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Resumo 

“Imaginação do desastre”: uma leitura de The Princess Casamassima, de Henry 

James. 

 Este trabalho de pesquisa tenciona assinalar o vínculo entre a reflexão literária 

elaborada pela escrita novelística de Henry James (1843-1916) e a perspectiva histórico-

social que lhe subjaz. Com o intuito de reabilitar a procedência política da prosa do 

escritor norte-americano, vergastada por parcela da crítica, procuramos compreender o 

nexo que os procedimentos técnico-formais por ele mobilizados estabelecem com as 

questões candentes do tempo. Para tal, recorremos a The Princess Casamassima (1886), 

romance que destoa do conjunto das obras de James, pois se debruça sobre um tema pouco 

usual em sua produção: o mundo dos subúrbios londrinos, das sociedades secretas e da 

voga revolucionário-democrática que vicejou durante os anos finais dos oitocentos. A 

análise dos expedientes compositivos revelou não só o traço avançado das estratégias 

narrativas empregadas, mas também um padrão de reversão que articula o enredo: 

centrado na busca por autodeterminação do herói, Hyacinth Robinson, cindido entre o 

apreço pela cultura aristocrata e o apelo revolucionário em favor dos espoliados, o eixo 

de desenvolvimento do romance coloca frente a frente, em sucessão recíproca, posturas, 

proposições e alternativas político-sociais antitéticas; a esse movimento coordenado entre 

opostos, que renova a tensão por eles armada a cada passo da intriga, aproximamos o 

padrão de inversão contraditório pelo qual a sociedade burguesa se reproduz na época em 

que a narrativa transcorre. Procuramos, então, compreender a maneira como The Princess 

Casamassima retém criticamente em sua forma a contradição responsável por levar 

adiante um mundo à beira do colapso social, mas que, não obstante, logra reproduzir o 

mesmo quadro de relações iníquas, justamente, a partir da iminência de seu fim. 

Pretendemos defender que esta percepção histórica, plasmada na forma literária, não só 

permite restituir a fisionomia crítica de James como revela, também, uma consciência 

aguda das estratégias ideológicas pelas quais a cisão social se reproduz enquanto condição 

de funcionamento da ordem capitalista. 

 

Palavras-chave: literatura norte-americana; literatura inglesa; The Princess 

Casamassima; Henry James; revolução social; realismo; naturalismo. 
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Abstract 

“Imagination of disaster”: a reading of The Princess Casamassima, by Henry James. 

This research intends to indicate the link between the literary reflection elaborated 

by the novelistic writing of Henry James (1843-1916) and the historical-social 

perspective that underlies it. With the intention of rehabilitating the political validity of 

the North American writer's prose, which has been criticized, we seek to understand the 

nexus that the technical-formal procedures he employed establish with the issues of the 

time. To this end, we turn to The Princess Casamassima (1886), a novel that diverges 

from James's other works, as it deals with an unusual theme in his production: the world 

of the London suburbs, the secret societies and the revolutionary-democratic movement 

that flourished in the late 1800s. Analysis of the compositional expedients revealed not 

only the advanced trait of the narrative strategies employed, but also a reversal pattern 

that articulates the plot: centred on the quest for self-determination of the hero, Hynacinth 

Robinson, torn between an appreciation for aristocratic culture and a revolutionary appeal 

on favour of the dispossessed, the novel's developmental axis places antithetical political-

social stances, propositions and alternatives face-to-face in reciprocal succession; to this 

coordinated movement between opposites, which renews the tension they create at each 

step of the plot, we approximate the contradictory pattern of inversion through which 

bourgeois society reproduces itself in the epoch in which the narrative takes place. We 

seek, then, to understand how The Princess Casamassima critically retains in its form the 

contradiction responsible for leading a world on the verge of social collapse, but which, 

nevertheless, manages to reproduce the same framework of iniquitous relations, precisely, 

from the imminence of its end. We intend to argue that this historical perception, 

embodied in literary form, not only allows us to restore the critical facet of James but also 

reveals an acute awareness of the ideological strategies through which the social division 

is reproduced as a condition of the functioning of the capitalist order. 

 

Keywords: north-american literature; english literature; The Princess Casamassima; 

Henry James; social revolution; realism; naturalism. 
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Introdução 
 

I. O caráter político e social da escrita jamesiana 

Quando pensamos em Henry James (1843-1916), é comum imaginarmos o 

escritor elegante e sutil, interessado em apresentar com variegada riqueza de detalhes os 

contornos da alma humana e os obscuros abismos em que a psique revolve. “Na ficção, 

sua virtuosidade estava dirigida para a descoberta de como captar em palavras o lado 

subjetivo, reflexivo e mesmo fantasmagórico do homem”.1  

O famigerado interesse pela análise de corte psicológico, por captar as nuanças do 

comportamento intersubjetivo, “pela ação nebulosa que se aloja na consciência do 

homem”2, levou parte da crítica a enquadrar suas obras pelo prisma do psicologismo 

individual que prescindiria, ao menos em parte, do peso das determinações sociais para a 

conformação final das histórias que escreveu. Algo como uma suposta disposição em 

querer tratar do humano em sua acepção abstrata e genérica que, por seu turno, carrearia 

na relativização que as amarras de classe e de ocasião desempenham nos desenlaces do 

destino.3 Levando em conta as consequências composicionais que daí derivam, seríamos 

induzidos a pensar que o real foco do autor repousaria no que a mencionada fração da 

crítica atribuiu ser a precedência do exercício plástico da beleza e das possibilidades 

oferecidas pela imaginação ante a especificidade da matéria que se busca dar forma. Em 

outras palavras, a realidade serviria a ele apenas como esteio para que colocasse em 

prática operações estéticas avançadas, as quais inspirariam ao leitor refinamento e 

delicadeza, engenho e graça, sugerindo algo como uma “alergia arquetípica”4 de sua parte 

a tudo que remetesse ao avesso da realização estética em si mesma; qual seja, as 

contradições contidas na ideia do político e do social. Rebbeca West chega mesmo ao 

extremo de afirmar que haveria em James “a nagging hostility to political effort”.5 

  Na mesma esteira, também se costuma ponderar que a aproximação narrativa 

indireta, sugestiva, lacunar e fragmentária promovida por seus romances e novelas que 

tomam como base de exposição, na maioria dos casos, o ponto de vista de uma única 

personagem – mesmo naquelas obras que abordam temas mais candentemente sociais6 –

 
1 Edel, 1963, p. 13. 
2 Putnam, 1948 p. 1833. 
3 Schwarz, 1965, p. 134. 
4 Maini, 1985, p. 159. 
5 West, 1916, p. 56. 
6 Com efeito, os raciocínios críticos que serão expostos nessa introdução giram em torno, sobretudo, de um 

pequeno grupo de textos escritos pelo norte-americano em meados dos anos de 1880 até o início da década 

seguinte. São eles: The Bostonians (1886), The Princess Casamassima (1886) e The Tragic Muse (1890) – 
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, ainda que revele momentos de verdadeira ousadia criativa ao explorar os limites daquilo 

que se pode ou não se pode apreender; ao fim e ao cabo, não passaria de uma estratégia 

técnico-formal insidiosa. Irving Howe defende mesmo que o procedimento adotado por 

James não seria mais do que um meio aventado para contornar o que imagina ser a falta 

do conhecimento específico que o habilitaria tratar, de forma objetiva, dos assuntos que 

movimentavam a arena pública do tempo. Segundo ele, os trabalhos do norte-americano 

que se debruçam sobre o largo campo da vida política não passariam de magníficos 

exercícios de poder e de inteligência, cujo interesse pelos rumos da sociedade que, 

porventura, suscitariam estaria a serviço dos imperativos da imaginação – falseando o 

quadro representado em nome de um autoindulgente acabamento estético: “um exercício 

de puro poder, do ávido poder da inteligência em predizer aquilo que ela realmente não 

conhecia”.7 

Como contraveneno ao tratamento jamesiano centrado nos particulares, o crítico 

propõe o emprego sistemático de ideias gerais abstratas – princípios políticos motivadores 

– que, ausentes nos referidos trabalhos, seriam, todavia, indispensáveis, pois capazes de 

relacionar as diferentes dimensões e esferas da vida que essas narrativas mobilizam, mas, 

segundo diz, não logram integrar e combinar: 

 

A fim de se entender um movimento social, deve-se tentar 

abordá-lo de em termos objetivos, em termos que coloquem de 

lado, ao menos por algum tempo, as motivações dos participantes 

individuais, atribuindo peso e significado ao grupo em si. E isso 

James, inexperiente em pensamento abstrato, não podia fazer.8 

 

A negativa frente aos princípios abstratos de que fala Howe se daria por razões 

essencialmente endógenas: caso o fabulista pusesse à prova seu fazer artístico à luz da 

radicalidade das ideias que seus romances de inclinação mais social, não obstante, 

procuram captar, deveria, então, abrir mão do mergulho nos sofrimentos individuais. Para 

o crítico, James deveria prescindir justamente da característica responsável por lhe firmar 

 
período que compreende o que muitos consideram ser a fase mais realista-naturalista da carreira literária 

de James. À guisa de introdução, dos três volumes, é o segundo aquele que mais nos interessa, pois, dentre 

eles, é a obra que mais detidamente se põe a meditar sobre a vida político-social do tempo, dispondo de 

importantes temas que balizam, até hoje, a vida moderna. Com o devido cuidado e aprumo analítico 

procuraremos, em momento adequado, debruçar-nos sobre a especificidade técnica e crítica dessa narrativa. 
7 Howe, 1998, p. 104. 
8 Ibidem, p. 111. 
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o passo enquanto romancista; gesto de todo impensável, ainda mais se tratando de um 

temperamento conservador em política e arte como compreende ser o dele. Por fim, no 

que tange à perspectiva composicional lançada sobre o assunto sociopolítico, Howe 

argumenta que, dessa forma, James estaria “tentando julgar um empreendimento humano 

muito complexo segundo padrões que são ao mesmo tempo essenciais e ineficientes, e o 

resultado é uma espécie de insularidade cultural.”9  

Mutatis mutandi, diga-se de passagem, essas formulações não deixam de se ligar, 

em certo sentido, à hipótese formulada por um estudioso indiano, Darshan Maini. Este 

procura circunscrever o impulso político manifestado por James ao abordar certos temas 

políticos em algumas de suas histórias aos termos exíguos e anódinos do “clima” literário 

vigente, isto é, ao empenho do norte-americano em querer participar do debate da criação 

artística nele mesmo – influenciado pela voga naturalista e pelos romances sociais que 

circularam em larga escala no tempo.10 Para Maini, o que moveria o romancista a tratar 

das questões candentes da época, postas pela acalorada discussão política que tomava de 

assalto a arena pública europeia, não se deveria a algo como um interesse genuíno, 

digamos, pela vida social, mas sim a um impulso inteiramente estético. Assim, argumenta 

que, mesmo demonstrando vívida curiosidade pela circulação das ideias políticas, as 

criações literárias de James, todavia, subordiná-las-iam ao domínio despótico dos 

caprichos e da imaginação que opera sobre elas, abafando o verdadeiro potencial criativo 

e transformador que poderiam infundir à consciência artística: 

 

James was drawn to the political imagination theme not out of 

any deep compulsion or conviction but out of the imperatives of 

a voracious, promiscuous, and grasping imagination. It was 

characteristic of such an imagination to appropriate ideas and 

subdue then to its own purpose and    requirements. In short, 

instead of allowing the ideas to consort with the imagination, he 

let his imagination prey upon ideas.11 

 
9 Ibidem, p. 113. 
10 “It is, again, a matter of further interest that all these three novels owed their impulse to specific books 

that James happened to read at time. While The Bostonians is inspired at once by Hawthorne’s The 

Blithedale Romance and Daudet’s Évangelist, The Princess Casamassima and The Tragic Muse lean 

considerably on Turgenev’s Virgin Soil and Mrs. Humphry Ward’s Miss Bretheron respectively. That the 

Jamesian imagination, like the Shakespearian or the Keatsian, is in fullest play often when it is ignited by 

a collateral source or a cognate imagination is a matter for separate discussion, but the coincidence here 

may well serve to reveal James’s intention and attitudes. The literary climate seemed to have spurred him 

into the writing of these novels.” (Maini, 1985, p. 161.)  
11 Ibidem, pp. 161-162. 
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No mesmo diapasão que West, Howe e Maini, não é raro darmos com certos 

posicionamentos que reiteram o que inferem ser a nulidade ou o conservadorismo político 

implicado na escrita jamesiana a partir da noção de que o autor teria, deliberadamente, 

evitado imergir na corrente de seu tempo. Este é o eixo de entendimento empreendido, 

por exemplo, por Hugh Kenner, para quem James, escrevendo durante a efervescência 

que tomou conta da virada do século XIX para o XX, teria optado por omitir de seus 

trabalhos importantes temas e índices referenciais que, caso figurassem em suas histórias, 

concorreriam para inscrever o senso do contemporâneo na fatura. Melhor dizendo, 

Kenner argumenta que a ausência de certas novidades no interior da ficção do romancista 

– novidades que começavam a despontar no campo da cultura, da ciência, da sociedade e 

da economia do período (como a falta de menção ao primeiro filme ocidental, as 

conquistas mecânicas da Ford Motor Company, o discurso de Poincaré a respeito do 

princípio da relatividade, as atividades realizadas por Fenollosa, Picasso, Pavlov e 

Stravinsky) – evidenciaria a resistência em incorporar aspectos candentes da vida 

moderna na textura de suas histórias. Sempre segundo o crítico, entre os fantasmas 

crepusculares que evanesciam no fin de siècle e as bençãos que já anunciavam o novo, 

James se posicionaria em favor da permanência dos primeiros. Adquiriria, dessa forma, 

uma aura e um “tom” pré-modernos, passadistas e regressivos. Tudo bem pesado, nosso 

autor é então visto como expoente anglo-americano da “invisibilidade flaubertiana”. 

Longe de conceber como proveitosa e elogiosa a associação com Flaubert – quem 

realmente James havia conhecido, por intermédio de outro grande escritor, Turguêniev, 

quando de sua estada na França, em 1875, no ano em que se mudara para a Europa em 

definitivo12 – ; a influência exercida pelo francês, na acepção que lhe é dada, configuraria 

demérito: implicaria uma postura estética que nunca se atreveu a deixar a “casa da ficção” 

 
12 Quando em França, o representante de Quincy Street, célebre rua localizada em Cambridge, 

Massachussetts, então com trinta e dois anos, não só pôde travar contato com Turguêniev e Flaubert como 

também com parte significativa da vanguarda realista do período: Edmond de Goncourt, Georges 

Charpentier, Catulle Mendès e Émile Zola. Sobre esse último, em momento adequado de nosso trabalho, 

retornaremos a ele. De toda maneira, a ideia de que o único ano em que o norte-americano residiu em Paris 

foi decisivo para o andamento e desenvolvimento ulterior de sua carreira literária – quando de sua mudança 
definitiva para a Europa, antes que decidisse se fixar na Inglaterra, onde compôs as grandes obras de sua 

fase tardia –, constitui a tese de Peter Brooks em Henry James goes to Paris (Princeton University Press: 

Nova Jersey, 2009). Para Brooks, James possuiria algo como uma dívida externa para com as conquistas 

técnicas flaubertianas: sempre mantendo com os realistas e naturalistas relação ambivalente, distanciada e 

ao mesmo tempo próxima – disposto sempre a defender a pertinência de Balzac e George Elliot ante o 

tratamento literário dispensado pela vanguarda do tempo –, por volta de década de 1890, entretanto, a 

influência desses artistas teria, retrospectivamente, decidido os rumos da ficção jamesiana; o autor teria 

sabido tirar proveito da lição perspectivista, matizada pelos franceses, em obras que dispensam especial 

atenção em uma desorientação radical da realidade, o que permitiria com que fosse além do ponto galgado 

por eles e, dessa maneira, apontasse já para as conquistas modernistas (Cf. Brooks, 2009, pp. 18-36, 2007). 
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e que, no fim de contas, acreditava que uma disposição sardônica a respeito das conquistas 

da modernidade configuraria, possivelmente, a melhor forma de escapar ao 

enfrentamento de seus dilemas. James estaria como que localizado no vestíbulo, no 

limiar, dos tempos modernos, mas não em seu interior.13 

Em suma, alinhavando o caráter negativo e depreciativo geral dos comentários 

arrolados acima, seríamos conduzidos à tentação de esboçar a fisionomia literária do 

norte-americano como artista indiferente ao seu tempo; que procura, a qualquer custo, 

evitar o confronto com as imprecações próprias do conteúdo social que decide abordar 

em suas histórias. No limite, seríamos mesmo levados a crer que estaríamos diante de um 

esteta que preferiria a forma à crítica, os voos desvairados da livre imaginação ao embate 

com a engrenagem implacável da realidade, a arte à vida, o passado ao presente, o 

mergulho no particular à objetividade totalizante do universal, o acabamento técnico que 

levaria à inocuidade crítico-política e daí em diante. Em uma única palavra, por meio das 

indicações que procuramos expor, os escritos jamesianos se apresentariam como 

louváveis realizações do estilo e da forma, todavia, despidos de substância política e 

social significativa. Vendo as coisas por este ângulo, não estaríamos distantes de, 

precipitadamente, imputar a James a pecha de representante puro da art pour l’art. Nas 

palavras sumárias do próprio Maini: “James [...] remained an American Balzac whose 

conservative sympathies and radical understanding remained in a state of continual 

combat. Since he lacked a dynamic and dialectical sense of history, the Shakespearian 

‘moment’ did not arrive.”14 

 

II.  Ainda sobre o caráter político e social da prosa do autor 

 A hipótese de que a visada composicional elaborada pelo norte-americano 

implicaria um prisma crítico anódino, o qual fincaria raízes em uma espécie de vácuo 

sociopolítico – isto é, a indicação de parte da crítica de que os expedientes da vida 

moderna, as determinações postas pela realidade das classe sociais, bem como o recurso 

a ideias políticas, ocupariam posição inessencial em uma criação artística pautada pelos 

efeitos plásticos do trabalho imaginativo –, costuma recorrer, com frequência, ao fato de 

que é a vida no interior das elites, os costumes e hábitos ociosos dos endinheirados, o 

objeto de representação que, preferencialmente, é tematizado nos romances e novelas do 

escritor. Aristocratas europeus ou industriais norte-americanos, estetas ou magnatas, 

 
13 Cf. Kenner, 1971, pp. 21-25. 
14 Maini, 1985, p. 158. 
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herdeiras ou membros da nobreza etc. James costuma, de fato, ambientar suas histórias 

no seleto círculo dos que têm – no ar rarefeito, cortante e gélido dos de cima: “James foi 

um cronista da vida na alta-sociedade vitoriana, das conversas de salão e do mundo do 

decoro – que frequentava”.15  

Dessa forma, não tardou muito para que parte da crítica reforçasse o halo negativo 

que foi se formando ao redor da imagem do romancista associando o tratamento dado ao 

palco onde transcorre parte da ação de suas obras ao que seria uma postura acrítica em 

relação à práxis econômica da classe que retrata. Para esta vertente, tudo se passa como 

se o fabulista, durante o processo de desenvolvimento dramático de suas histórias, 

deixasse entrever uma adesão, irrestrita e cega, à elegância e à atmosfera de completo 

alheamento aristocrático que permeia seu meio de origem; comporia, assim, a imagem de 

um (falso) mundo róseo que acabaria, por seu turno, dourando a pílula da crítica 

subjacente ao fazer literário: “A tagarelice grã-fina, sutil e negligente, soa falsa, é 

verdade; mas acaba por impor-se ao tema: dinheiro e posições sociais são como que 

realmente secundários, apêndices naturais de tanta finura.”16  

O comentário do então jovem ensaísta Roberto Schwarz – que ao longo da carreira 

alteraria de forma substancial o juízo prévio sobre James17 – enfatiza que, embora o 

conflito em torno do dinheiro e das posições não seja de todo negligenciado pelo autor, 

não acabaria, entretanto, por ser elevado à crise; antes, seria enquadrado a partir e pelos 

próprios termos apologéticos do segmento privilegiado. Em outras palavras, o foco que 

se dirigiria à matéria social, por meio da vivacidade do trabalho subjetivo das personagens 

– a técnica narrativa centrada nos particulares, no centro de consciência –, incidiria no 

que o crítico, no atual estágio de seu argumento, considera ser desimportante, secundário 

frente ao principal, não logrando, assim, devassar os fundamentos ocultos no conflito 

tematizado na superfície dos fatos narrados. Schwarz defende que nem por isso a técnica 

dos centros de consciência deixaria de emplacar memoráveis momentos de beleza e 

requinte: o método jamesiano estabeleceria como diligência a busca pela perfeição 

estética tomando como referente a ser mimetizado a plasticidade propiciada por um modo 

de vida ocioso, devoto dos prazeres dos sentidos e da imaginação (mas não do raciocínio 

inquisidor), em detrimento de uma abordagem sistemática dos interesses de classe que, 

 
15 Bedran, 2017, p. 7. 
16 Schwarz, 1965, p. 134.  
17 Cf. Schwarz, 2012b, pp. 171-217. 
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sem que tenham sido completamente eliminados da fatura, seriam, entretanto, referentes 

inócuos. 18 

Fortemente inspirado pela tradição do realismo lukácsiano, o crítico brasileiro 

enfim arremata seu comentário sobre James defendendo que a postura negativa que 

caberia ao romancista encenar em suas obras, isto é, a relação que os mecanismos 

fatalistas e canibais da realidade estabelecem por trás do estoicismo fino que rege o 

mundo apresentado – dialética que, segundo ele, caso encenada, levaria o universo dos 

ricaços à liquidação simbólica –, cederia passo à estilização da vida e da sociabilidade 

dos bem-nascidos, deixando entrever o que seria de um esvaziamento da consciência 

social e política em nome do que entende ser a adesão ao luxo e ao fetiche da classe dos 

proprietários.19  

Ainda acerca do modo habitual de se interpretar as marcas do social estampadas 

na ficção do norte-americano, vale o comentário de Stephen Spender. Este, diferente do 

que vimos até aqui, destina ao romancista lugar de destaque no estudo sobre temas, 

paradigmas, crenças e preocupações compartilhados por artistas de língua inglesa no 

quadro moralmente caótico e desagregador do início do século XX. Como James, esses 

artistas também se viram confrontados pela vacuidade do momento atual, não perdendo 

de vista, entretanto, a solidez e o prestígio da tradição cultural então constituída – agora 

em vias de desaparecimento. Desse modo, nosso autor se apresenta ao ensaísta como o 

“chief value”20, ponta de lança de uma linhagem de consagrados sucessores (Joyce, Yeats, 

Pound e Eliot), cujo trato apreciativo que estabeleceram com as realizações pretéritas, em 

seus respectivos campos, revolvem e imergem em torno do “elemento destrutivo”.21 No 

conjunto, o argumento de Spender se posiciona mesmo de maneira muito favorável e 

positiva ao fabulista, diferente do apresentado por Kenner, que, como dissemos, 

compreende a relação do escritor com o passado como espécie de anteparo decoroso ante 

as demandas do presente. Porém, nem por isso deixamos de notar como o primeiro acaba 

 
18 A respeito da célebre cena da vigília meditativa em que a heroína do romance Retrato de uma Senhora, 

Isabel Archer, se põe a meditar sobre a natureza perversa do marido, Gilbert Osmond, Schwarz comenta: 
“A sucessão das imagens fixando a consciência de Isabel, que emerge, é muito bela. Mas: embora seja 

isoladamente, uma grande cena, terá o poder de iluminar o livro todo, já que esta seria sua função? Isabel 

repensa o marido, cuja indiferença ao mundo, vista agora, parece cuidadosamente estudada e ostentada; a 

revisão é sagaz, elucida o caráter de Osmond. Para o conjunto dos problemas que o romance propõe, 

entretanto, o alcance desta evocação é modesto. Da perspectiva do livro inteiro, trata-se antes de uma grande 

cena de lucidez que uma cena de grande lucidez. A intensidade destas passagens deve-se menos à força 

clarificadora de suas intuições, que à nitidez que as acompanha.” (Schwarz, op. cit., p. 140.)  
19 Ibidem, pp. 135-135. 
20 Spender, 1970, p. 14. 
21 Ibidem, p. 13. 
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por sublinhar a concepção (errônea) de que James, diante dos aspectos contraditórios que 

integram a realidade social que contempla, elaboraria uma perspectiva artística parcial, 

restrita e aderente ao campo de vida das elites. 

Isso porque Spender procura fixar como, ao longo da carreira, o norte-americano 

formulou diferentes respostas estéticas à derrocada moral de uma sociedade 

historicamente decadente e corrompida, como era o caso da britânica no fim dos 

oitocentos. Nesse sentido, a chegada de James na Europa é vista como momento definidor 

de toda sua obra: a ruidosa democracia norte-americana, a homogeneidade social e o 

ensurdecedor e promissor futuro que compunha o panorama estadunidense, de fato, não 

prefigurariam matéria literária propícia ao tipo de arte que James desejava praticar – a 

arte do romance, do novel.22 Somente no Velho Mundo ele disporia de um arcabouço 

histórico mais denso, de um chão social mais variegado e nuançado, que lhe garantiria 

contato com uma realidade capaz de lhe cativar a imaginação criativa.23 Tomando como 

ponto de partida os primeiros escritos ficcionais em torno do chamado “tema 

internacional” – método de composição que permite explorar as relações recíprocas entre 

 
22 Na tradição de língua inglesa, o novel expressa o que, maioria das vezes, entende-se como o romance 

burguês moderno – cujo início, na Inglaterra, remonta aos trabalhos de Defoe, Richardson e Fielding nos 

inícios do século XVIII (Watt, 2010, pp. 9-36); trata-se de um gênero que procura estabelecer estreita 

relação com a realidade empírica, empenhando-se na investigação e compreensão do mundo social. Em 

contrapartida, o romance se associa a determinado tipo de narrativa em que, usualmente, vigora a aventura, 

o maravilhoso, o inverossímil, o mundo aristocrático e certa idealização da realidade objetiva. Como um 

de seus mais célebres representantes, podemos citar, por exemplo, Robert Louis Stevenson, autor de Ilha 

do Tesouro – contemporâneo de James, com quem trocava valiosos conselhos a respeito da criação artística. 

Em português, costuma-se associar o termo “romanesco” com a acepção que possui o novel; atribuindo à 

“novela” algo do significado subjacente ao romance. Entretanto, para nossos fins, optamos por inverter a 

denominação usual: desta maneira, procuramos ampliar a sugestão sonora presente em novel para 
exemplificar tudo aquilo que remete ao ideal do romance moderno – daí podermos dizer acerca de uma 

tradição novelística; seguindo o mesmo princípio, a ideia dos aspectos relacionados ao romance estará 

presente quando nos referirmos ao romanesco. 
23 É conhecida a declaração em que James expõe as razões de sua opção pela Europa. O desejo de exercer 

o ofício de romancista – isto é, de escritor de novels - encontrava dificuldades para florescer no escasso 

sedimento norte-americano, carente de um senso de histórias e costumes, da complexidade dos tipos e 

maneiras, certo clima de mistério de instituições sociais estabelecidas, etc. A forma, estrangeira, do novel 

pressuporia uma organização social que não encontrava ecos diante do otimismo norte-americano. Este 

dilema, típico de nações periféricas, fez com que Roberto Schwarz retomasse a imagem de James para 

ilustrar, também, as dificuldades que José de Alencar encontrou para escrever romances em terras 

brasileiras, dando a ver, assim, que não se tratava de incapacidade pessoal dos escritores, mas de 
impedimentos objetivos que, a seu modo, procurarão ser solucionados de acordo com a especificidade 

própria de cada local (Schwarz, 2012a, p. 35.): “Tenho 37 anos, fiz a minha escolha, e sabe Deus que não 

tenho tempo a perder. A minha escolha, é o velho mundo – minha escolha, minha necessidade, minha vida. 

[...] Meu trabalho está lá – je n’ai que faire neste vasto novo mundo. Não é possível fazer as duas coisas – 

é preciso escolher. [...] O peso é necessariamente maior para um americano – pois ele precisa lidar, mais 

ou menos, e ainda que só por implicação com a Europa; enquanto que europeu algum é obrigado a lidar 

sequer minimamente com a América. Ninguém vai achá-lo menos completo por causa disto. (Falo 

naturalmente de pessoas que fazem o meu tipo de trabalho; não de economistas ou do pessoal das ciências 

sociais.) O pintor de costumes que não se ocupe da América não é incompleto, por enquanto. Mas daqui a 

cem anos – talvez cinquenta – ele certamente o será” (Matthisen e Murdock (ogs.), 1961, pp. 23-24) 
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norte-americanos e europeus – para, a partir deles, estabelecer a rota que leva da 

observação objetiva e detida da realidade (início de carreira) a uma internalização do que 

é apreendido imediata e externamente (fase madura, a major phase)24; Spender assinala 

o que supõe ser o lugar da miséria e do sofrimento dos mais pobres nessas obras: 

 

From the moment James observed Europe, it therefore 

became certain that the most important symbols of his work 

would be impressions forced on him by families of ancient 

lineage, by the survivals of a great artistic tradition, and by the 

leisure and the displayed self-expression of wealthy people. The 

misery of the poor and struggling served chiefly as a stage 

background to the magnificent scenery and dramatic figures 

which immediately caught his eye.25 

 

Entre parênteses, o comentário é prenhe de implicações que extrapolam, embora 

referenciem, o âmbito restrito de discussão que estamos procurando esboçar. Sugere 

relações mais amplas que envolvem a origem periférica do escritor em contato com o 

centro do capitalismo europeu. Isto é, tacitamente indica o dilema da criação artística nas 

“jovens nações emancipadas” da América.26 Ainda que essas relações não sejam tratadas 

nesse trabalho, nem configurem seu principal objetivo de exame, como veremos, são, 

entretanto, decisivas e incontornáveis para a compreensão da modernidade literária e 

 
24 “Henry James also went through the school of observation when he was a young man, and found himself 

more and more free to invent as he grew older.” (Spender, 1970, p. 23.) 
25 Ibidem, p. 25. 
26 Em relação aos obstáculos com que deparavam os escritores norte-americanos na tentativa de apreender 

formalmente os embates que tumultuavam a vida social dos Estados Unidos, dá notícia um dos maiores 

influenciadores de James, Nathaniel Hawthorne, na célebre passagem de O Fauno de Mármore. O trecho 

– retomado por James em resenha crítica a respeito do autor, inclusive – ilustra algo da escassez cultural e 

dos impasses históricos locais, o que tornava, senão impensável, inviável a prática de um gênero como o 
novel, cujo pressuposto repousa em uma configuração social diversificada, que permite ao artista se 

apropriar do senso histórico de contradições ocultas pela aparência do movimento social. Hawthorne 

descreve um país norteado pelo pretexto da realização da justiça democrática, somado ao ímpeto da 

expansão imperialista e do parque industrial que anulavam, ideologicamente, a formação de um pensamento 

estético-crítico empenhado na compreensão dos desafios e problemas impostos ao desenvolvimento pleno 

da arte moderna. Diz ele a respeito do que ficou conhecido como “meio dia norte-americano”: “a 

dificuldade de escrever um romance [a romance] sobre um país onde não existe nenhuma sombra, nenhuma 

antiguidade, nenhum mistério, nenhum elemento pitoresco e nenhum erro melancólico, nada, a não ser uma 

prosperidade comum à luz clara e simples do dia como, felizmente, vem a ser o caso do meu querido país 

natal.” (Hawthorne, 1992, p. 3).  
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crítica elaborada por James, de modo que subjazem, balizam e justificam, de forma 

indireta, todo o argumento porvir.27 

Voltando ao assunto, a passagem citada delimita o que Spender vislumbra ser, em 

tese, o lugar secundário, a posição coadjuvante do dilema dos mais pobres na ficção de 

James. Frente ao universo milenar da cultura europeia – ausente em sua terra natal –, o 

olhar mimético do autor, sequioso por sorver e dar vazão à experiência do Velho Mundo, 

encaminhar-se-ia aos representantes simbólicos dessa tradição, os quais, por sua vez, 

observaria com admiração e reverência; dotá-los-ia de uma quantidade exorbitante de 

poder, embebido, justamente, das conquistas do passado: “his aristocrats, his millionaires, 

are given, in fact, an overdose of power. The power, the social significance which they 

possess, does not exist in the modern world, it is imbibed from history”.28 Interpretando 

este investimento representacional na casta dos que têm como reação à desagregação dos 

valores tradicionais reinante no presente, o ensaísta inglês se empenha por assinalar a 

pertinência política subjacente à visão histórica de James:  

 

He is imposing on a decadent aristocracy the greater tradition of 

the past. His characters have the virtues of people who are living 

into the past: an extreme sensibility; consideration for, and 

curiosity about, each other’s conduct; an aestheticism of 

behaviour. In some ways their lives are a pastiche; but the 

pastiche is an elaboration of traditional moral values: of love and 

respect.29 

 

Todavia, em que pese o esforço em reverter os sinais atribuídos ao propalado 

snobismo jamesiano, o raciocínio de Spender não deixa de reforçar certos preconceitos 

críticos às voltas com o que se entende ser a pouca preocupação imediata do romancista 

para com a reflexão crítica sobre seu tempo, sobre o social e sobre o político. Embora 

presentes aqui e acolá em algumas das obras do escritor, os espoliados e os sofrimentos 

 
27Para um estudo aprofundado que procura analisar as implicações da condição periférica no 

desenvolvimento do tipo específico de realismo praticado por James no romance Os Embaixadores (1903), 

sob a ótica da literatura comparada, com o que aqui fazia Machado de Assis, Cf. Parreira, 2012; para outro 

que oferece uma interpretação da maneira pela qual o escritor norte-americano representa a cultura de seu 

país de origem, especialmente em seus relatos de viagem, Cf. Mello, 2020; por último, a fim de 

esquadrinhar os percalços e soluções encontrados por Herman Melville na tentativa de aclimatar a forma 

do novel e, assim, constituir uma tradição crítica novelística nos Estados Unidos, Cf. Gambarotto, 2012. 
28 Spender, 1970, p. 11. 
29 Ibidem, pp. 11-12. 
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que portam consigo não contracenariam, exatamente, como contraponto crítico ao mundo 

esplendoroso que se procura dar forma, mas sim como contraste funcional que ressaltaria 

ainda mais a magnificência das figuras e dos cenários no plano manifesto.   

Assim, empenhando as coordenadas propostas pelo raciocínio de Schwarz e 

Spender à luz das posições que elencamos antes a fim de exemplificar, em linhas gerais, 

o sinal político negativo que se dispensou à obra e à técnica de James, quando, então, 

referenciássemos a qualidade artística desses escritos, não só estaríamos falando de 

objetos despidos de pertinência crítica, essencialmente apolíticos e regressivos, mas, 

também, estaríamos frente à reposição acrítica em ato da ideologia da classe dominante. 

Em ponto pequeno, no que se liga à apresentação de determinado setor privilegiado da 

pirâmide social, acompanharíamos algo como o desenrolar dramático da vida em uma 

espécie de ambiente controlado e artificioso; cosmo edênico que seria impermeável e 

imune à crítica e às perturbações provenientes dos subterrâneos daquilo que é retratado 

em primeiro plano. Tendo em vista esta concepção (de todo enganosa) a respeito da 

maneira pela qual o mundo e a práxis da alta-roda são vertidos em forma literária, bem 

como também os mais pobres, poderíamos ser levados a pensar que beleza e referente de 

classe, fundo e forma, estariam imbricados e amalgamados – combinação perversa que 

comporia obras de qualidade inquestionável, mas ao preço mesmo da deliberada 

opacidade das tensões históricas.  

 

III. “A arte da ficção”: uma reflexão empenhada 

 A despeito do juízo negativo impingido à visada social e política elaborada por 

James, não se pode deixar de notar, entretanto, que os raciocínios aqui apresentados, 

distintos entre si, incidem a seu modo no que vem a ser a qualidade técnica dos textos do 

norte-americano. Não deixam de comentar o que foi denominado por Howe como a 

ousadia criativa de James ou sublinhar as experimentações no campo narrativo a que 

alude, por tabela, o jovem Schwarz, ou até a liberdade da imaginação que Maini detecta. 

Invariavelmente, as proposições adversas que vergastam a pertinência crítica da prosa do 

autor acabam tangenciando, ainda que de forma lateral, o que é reconhecido como o 

interesse pelas possibilidades composicionais, pela exaustiva experimentação das 

técnicas e formas literárias que o norte-americano promove em seus mais diversos 

trabalhos. 

 Com efeito, o senso do escritor centrado na pesquisa e no aprimoramento dos 

exercícios de seleção, ordenação e estruturação técnica – etapas necessárias do processo 
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de planejamento e criação ficcional –, não constitui de modo nenhum uma impressão 

injustificada e nem mera invenção de seus comentadores. Da parte do fabulista, tal 

fisionomia encontra ecos no notável esforço que dispendeu em favor da dignidade do 

romance [novel] de língua inglesa; no impulso profícuo levado a cabo não só em produzir 

e difundir seus textos novelísticos, mas também em teorizar e refletir sobre a seriedade 

de um gênero que se propõe nada menos do que dar conta da realidade e “(...) competir 

com a vida.”30 

Como se sabe, desde seus inícios, no século XVIII, o romance não gozava do 

mesmo prestígio e consideração que, em contrapartida, partilhavam outras expressões 

artísticas consagradas da época. Justamente contra a continuidade tardia dessa situação 

ainda no momento em que escreve, fins dos oitocentos, James sai a campo à cata de 

argumentos, do ponto de vista do produtor de histórias, que advoguem e justifiquem, junto 

ao grande público, pelo estatuto artístico assumido pelo novel. O ponto é melhor matizado 

em um de seus ensaios de intenção mais expositiva, A arte da ficção (1884). Aproveitando 

o burburinho suscitado pela conferência homônima de Walter Besant, na Royal Institution 

de Londres, acerca da representação da realidade, diz então James no ensaio: “a ficção é 

uma das belas-artes e merece para si todas as honras e as recompensas até agora 

reservadas à exitosa profissão da música, poesia, pintura e arquitetura”31.  

 Se recorrermos a generalizações históricas que, em verdade, mais reduzem do que 

amplificam o entendimento que procuram introduzir, diríamos que o período vitoriano 

ficou marcado na imaginação como um dos mais inibidos, ordeiros, compassivos, pudicos 

e hipócritas de toda a história da Inglaterra.32 Atributos que, decerto, determinaram a 

maneira como a fisionomia geral do romance se apresentou e se consolidou no país 

durante a época (1837-1901). Ou por outra: “Com a hegemonia da cultura burguesa e a 

 
30 “o que James visava era liberar o romance de suas funções pedagógicas e de entretenimento. O principal 

objetivo de um romance, para ele, era competir com a vida, transmitir um ar de realidade, o mesmo da 

pintura, que deveria ser considerada uma arte análoga. Seu esforço, assim, era no sentido de afirmar o 

romance como arte e lançar os fundamentos para que fosse discutido em seus próprios termos.” (Bedran, 

2017, p. 12.) 
31 James, 2017, p. 31. Para James, o romance inglês sofreria mesmo de uma “timidez moral”: “Ele é 
inclinado a ser tímido [...] e o signo de seu trabalho é, em grande parte, um silêncio precavido a respeito de 

certos temas. Há no romance inglês (e com isso quero dizer no romance americano também), mais do que 

em qualquer outro, uma diferença tradicional (que tem a ver com tradição) entre o que se sabe, o que se vê 

e o que se fala, o que se percebe como sendo parte da vida e o que se permite na literatura. Há, em suma, 

uma grande diferença entre o que se fala numa conversa e o que se fala num impresso [...] Quanto ao nosso 

romance, poderia dizer, por fim, que da maneira como o encontramos na Inglaterra hoje em dia, ele me 

aparece voltado em grande medida aos ‘jovens’, e isto em si já pressupõe que será tímido. Há certas coisas 

que geralmente concordamos em não discutir, nem mesmo mencionar, diante dos jovens.” (James, 2017, 

pp. 51-52.) 
32 Cf. Perkin, 1972, p. 280. 
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gradual porém definitiva afirmação de seus valores, o romance confirmava, desse modo, 

a dupla missão que assumira já na origem, de edificação e entretenimento”.33 Valia para 

o romance de língua inglesa a máxima horaciana de utile et dulci – to teach and to delight: 

 

Diferente da França e da Rússia, onde a busca determinada de 

um estilo ou de uma forma poética, como em Gustave Flaubert, 

ou a seriedade de intenção como em Fiódor Dostoiévski, havia 

elevado o gênero a novos patamares, na Inglaterra o romance 

continuava a ser viso, grosso modo, como uma forma de diversão 

e os romancistas, como pregadores e reformadores.34 

 

De fato, não é preciso ir longe para logo percebemos que, dentro da especificidade de um 

quadro moralmente repressivo, marcadamente protestante, desconfiado quanto ao que se 

imaginava ser a má influência exercida pela ficção sobre a conduta dos jovens e das moças 

em sociedade, o decoro e a censura faziam parte integrante da experiência criativa dos 

escritores. Ora tácita, ora explícita, a censura firmada pelo gosto comum da população e 

pela ampla influência editorial desempenhada pelos gabinetes de leitura35 exigia do 

gênero formato e fundo adequado à práxis social burguesa. Ou por outra, as histórias 

novelísticas e a estrutura que lhes conferia forma não poderiam, de modo algum, 

transgredir o círculo do que era tolerado pelo que Richard Altick chamou de library 

morality36 – conjuntura de todo desfavorável ao debate e à produção artística, o que, 

evidentemente, não deixava de afetar a estrutura e a própria arquitetura do enredo 

novelístico.  

Deplorando esse estado de coisas, responsável por relegar a ficção inglesa ao 

cadinho da puerilidade, é que James, n’A arte da ficção, esforça-se por granjear ao 

romance novas alturas e novos patamares – inéditos no panorama literário anglo-

americano até o momento. Enfrenta a questão de frente, encara-a sem ilusões; sem 

escamotear o fato de que, no limite, trata-se da defesa de uma commodity de grande 

circulação, mas que, nem por isso, deve ser concebida de maneira vulgar e segundo os 

 
33 Vasconcelos, 2017, p. 230. 
34 Ibidem, p. 231. 
35 “o principal gabinete de leitura londrino, Mudie’s Select Library, ditava o padrão que regulava o mercado 

de romances à época. De 1842 a 1894, seu proprietário Charles Edward Mudie exerceu enorme influência 

sobre a ficção vitoriana, em primeiro lugar determinando seu formato (as “three-decker novels”) [...] e, em 

segundo lugar, agindo como um censor ao exigir dela um conteúdo adequado à moralidade burguesa.” 

(Ibidem, p. 231) 
36 Altick, 1973, p. 190. 
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ditames do mercado.37 Muito inspirado pela lição tomada junto à vanguarda realista 

francesa que, como dissemos, tivera a oportunidade de conhecer de perto – lição cuja 

influência sentimos reverberar por toda extensão do argumento que anima o ensaio –, o 

autor pleiteia a prática de um princípio artístico consciente de si da parte dos romancistas, 

“resultado de escolha e comparação” (elementos de forma, portanto):  

 

Há pouquíssimo tempo, poderíamos supor que o romance inglês 

não era o que os franceses chamam de discutable. Não parecia 

ter uma teoria, uma convicção, uma consciência de si por detrás 

– não parecia ser a expressão de uma fé artística, resultado de 

escolha e comparação. Não quero dizer que isso seja ruim; seria 

necessário muito mais coragem do que possuo para sugerir que o 

romance, como Dickens e Thackeray (por exemplo) o viam, tinha 

qualquer sombra de incompletude. Era, no entanto, naif (se posso 

me valer de outra palavra francesa)38 

 

A citação dá a ver uma reflexão estética em ato, por sinal bastante avançada para os 

padrões acanhados que vigoravam no âmbito da literatura inglesa da época. Comunica o 

ensejo em subverter os parâmetros em que, até então, tomava pé o debate sobre a 

representação da realidade a partir mesmo do abandono das obrigações de edificação e 

divertimento que ancoravam as possibilidades miméticas ao rés do chão. O norte-

americano milita, em suma, em favor da ideia da ficção enquanto obra de arte: resultado 

de processos de composição pensados, matizados e filtrados, por meio da imaginação dos 

fabulistas (verdadeira prova dos nove) que se empenham, por sua vez, em fazer crescer 

em intensidade o assunto por eles invocado – seja qual for. E, o que é mais importante, 

James enquadra o novel na chave da liberdade criativa que o romancista dispõe – ou, 

antes, deveria plenamente dispor – sobre a miríade de formas, gêneros e temas que se 

oferecem ao produtor para que, em conjunto, possa deles se valer na direção de um único 

esforço gregário de expressão:  

Sendo uma obra de arte, pouco importa que o romance esteja 

mais ou menos preocupado em fornecer finais felizes, 

personagens simpáticos ou um tom objetivo, como se fosse um 

 
37 “(...) nós nos tornamos um povo leitor de romances. Os romances estão nas mãos de todos nós; do 

primeiro-ministro à recém contratada copeira.” (Trollope apud Vasconcelos, 2017, p. 232.) 
38 James, 2017, p. 28. 
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trabalho de mecânica; a associação de ideias, por mais 

incongruente que seja, poderia ser demasiada para o romance, 

não fosse uma voz eloquente que se ergue vez ou outra para 

chamar a atenção para o fato de que ele é tão livre e tão sério 

como qualquer outro ramo da literatura.39 

 

 Sob o estandarte da liberdade, brandido contra a pecha de imoralidade que ronda 

aqueles que se atrevem a se lançar para além do círculo estabelecido de assuntos e 

tratamentos aceitos pelo conservador gosto do mercado,40 James propõe uma nova 

definição do sentido moral subjacente ao romance. Em outras palavras, propõe deslocar 

o foco dos critérios subjetivos que, até então, confinavam as possibilidades criativas do 

gênero ao que é tolerado pelo decoro e pela etiqueta vitoriana, de forma a eleger como 

fiel da balança a qualidade intrínseca da sensibilidade projetada por trás da obra de arte; 

chama atenção, portanto, para a maneira como é possível aferir, através da execução do 

objeto literário em seus próprios termos, a intensidade de vida investida e retratada no 

interior da economia representacional. Volta-se para o campo da realização estética, 

compreendido como arena decisiva, instância autônoma e soberana, que legisla sobre a 

pertinência dos critérios morais tão somente a partir da qualidade e do interesse desperto 

pelo produto final entregue pelo escritor – mudança teórica radical que permite a James 

apreciar, e mesmo recomendar, trabalhos de romancistas malvistos pelo público inglês, 

como é o caso de Émile Zola (em tempo propício, teremos a oportunidade de melhor 

matizar o impacto que certas técnicas e temas desenvolvidos pelo francês tiveram para 

nosso autor): 

Há um ponto no qual o sentido moral e o sentido artístico andam 

muito próximos, isto é, à luz da verdade mais óbvia, a de que a 

qualidade mais profunda da obra de arte será sempre a qualidade 

da mente do produtor. Na medida em que a mente é nobre, o 

romance, a pintura e a escultura partilharão da substância da 

 
39 Ibidem, p. 33. 
40 A arte do romance “vive da prática, e o significado mesmo da prática é a liberdade. A única obrigação 

que podemos impor ao romance sem incorrer na acusação de sermos arbitrários é ele seja interessante. Ele 

tem essa responsabilidade geral, mas é a única que me ocorre. As formas que tem para fazê-lo (para 

interessar-nos) são incontáveis e só podem sofrer se forem definidas ou encaradas pela prescrição. Elas são 

tão variadas quanto o temperamento dos homens, e serão bem-sucedidas na medida em que revelem uma 

personalidade particular, diferente das outras [...] não haverá intensidade alguma, e portanto nenhum valor, 

a menos que haja liberdade para sentir e dizer. Traçar uma linha a ser seguida, um tom a ser adotado, uma 

forma a ser preenchida é limitar aquela liberdade e suprimir justamente a coisa sobre a qual temos mais 

curiosidade.” (Ibidem, pp. 34-35.) 
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beleza e da verdade. Ser constituído de tais elementos é, a meu 

ver, ter propósito suficiente.41  

  

 

IV. Os prefácios da Edição de Nova York 

Saltando um pouco no tempo, constatamos que os apontamentos matizados n’A 

arte da ficção ficaram encapsulados, como que aguardando desenvolvimento ulterior. 

Assim é que alguns tópicos de interesse contidos no ensaio serão, de certa forma, 

retomados apenas no século XX. Mais especificamente, eles serão discutidos por James 

ao tratar da própria obra no conjunto de prefácios que dedicou à edição revisada de parte 

considerável de seus escritos, a chamada Edição de Nova York (1907). Composta por 24 

volumes que encerram em si um total de 11 romances e 52 contos e novelas, a série – 

quase – completa dos trabalhos do autor reflete em sua urdidura o grande esforço e afinco 

que o fabulista empregou em prol da arte da ficção (empreendimento que durou 

aproximadamente dois anos): colou cada página dos textos revisados em uma folha em 

branco, bem maior, onde inseria extensas modificações na estrutura do conjunto: 

 

Roderick Hudson foi totalmente reformulado, assim como 

Retrato de uma senhora e The American. Em muitas estórias, 

introduziu alterações em quase todo parágrafo. Inseriu e retirou 

trechos inteiros. Incluiu novas cenas. Apresentou mudanças que 

alteraram não só o caráter, mas também as características das 

personagens. Daisy Miller e Isabel Archer, por exemplo, 

tornaram-se mais corajosas, mais senhoras de seu destino. A 

idade de Christopher Newman, protagonista de The American, 

pulou de 35 para quarenta anos.42  

 

Como então dizíamos, a partir do mesmo empenho que motivou James a reescrever 

passagens inteiras de suas obras, também foi levado a atribuir a cada publicação um 

extenso prefácio em que procura rememorar, comentar e discutir as circunstâncias 

envolvidas no processo de concepção e execução das histórias que compõem o projeto.  

Os Prefácios registram não só o grão sugestivo que, ao ser captado pela memória 

do autor, serviu-lhe de inspiração para a realização artística – o relato do que James 

 
41 Ibidem, p. 52. 
42 Parreira, 2003, pp. 18-19. 



 

28 

 

 

chamou, na maioria dos casos, de o “germe” inicial de suas histórias –, mas buscam, 

através da experiência pessoal-profissional, refletir acerca das possibilidades e caminhos 

a serem percorridos pela representação literária. Sempre a seu modo, esses textos se põem 

a meditar sobre os métodos que integram a execução ficcional: suscitam o debate acerca 

da forma “orgânica” do romance, a necessidade de estabelecer a narração a partir de um 

“centro de consciência”, o recurso aos elementos característicos da narrativa romanesca 

[romance] etc. Porém, mesmo que os tópicos de intenção mais técnica, por assim dizer, 

estejam presentes no horizonte firmado pelos Prefácios, não queremos dar a entender que 

seu intuito motivador seja tornar patente uma teoria ou mesmo advogar a favor de dogmas 

compositivos; James não pretende chancelar o que os produtores devem ou não fazer, os 

métodos desejáveis ao contador de histórias ou, antes, o que se deveria evitar. Na 

realidade, o norte-americano sempre repudiou generalizações e, para sermos justos, a 

liberdade defendida n’A arte da ficção permanece atuante nos Prefácios e neles se firma 

enquanto princípio estético e ético (a apropriação crítica desses textos e a maneira como 

foram interpretados depois de James já constituem outro capítulo deste episódio):  

 

Sabemos que ele não parte de uma experiência alheia, de uma 

teoria preexistente ou de um método meramente dedutivo ou 

especulativo. James parte de sua própria experiência, revisitada 

após muitos anos. Quase sempre procura resgatar o lampejo 

criativo, retrocedendo até o limite subjetivo onde habita o germe, 

onde nasceu a ideia fundadora da fábula, para depois acompanhar 

os “passos e estágios” do crescimento de sua estória. O método, 

se é que podemos falar nesses termos, advém de uma aventura de 

foro íntimo, as peripécias de sua imaginação desnudada num 

texto de feitio autobiográfico.43 

 

Por outro lado, o que sim pretendemos afirmar é que, a partir do vínculo entre experiência 

rememorativa e concepção artística própria, biografia e reflexões de método, prática e 

teoria, James dispõe sobre a prática novelística como um todo. Assim como revela na 

carta destinada ao amigo, W. D. Howells, sobre os Prefácios, o autor dá prosseguimento 

ao mesmo esforço que, anos antes, originou A arte da ficção, na medida em que 

compreende seus textos como um “apelo à Crítica, ao Discernimento, em linhas que não 

 
43 Ibidem, p. 58. 
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sejam incipientes – algo contra a ausência geral dessas coisas no mundo anglo-saxão [...] 

Reunidos, eles devem, todavia, formar um tipo de manual abrangente ou vade-mécum 

para os aspirantes em nossa árdua profissão.”44 

Este apelo tocou em particular toda uma geração de críticos anglo-americanos, 

dos anos de 1920 até pelo menos inícios da década 1960, os quais, objetivando delinear 

algo como uma teoria autônoma sobre a configuração do gênero romance a partir dos 

Prefácios, não deixam de atestar a qualidade técnica intrínseca da prosa e das 

experimentações narrativas jamesianas. Precursor nesta linha foram os esforços 

inaugurados por Percy Lubbock – visto como o primeiro divulgador dos métodos do 

autor. Em The Craft of Fiction (1921), inspirado pela lição dos Prefácios do, agora, já 

Velho Mestre (os quais, inclusive, já havia resenhado antes para o Times Literary 

Supplement, em 1909), Lubbock insiste na análise sob o ponto de vista técnico: ao 

contrário da imensidão da vida, da infinita rede de significados que o fluxo das relações 

coloca em movimento, o romance deveria, antes de tudo, ser integral e único; deveria 

ordenar e dispor a multiplicidade que rege a matéria contraditória e arbitrária a que quer 

dar forma.45  

Chama a atenção a continuidade possível de ser assinalada entre a postura estética 

encetada pelo romancista norte-americano, a qual passamos brevemente em revista 

quando falávamos sobre o papel d’A arte da ficção no debate literário de sua época, e a 

proposição crítica defendida por Lubbock. A ligação teórica entre as duas posições, para 

além da influência imediata que os Prefácios de James tiveram sobre as formulações do 

estudo de Lubbock, fez com que The Craft of Fiction passasse a ser considerado por 

muitos como a melhor introdução à técnica do autor (a ponto mesmo de, por vezes, não 

se distinguir claramente entre quais seriam as ideias provenientes de um ou de outro46). 

 
44 Blackmur apud Parreira, 2003, p. 21. 
45 Cf. Lubbock, 1976, p. 189. Em ponto pequeno, esta maneira de diferenciar a vida da ficção a partir do 

caráter artificial, digamos, da literatura, é compartilhada igualmente por um escritor contemporâneo – e 

também amigo – de James, Robert Louis Stevenson. Em resposta ao artigo supracitado do primeiro, A arte 

da ficção, em que o norte-americano advoga pela capacidade do romance de competir com a vida, 

Stevenson contra-argumenta dizendo que: “A vida é monstruosa, infinita, ilógica, abrupta e pungente; uma 
obra de arte, em comparação, é pura, finita, autossuficiente, racional, fluida e emasculada.” (Stevenson, 

2017, pp. 60-61). A tréplica veio em forma de missiva, na primeira carta trocada na longa série de 

correspondência entre os dois, em que James diz, na verdade, não ter razões para discordar ou protestar 

frente às palavras de Stevenson, pois crê que mais concordam do que discordam a respeito do que deve ser 

a ficção (Cf. James, 2017, p. 69.) 
46 “No limite, havia a ideia de que ler The Craft of Fiction seria, tirando uma ou outra particularidade e 

estilo diversos, quase como ler os Prefácios de Henry James. Nada mais falso [...]. Não queremos, com 

isso, desmerecer o trabalho de Lubbock. Pelo contrário. Sua sistematização contribuiu para o 

desenvolvimento de teorias da narrativa muito importantes para o estudo da ficção contemporânea, 

sobretudo no que diz respeito às técnicas do foco narrativo (ponto de vista, posição do narrador, etc.). 
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De modo que o que nos interessa, por ora, é apenas marcar o legado desse diálogo tácito, 

dessa troca recíproca, para a cristalização do campo da crítica literária posterior: a atenção 

dispensada por James e Lubbock à arquitetura composicional, cada um a seu modo, com 

grandes variações de ênfase e importância ao aspecto da técnica, constitui gesto sem 

precedentes no panorama teórico anglo-americano, abrindo caminho para novos estudos, 

novas correntes críticas e novos entendimentos sobre as possibilidades representacionais 

da narrativa. 

Visto como ponto de referência para o estudo do método 

jamesiano, o ensaio [The Craft of Fiction] emprestou o tom para 

muitas das discussões do grupo ligado ao New Criticism e seus 

seguidores. Richard Blackmur, F.O Matthissen, Yvor Winters e 

F. R. Leavis são alguns dos estudiosos que, de um modo ou de 

outro, enfatizaram as teses formalistas contidas nos Prefácios em 

particular e na Edição de Nova York como um todo. 

Desvinculados do New Criticism mas ainda influenciados por 

suas ideias, tanto Leon Edel, com sua inclinação para sacralizar 

os cânones de James, quanto Wayne Booth, na sua tentativa de 

dessacralizá-los, empurraram a discussão até pelo menos o início 

da década de 1960.47 

 

Entre nós, brasileiros, Antonio Candido arremata a questão dizendo que: “A obra de 

Henry James foi decisiva para certo tipo de teoria do romance, que privilegiava a 

perfeição formal, encarnada no que alguns denominaram ‘o romance bem feito’ (the well 

made novel).”48 

Por mais que a perspectiva desses estudos se restrinja ao aspecto formalista 

discutido nos Prefácios, não fazendo jus, portanto, a outras dimensões essenciais para o 

entendimento da obra jamesiana que esses mesmos textos colocam em questão; por mais 

discordantes que esses estudiosos sejam entre si – contrapondo-se uns aos outros, como 

 
Também sabemos que ele se inspirou em diversas ideias e recursos sugeridos por James, ordenando-os, 
dando-lhes um acabamento mais coeso, mais objetivo e até certo ponto mais didático. O que nos interessa, 

nesse cotejo, é perceber como cada um – James, como artista tornado crítico de si mesmo, e Lubbock, como 

crítico, aqui, tout court – perseguiu seu objetivo de modo diverso. Não cabe a Lubbock, ademais, que em 

nenhuma parte de The Craft apregoou a condição de porta-voz das ideias de James, a responsabilidade por 

ter sido posteriormente alçado pela crítica a esse posto. Na verdade, The Craft é um estudo original de 

Lubbock, ainda que filtre concepções intuídas por James. A cada autor, seus méritos e suas especificidades.” 

(Parreira, op. cit., pp. 31-42.);  
47 Ibidem, p. 26.   
48 Candido, 2002. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/vocacao-critica-de-antonio-

candido/>. Acesso em 27 maio 2022. 



 

31 

 

 

é o que se dá, por exemplo, entre os representantes do New Critcism e Wayne Booth, em 

seu estudo seminal, Rethoric of Fiction 49 - não podemos, entretanto, negligenciar o ponto 

de origem comum do raciocínio que colocam em movimento a partir da própria obra de 

James. De outro modo, a multiplicidade das linhas teóricas que privilegiam o 

entendimento imanente e autônomo da arquitetura formal, no período aludido, dá notícias 

não somente das inovações técnicas galgadas pela prosa jamesiana no campo da 

experimentação formal, mas também não deixam de referenciar o caráter avançado da 

reflexão estética lançada por ele no âmbito das literaturas de língua inglesa em favor da 

apreensão da ficção como obra de arte autônoma que permitiu, justamente, as referidas 

inovações – reflexão encenada tanto n’Arte da ficção e, de modo completamente 

diferente, nos Prefácios da Edição de Nova York. Tratam-se de atributos qualitativos que, 

como mencionamos em momento anterior, não deixam igualmente de ser reconhecidos e 

fixados pelos detratores do prisma sócio-político do autor.  

  

V.  Contraponto 

Percorrido o caminho até aqui, chegamos a um importante ponto de inflexão. Caso 

nos esforçássemos por alinhavar o que se costuma, negativamente, classificar como sendo 

o teor sócio-político anódino da prosa de James em relação ao que acabamos de ver acerca 

do sinal positivo atribuído ao caráter experimental que assume sua técnica e reflexão 

novelística, depararíamos, então, com um impasse crítico: seguindo as indicações 

fornecidas por Howe, Maini e pelo jovem Roberto Schwarz, seríamos confrontados com 

a hipótese de que a forma narrativa jamesiana, justamente naquilo que expressaria de mais 

avançado do ponto de vista técnico, de mais nuançado da perspectiva da criação literária 

de sua época, seria responsável – paradoxalmente – por dar sustentação e cobertura 

ideológica a um conteúdo de verdade histórica politicamente retrógrado e reacionário. 

Depararíamos com o pressuposto contraintuitivo de que as conquistas endógenas que o 

fabulista legou à arte da ficção, a partir mesmo da meditação sobre o que fazia em seus 

romances, só seriam possíveis devido a um total esvaziamento das possibilidades críticas 

subjacentes à escrita novelística – antes, o que garantiria a qualidade e inovação artística 

das obras seria a simples reprodução da má-consciência da classe dominante.  

 

VI. The Princess Casamassima 

 
49 Cf. Booth, p. 1968. 
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A fim de nos contrapor aos equívocos provenientes dessa posição que reduz o 

interesse pela obra do norte-americano à sua dimensão meramente formalista – assunto 

debatido por especialistas empenhados em ilustrar os métodos de como opera a ficção 

moderna, pós-flaubertiana –, ao passo em que, por tabela, concorre para interditar a 

apreensão do potente testemunho crítico por ele elaborado em seus escritos, pretendemos, 

então, pleitear pela pertinência política da prosa do autor. Com o intuito mesmo de 

reabilitar a fisionomia social do fabulista, tencionamos aproximar a análise detida da 

fatura literária à reflexão social; visamos circunscrever o potencial negativo que é inerente 

e indispensável a toda configuração artística e que, em se tratando dos trabalhos de James, 

não seria exceção. Se, como assinala Walter Benjamin, “a tendência de uma obra literária 

só pode ser correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista 

literário”,50 interessa-nos empreender o nexo existente entre realização estética e o 

processo social mais abrangente que determina o emprego dos expedientes artísticos 

atuantes na economia interna das obras – estes, longe de se esgotarem em si mesmos, 

como quer parte dos estudiosos cujo argumento contrário à técnica jamesiana passamos 

a limpo, são governados por uma lógica específica que tem correspondência no plano da 

realidade histórica. Neste sentido, nossa atenção recai sobre um romance específico que, 

dentro do extenso corpus ficcional do autor, desponta quase de forma natural como objeto 

propício às considerações que pretendemos a partir dele tecer – sob medida para aferirmos 

o teor de verdade implicado nos procedimentos artísticos mobilizados por James em 

contato com a realidade que contempla.  

Trata-se de uma de uma história que integra um pequeno grupo de narrativas que, 

compostas entre meados de 1880 até 1890, parecem compartilhar entre si uma espécie de 

afinidade ideológica: atestam a preocupação do romancista com as consequências 

provocadas pelo agravamento da questão social, com as relações recíprocas entre ricos e 

pobres, com o avanço das políticas de cunho democrático e com o destino da cultura 

burguesa frente às contradições destrutivas da práxis econômica que lhe é subjacente; em 

âmbito compositivo, expressam a influência de variada gama de temas e expedientes 

tomados de empréstimo da escola naturalista (longe de configurar uma adesão irrestrita 

aos postulados zolalianos, os quais, aliás, James mantinha severas críticas e reservas, 

veremos em tempo como são apropriados em caráter particular e experimental). Assim é 

que, lançando-se para fora dos limites dispostos pelo seleto círculo dos endinheirados, na 

 
50 Benjamin, 2012, p. 130 
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fábula em questão, James não só revela um profundo interesse pelo debate público do 

período, travado a partir da conjuntura política-institucional britânica, como também pelo 

que se passava fora dele – nos subterrâneos, por aquilo que, maquinado nas sombras, foge 

ao conhecimento imediato da sociedade. Dizendo melhor: a imensurável desigualdade de 

classes, o sofrimento da camada espoliada da população, a mobilização política 

clandestina dos trabalhadores, as expectativas frente ao avanço do advento da democracia 

e o prospecto eminente de transformação social via sublevação popular, constituem, junto 

com o retrato da vida ociosa da aristocracia e o papel desempenhado pelo patrimônio 

cultural milenar europeu, algumas das esferas tematizadas em conjunto nas páginas de 

The Princess Casamassima (1886).51  

Muito já foi dito a respeito da referência que o último romance de Ivan 

Turguêniev, Terra Virgem (1873), sobre a luta revolucionária travada pelos populistas, 

niilistas e anarquistas russos em sua terra, representou para o desenvolvimento e 

conformação final da trama de Casamassima. As semelhanças entre a biografia, o 

comportamento e as situações enfrentadas pelos heróis de cada narrativa – Neshdanov, 

no primeiro caso, e Hyacinth Robinson, no segundo – são muitas e levam longe no cotejo 

das influências de um sobre o outro:  ambos são rebentos de uniões ilegítimas e 

conturbadas entre representantes de extratos sociais distintos; ambos estão 

comprometidos com a causa popular revolucionária ao mesmo tempo em que se sentem 

atraídos pelos monumentos da cultura e pela sensibilidade estética da camada dominante; 

ambos se encontram ligados a figuras femininas da aristocracia que, por seu turno, 

acabam por se lançar em direção ao mundo revolucionário; ambos, dilacerados por 

situações e alternativas radicalmente opostas, acabam cometendo suicídio: 

 

James’s novel has all these elements, indeed its situation and plot 

are in many ways very close imitations of Turgenev’s, and 

Hyacinth Robinson, would-be revolutionist in love with the 

Princess, shares Neshdanov’s divided commitments. The 

Princess Casamassima, James’s one attempt to do a socially and 

 
51 Serializado pela Atlantic Monthly, de setembro de 1885 a outubro de 1886, The Princess Casamassima 

apareceu em livro somente no fim deste mesmo ano; depois, sofreria modificações do próprio autor para 

que integrasse a coleção de narrativas selecionadas da Edição de Nova York. Para esta edição, como já 

adiantamos, James reescreveu trechos inteiros de novelas e romances; matizou e reelaborou a escrita de 

início de carreira a fim de, por um lado, aproximar-se do estilo indireto das obras da maturidade e, por 

outro, ressaltar ou atenuar determinados aspectos da composição que contribuem para seu efeito final. 

Optamos por trabalhar com o texto original de 86, pois acreditamos que, por se tratar de um conteúdo 

eminentemente social, a caracterização do material social guardaria o calor das impressões iniciais. 
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politically committed novel, and something of an anomaly in his 

work, stands among other things as a tribute to Turgenev and his 

sense of the possible uses of fiction.52 

 

Se ecoamos a comparação com Turguêniev – referência inconteste para James; escritor 

que, tal como ele, também provém de um polo afastado do centro do capitalismo europeu 

–, menos do que almejar aprofundar as afinidades e dessemelhanças entre um escritor e 

outro, temos em vista reter apenas um ponto em comum que, captado pelo autor de 

Casamassima, será enquadrado por nós, ao longo de nossa análise, enquanto eixo que 

preside e organiza a composição do texto. Com efeito, se tomarmos como plataforma o 

comentário de Peter Brooks, veremos que o elo que permite a aproximação entre Hyacinth 

e Neshdanov repousa, grosso modo, na confluência de opostos que marcam suas 

respectivas trajetórias desde o início: produtos de pais advindos de polos antagônicos da 

pirâmide social, uma mãe proletária e um pai aristocrata, encontram-se cindidos entre o 

apelo revolucionário e o apreço pela vida no interior da alta-roda, entre a revolta e a 

adesão – no caso de Hyacinth, o personagem é constantemente atormentado pelos 

fantasmas familiares que impedem que ele firme sua fisionomia subjetiva a partir e em 

favor de um dos polos que lhe secciona a alma. Estão, em suma, imersos em situações 

contraditórias que os colocam frente a “divided commitments”.  

 Tendo isso em mente, trataremos de conceber a demanda lançada por Hyacinth 

em busca das coordenadas de sua própria identidade – sempre tensionada entre as 

vertentes sociais representadas pelas figuras paternas – como principal eixo de 

desenvolvimento do enredo novelístico. Isso implica dizer que, ao mobilizar alternativas 

sócio-políticas contrárias no intento de perseguir a afirmação subjetiva, a trajetória do 

herói não só logra imprimir curva à história como, também, desdobra e projeta a oposição 

íntima que experencia nos elementos objetivos que dão substância referencial ao 

romance. A cisão é, pois, lei e princípio fundamental de Casamassima e se inscreve de 

diferentes formas a cada momento da intriga. Assim, procuraremos analisar as 

implicações estruturais decorrentes da constante sucessão de posições ideológicas levada 

a cabo pela personagem não como quis parte da crítica – isto é, enquanto indício de 

inconsistência de critérios da obra frente à matéria que enfeixa ou mesmo enquanto 

estratégia técnica para contornar a incapacidade do autor em compreender a realidade 

 
52 Brooks, 2009, pp. 21-22. 
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social que procura abarcar – mas sim enquanto método composicional. Método que, 

dando a tônica do enredo, permite a James colocar frente-a-frente, em relação crítica 

recíproca, perspectivas e soluções políticas excludentes diante do conflito maior que o 

romance tematiza – a saber, a eminência de uma revolução democrática. Lógica de 

condução narrativa que, por sua vez, encontra correspondência no plano da realidade: 

trata-se da apreensão formal do próprio processo contraditório que a sociedade capitalista 

europeia, no final dos oitocentos, colocou em movimento a partir mesmo do padrão de 

reversão de posições sócio-políticas que suas contradições imanentes instauram enquanto 

paradigma para que realize seu objetivo último – o lucro. De outro modo, James 

compreende a dinâmica histórica do capitalismo que, para se impor enquanto processo 

totalizante, necessita da eterna reposição da cisão entre classes no interior do vínculo 

econômico de exploração que as une em um só enlace; atenta, assim, para a dimensão 

incomoda, contraintuitiva e funcional – isto é, enquanto ideologia de dominação – que 

assume as expetativas de transformação e revolução quando não vertidas em ato, na 

medida em que permanecem apenas vagas esperanças de mudança.  

 Desse modo, é de extrema importância compreender como as noções espaciais, 

temporais e relacionais – elementos de forma – se articulam e passam, então, a reter e 

encenar a oscilação entre referenciais opostos que nos interessa fixar: não obstante a 

abrangência dos diferentes quadros sociais em que toma pé a ação dramática, guardam 

entre si, no entanto, uma afinidade recíproca que os referencia mutuamente; na mesma 

linha, por mais que o futuro redentor seja anunciado como irrefreável e certeiro pelos 

caracteres que sofrem no presente, na práxis do enredo o presente acaba por repor as 

coordenadas do passado, obstaculizando o pleno desdobrar das expectativas do porvir; do 

mesmo modo que o herói, as demais personagens também oscilam, em maior ou menor 

grau, entre intenções refratárias umas às outras, o que impede a apreensão unívoca de 

suas fisionomias, pois estão sempre agindo contrário ao que mandaria a lógica de suas 

posições sociais, etc. Assim, a partir da notação estrutural desses pontos, esperamos 

demonstrar como opera em Casamassima uma malha relacional invisível que é 

responsável não só por conferir objetividade e unidade ao conjunto da economia literária 

como, igualmente, encaminha – a partir do empenho participativo do leitor em tomar 

parte ativa na condução narrativa do entrecho – o imbricamento complementar dos termos 

antitéticos que estruturam o enredo, revelando-lhes o caráter de reciprocidade que 

assumem no interior da oposição que ensejam. Resulta daí algo como um universo 

ficcional composto pela necessidade constante que tem de se convocar a tensão entre os 
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contrários que lhe dão forma, pela necessidade premente de se aludir negativamente ao 

avesso daquilo que é visto e dito em primeiro plano (o sol e a lua, a superfície e o 

subterrâneo, o livro e a capa, Hyacinth e a princesa do título, etc.). A dualidade é, dessa 

maneira, a figura central de toda a narrativa e faz com que nada que esteja nela contido 

possa ser devidamente apreendido e apreciado senão à luz de sua sombra; estabelece-se 

um jogo de pontos de vista em que os extremos se contemplam e se estudam em conjunto 

revelando afinidades imprevistas.   

Esperamos que, ao final de nossa análise, possamos então ter apresentado ao leitor 

provas contundentes que referendem a pertinência crítica e política do prisma criativo do 

norte-americano – contrário mesmo da pecha regressiva e reacionária que parte dos 

comentadores imputa à sua escrita, como vimos. Esperamos, assim, ter demonstrado o 

funcionamento em ato de uma perspectiva artística que não dispensa o estado relacional 

como condição sine qua non para a boa realização literária; que não abre mão de um 

arranjo narrativo que convoca a inteligência do leitor a penetrar e indagar o fundamento 

de tudo aquilo que lhe é exposto; que estabelece o significado do narrado não de forma 

unívoca e evidente, mas sim a partir de indícios fornecidos através da tensão entre o 

manifesto e o latente. Por fim, esperamos dar subsídios argumentativos ao leitor para que 

possa subverter as palavras de Stephen Spender quando afirma que James dirige um olhar 

parcial e restrito à realidade: “The misery of the poor and struggling served chiefly as a 

stage background to the magnificent scenery and dramatic figures which immediately 

caught his eye”. Em verdade, Casamassima atesta que somente a partir de uma 

perspectiva bipartida para uma realidade essencialmente cindida é que é possível não 

falsear o quadro apresentado e firmar o estatuto político da obra de arte – não incorrer em 

mentira histórica e ideológica, em suma. O “background” – a miséria e a luta diária dos 

mais pobres por sobrevivência – não é empregado por James como simples pano de fundo 

anódino para retratar, acriticamente, o esplendor das elites. Ele funciona, sim, como 

sombra que se projeta sobre o espetáculo fetichista encenado no palco principal, de modo 

a revelar, a um só tempo, os fundamentos e a necessidade da ilusão. 
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Capítulo 1: O primeiro parágrafo de The Princess Casamassima 
 

1.1. Deslocamentos imaginativos: problemas 

Deparássemos com Casamassima apenas pelo que lhe vai na capa, poderíamos 

imaginar que a narrativa que se anuncia gira em torno da figura mencionada logo no título. 

Por trás deste apriorismo, o leitor talvez tivesse em mente algo da tradição novelística 

que, desde meados dos setecentos, estabeleceu como práxis comum o gesto de nomear as 

obras com a alcunha do herói que confere curva dramática ao enredo.53 Assim, 

ativéssemo-nos somente às sugestões comunicadas pelo título, não seria descabido 

presumir que estaríamos prestes a experenciar o mundo dos salões da nobreza, das intrigas 

palacianas, dos casos picantes de amor, das provas de honra e demonstrações de glória 

que costumam compor o imaginário literário sobre a cultura aristocrática em geral.  

Todavia, é preciso apenas iniciar a leitura do parágrafo de abertura para que essas 

suposições se choquem com a efetividade do texto: 

 

‘Oh yes, I daresay I can find the child, if you would like 

to see him,’ Miss Pynsent said, she had a fluttering wish to assent 

to   every suggestion made by her visitor, whom she regarded as 

a high and rather terrible personage. To look for the little boy she 

came out of her small parlour, which she had been ashamed to 

exhibit in so untidy a state, with paper ‘patterns’ lying about on 

the furniture and snipping of stuff scattered over the carpet – she 

came out of his somewhat stuffy sanctuary, dedicated at once to 

social intercourse and to the ingenious art to which her life had 

been devoted, and, opening the house door, turned her eyes up 

and down the little street. It would be presently be tea-time, and 

she knew that at solemn hour Hyacinth narrowed the circle of his 

wanderings. She was anxious and impatient, and in fever of 

 
53 Basta uma rápida menção aos principais títulos das obras de início da tradição novelística em língua 

inglesa para confirmar a regra: Robinson Crusoe (1719), Moll Flanders (1722), Roxana (1724) de Daniel 

Defoe (1660-1731); Pamela; or, Virtue Rewarded (1740), Clarissa, or, The History of a Young Lady (1747), 

The History of Sir Charles Grandinson (1753), de Samuel Richardson (1689-1761); The History of the 

Adventures of Joseph Andrews and his Friend, Mr. Abraham Adams (1742), The History of Tom Jones, a 

Foundling (1749), Amelia (1751), de Henry Fielding (1707-1754). James, em outros trabalhos, como o 

romance Rodderick Hudson (1875) e a novela Daisy Miller (1878), também lançou mão do mesmo 

expediente, mas, como evidencia o caso de The Princess Casamassima, mesmo atribuindo certo nome às 

narrativas, sempre procurou centrar o desenvolvimento dramático em figura distinta da que é mencionada 

logo no título. 
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excitement and complacency, not wanting to keep Mrs. 

Bowerbank waiting, though she sat there heavily and 

consideringly, as if the meant to stay; and wondering not a little 

whether the object of her quest would have a dirty face. Mrs. 

Bowerbank had intimated so definitely that she thought it 

remarkable on Miss Pynsent’s part to have taken care of him 

gratuitously for so many years, that the humble dressmaker, 

whose imagination took flights about every one but herself, and 

who had never been conscious of an exemplary benevolence, 

suddenly aspired to appear, throughout, as devoted to the child 

as she had struck her solemn, substantial guest as being, and felt 

how much she should like him to come in fresh and frank, and 

looking as pretty as he sometimes did. Miss Pynsent, who blinked 

confusedly, as she surveyed the outer prospect, was very much 

flushed, partly with the agitation of what Mrs. Bowerbank had 

told her, and partly because, when she offered that lady a drop of 

something refreshing, at the end of so long expedition, she had 

said she couldn’t think of touching anything unless Miss Pynsent 

would keep her company […] At this time of the day the boy was 

often planted in the front of the little sweet-shop on the other side 

of the street, an establishment where periodical literature, as well 

as tough toffy and hard lollipops, was dispensed, and where song-

books and pictorial sheets were attractively exhibited in the 

small-paned, dirty window. He used to stand there for half an 

hour at a time, spelling out the first page of the romances in the 

Family Herald and the London Journal, and admiring the 

obligatory illustration in which the noble characters (they were 

always of the highest birth) were presented to the carnal eye. 

When he had a penny he spent only a fraction of it on the stale 

sugar-candy; with the remaining halfpenny he always bought a 

ballad, with a vivid woodcut at the top. Now, however, he was 

not at his post of contemplation; nor was he visible anywhere to 

Miss Pynsent’s impatient glance.54 

 

 
54 James, 1987, pp. 53-54. 
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O leitor habituado a introitos descritivos, que logo introduzem um conjunto sólido 

e estabelecido de informações referenciais que balizam a leitura porvir, recebe com 

surpresa o parágrafo. Isso porque, para nos valermos do que diz Ian Watt a respeito de 

um romance do autor posterior a Casamassima, no trecho em questão “não há nada do 

drama imediato ou da rica descrição que de hábito obtemos no começo dos romances”.55  

Se insistirmos nas virtualidades imaginativas obtidas por meio do título, 

verificamos não haver na passagem qualquer alusão à princesa que, ao que tudo indicava, 

despontava como possível peça central da história que leva seu nome. Na ausência de sua 

pessoa, não deixamos de nos perguntar a quem, exatamente, coube o papel de eixo de 

desenvolvimento do conjunto – uma tal Miss Pynsent, mas quem seria esta exatamente? 

Além disso, não aferimos a existência de certos expedientes ordenadores que expusessem 

ao leitor de forma direta, à guisa de introdução, as motivações das personagens, assim 

como as particularizações de espaço e tempo. Não queremos dizer que a passagem 

transcorra em um vácuo espácio-temporal, porém se percebe que as mencionadas noções 

referenciais não são comunicadas por uma instância organizadora que permita, de pronto, 

ancorar o leitor na especificidade circunstancial do mundo narrado. Para complicar, as 

informações preliminares a respeito da posição e das relações sociais que as personagens 

portam e estabelecem entre si não estão firmadas de pronto: não sabemos, a priori, a 

respeito da história pregressa dos agentes do quadro, nem sua origem familiar e tampouco 

a extração ou proveniência social. Para citar novamente Watt: “A função de um parágrafo 

introdutório em um romance é supostamente a de introduzir [...] Mas James cuidou de 

evitar o costumeiro início retrospectivo, aquela pilha de detalhes que zombeteiramente 

classificou de ‘mera massa assentada de informações’”.56 Sem que possamos dispor das 

balizas técnico-formais consagradas pela práxis da tradição novelística, sem que 

possamos contar com a ajuda de uma voz narrativa interessada em explicitar os requisitos 

circunstanciais para o andamento ulterior, o leitor se vê obrigado a enfrentar o texto de 

James como pode e, no melhor dos casos, sozinho. 

 
55 Watt, 2010, p. 571. Trata-se do romance Os Embaixadores, de 1903. 
56 Ibidem, p. 588. A expressão de James, empregada livremente por Watt, remete ao prefácio do próprio 

romance analisado pelo crítico, Os Embaixadores, como mencionamos antes. O trecho diz respeito à 

discussão acerca das possibilidades de representação da consciência e dos dilemas subjetivos do herói, 

Lamber Strether, sem que fosse violado o princípio de exposição cênica da matéria – em detrimento da 

mera explanação dos fatos. A passagem em que se encontra é: “Não pareço estar favorecendo minha análise 

se digo que minha primeira preocupação foi arranjar-lhe [Strether] um confidente ou dois, para eliminar 

com vigor a habitual massa de explicações estabelecidas a posteriori, o bloco inserido de narrativa 

meramente referencial, que tanto viceja, para a vergonha da impaciência moderna, na página compacta de 

Balzac, mas que só parece consternar nossa real, em geral mais fraca, capacidade de assimilação.” (James, 

2003, pp. 260-261.) 
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Com efeito, Casamassima não faz parte do repertório de obras da maturidade do 

autor. Os romances e novelas deste período, que datam aproximadamente do início da 

década de 1890 até os primeiros anos do século seguinte, são conhecidos, sobretudo, por 

encerrarem intensa experimentação técnico-formal: tendo se valido de variada gama de 

gêneros e procedimentos literários – alguns, mais tarde, apropriados pela vanguarda 

modernista, inclusive –, nestes trabalhos James procurou tematizar, às últimas 

consequências, problemas epistemológicos ligados aos reconhecimentos parciais do 

ponto de vista narrativo57; abundam aí as inversões sintáticas, substantivação de adjetivos, 

apóstrofes, elipses, discursos indiretos, voz passiva, etc., em suma, recursos que dão 

notícias de uma elaboração textual bastante intrincada, sempre interessada em captar com 

precisão os movimentos da consciência cujo prisma focaliza a matéria.  

 

Nas obras-primas de seus últimos anos de vida, James tornou-se 

um escritor difícil [...] Ele próprio sabia que essas obras eram 

difíceis; desejava que fossem vistas como tais [...] Mas a 

hostilidade com a qual The Bostonians e The Princess 

Casamassima foram recebidas não pode ser explicada por 

nenhuma dificuldade real, de estilo ou de intenção, pois neles não 

há nenhuma. A prosa de James, embora caracteristicamente 

pessoal, está perfeitamente de acordo com a tradição do romance 

[novel] do século XIX. É calorosa, fluente [...] A motivação de 

seus personagens é clara e direta – certamente mantém-se bem 

mais distante do maneirismo do que outras obras-primas 

antigas.58 

 

Assim sendo, lastrando Casamassima no conjunto da evolução posterior, é improvável 

que os desafios que enfrentamos para a compreensão de seu parágrafo de abertura sejam, 

como se poderia crer, devido ao uso de uma sintaxe requintada ou mesmo de uma dicção 

empolada da prosa. Para recorrer ao argumento de Lionel Trilling, o arranjo do trecho é 

 
57 Discutindo a rejeição e má vontade que, muitas vezes, se verifica entre estudiosos diante das dificuldades 

apresentadas pela técnica e escrita jamesiana, John Carlos Rowe afirma: “Some of these difficulties can be 

attributed to his very difficult prose style, which grew more complex and involuted as he matured as a 

writer and late in his career experimented with modernist techniques of narration […] The famous 

‘difficulty’ of his work is thus not a solely consequence of his avant-garde use of different points of view, 

stream-of-consciousness narration, and deliberately disjointed fictional temporality; it is also a consequence 

of the great variety of literary forms and genres he employed in a long career” (Rowe, 2012, pp. 199-200.) 
58 Trilling, 2015, pp. 90-91. 
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relativamente simples, seu estilo bastante direto e, em certo sentido, podemos dizer, até 

mesmo pedestre. Ainda que os diversos pontos de ancoragem referenciais não sejam 

anunciados em primeira mão pela voz narrativa, encontram-se presentes no texto o que 

acaba conferindo objetividade ao universo apresentado – revelando, por seu turno, uma 

visada mais realista do autor que será, justamente, posta em xeque na fase mais avançada 

da carreira.59 O ponto nevrálgico a ser apreendido deve, portanto, residir em outro lugar. 

Sem descartar a hipótese de que os temas, os elementos de forma e a estrutura das obras 

anteriores sejam retidos e superados pelos trabalhos subsequentes, devemos, portanto, 

voltar a atenção para a maneira como o entrecho do romance em questão está 

tecnicamente organizado. 

 

1.2. No ‘‘small parlour’’ de Miss Pynsent   

Sem qualquer contextualização prévia, a narrativa se inicia. Imergimos nela e, 

quando damos por nós, encontramo-nos em meio ao curso dos acontecimentos. Não 

vislumbramos com clareza as razões que precipitaram a sentença de abertura, mas, ao 

cabo, ficamos sabendo que foi proferida por Miss Pynsent, que, verdade seja dita, não nos 

foi introduzida antes. Já na segunda oração, o nome da personagem é prontamente 

mencionado pelo narrador, que, sem perder tempo, insere-a no texto dando contornos de 

referencialidade ao conjunto – afinal, mesmo que não saibamos muito a respeito de sua 

pessoa, ainda assim lhe atribuímos a fala. Além disso, notamos que aquilo que é 

comunicado por Miss Pynsent contém menção direta a um interlocutor (“if you would 

like to see him”). A menção a um outro caractere é o que permite inferir que o diálogo 

que enceta a narrativa se encontrava em andamento antes mesmo que o romance tomasse 

pé. Ao pressupormos a continuidade prévia da situação que desemboca na fala da 

personagem, podemos dizer que o ponto de partida de Casamassima se estabelece in 

media res – aludindo, desde o princípio, à estratégia narrativa empenhada em apresentar 

 
59 Mais adiante, no mesmo trecho que mencionamos acima, Lionel Trilling destaca que tanto em The 

Bostonians como em Casamassima, ambos lançados no mesmo ano, “James está no ponto de sua carreira 

no qual a sociedade, em seu sentido mais amplo e mesmo mais grosseiro, se oferece à sua mente com grande 

força. Ele vê essa sociedade em termos de multidões e polícia, como um campo de justiça e injustiça, 

reforma e revolução. A textura social de sua obra é granulada e amarrada com praticidade e riqueza de 

detalhes. E mais suas observações sociais são de uma espécie que devemos considerar surpreendentemente 

prescientes” (Ibidem, p. 91) 
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em ato o desenvolvimento progressivo da matéria, tal qual estivéssemos frente a uma 

espécie de drama teatral que se descortina a nós.60  

Tomando como exemplo as duas frases que principiam a passagem, atentemos 

que importantes termos referenciais são ditos sem que possamos contar com o comentário 

elucidativo do narrador: “the child”, “Miss Pynsent” e “her visitor” são mencionados a 

seco, introduzidos na história sem que saibamos ainda quem são, onde se encontram ou 

mesmo a relação que estabelecem entre si. Para falar novamente com Ian Watt, parece 

haver certo atraso na especificação dos referentes.61 ou, de outra maneira, certa 

precipitação de termos e noções que, a princípio, demandariam apresentação prévia do 

contexto que os iluminaria.62 Nesta altura, pouco conseguimos obter em termos de uma 

objetividade referencial que ancore a leitura, a não ser, talvez, pelas qualificações que 

caracterizam “her visitor” como “a high and rather terrible personage” – especificações 

descritivas que, menos do que oferecerem substancialidade individual à figura, remetem 

antes à maneira como é vista (“regarded”) por Miss Pynsent.  

Surgem problemas: como Miss Pynsent chega a conceber sua visita dessa 

maneira? o que se passava antes para que uma personagem compreenda a outra a partir 

desse ângulo? não deveríamos ter sido reportados – pelo narrador, talvez – sobre as 

circunstâncias que determinam o presente da enunciação? Estamos no início, é certo. Nem 

por isso deixamos de pressentir algo do suspense, da tensão, das expectativas latentes 

implicadas na maneira como é apresentada a matéria. 

 
60 Embasando a última afirmação, a respeito do teor cênico contido na apresentação e estruturação do 

parágrafo, recorremos à diferenciação geral existente entre duas modalidades narrativas que tiveram, em 

certo sentido, aproveitamento teórico graças aos esforços artísticos de James. Trata-se do contar (telling) e 

do mostrar (showing) ou, de outra maneira, do método pictórico, em que “o leitor se volta para o narrador 

e ouve a história”, e do dramático, em que o leitor “se volta para a estória e a observa” (Lubbock apud 

Parreira, 2003, p. 27). No momento específico da história que nos serviu de ensejo para o comentário, talvez 

seja mais acurado dizer se tratar de uma preparação cênica para o que vêm a seguir do que, exatamente, um 

desenrolar cênico do entrecho – já que é sobretudo pela voz narrativa que somos introduzidos e tomamos 

ciência dos elementos que compõem a situação narrada (telling). Entretanto, ainda que Casamassima 

apresente um narrador bastante participativo, nem por isso devemos invalidar o efeito expositivo (showing) 

com que, de saída, apreendemos a matéria: sempre em movimento ou, como dissemos, em ato.   
61 Watt, 2010, p. 572. 
62 A respeito do uso que James faz da dêixis, enquanto marca de um estilo claudicante que hesita diante de 

referentes concretos, vale o comentário de Slavoj Žižek a respeito da introdução do romance tardio do autor, 

As asas da pomba: “primeiro vem o pronome, antecipando o sujeito real que segue em aposição, como na 

primeiríssima frase de As asas da pomba: ‘Ela esperou, Kate Croy, que seu pai entrasse...’ – introduz-se 

assim uma lacuna mínima entre o ‘ela’ sem nome e sua qualificação determinada [Kate Croy], indicando o 

caráter incerto e vacilante de toda qualificação. A dêixis não é mero substituto de alguém ou algo 

anteriormente apresentado; representa antes um X inominável (um tipo de Coisa numenal kantiana – e não 

esqueçamos que ‘coisa’ é outra palavra favorita de James) que elude todas as suas qualificações”. (Žižek, 

2008, p. 172) 
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A frase seguinte, no entanto, tampouco oferece respostas. Nela, primeiramente, 

vemos que “the child” passou agora a “the little boy”, deslocamento sútil que, embora 

ainda não esclareça muito sobre quem é a referida criança, ao menos contribui para que 

identifiquemos seu sexo. Ato contínuo, deparamos então com o que parece ser o primeiro 

indício concreto de materialidade circunstancial. Trata-se da descrição pormenorizada do 

“small parlour” de Miss Pynsent que, mesmo sem ter sido mencionado preliminarmente 

pelo narrador como cenário no qual a ação transcorreria, permite esquadrinhar certas 

coordenadas espaciais: “she came out of her small parlour, which she had been ashamed 

to exhibit in so untidy a state, with paper ‘patterns’ lying about on the furniture and 

snipping of stuff scattered over the carpet”.  

Para além da concretude circunstancial que a breve descrição do recinto comunica, 

contribuindo para circunscrever o quadro em termos particulares, é preciso também notar 

como o trecho destacado não configura, exatamente, algo como um passo mais expositivo 

do narrador - como se este, por conta própria, lateralmente à apresentação em ato da 

matéria que se propôs a registrar, incorresse em informações e detalhes espaciais a fim de 

expor ao leitor, que imergiu sem sobreaviso em meio à trama, balizas sólidas para nortear 

seu entendimento. O ensejo que motiva a descrição é outro e nada tem a ver com um gesto 

ou empenho elucidativo do narrador. Na verdade, embora a menção ao local permita 

situar espacialmente o entrecho, há mais a ser apreendido, há mais do que a simples 

notação circunstancial.    

Uma leitura superficial de todo o parágrafo faz com que reparemos no emprego 

de referências ao estado de ânimo agitado, confuso e inquieto, acanhado e aviltado, de 

Miss Pynsent frente à sua visita: “fluttering wish”, “ashamed to exhibit”, “anxious and 

impatient, and in fever of excitement and complacency”, “Miss Pynsent, who blinked 

confusedly […] was very much flushed, partly with the agitation”. Neste diapasão, 

reparemos que os qualificativos empregados para introduzir o rápido vislumbre que temos 

do pequeno aposento de estar (“ashamed to exhibit”) concorrem, por sua vez, para dotar 

de coloração subjetiva a menção objetiva-descritiva. O mecanismo narrativo atua 

duplamente: na medida em que podemos apreender algo da desordem em que o local se 

encontra, podemos também depreender o estado subjetivo desorientado que Miss Pynsnet 

enfrenta. Desse modo, ainda que estejamos somente nos momentos iniciais de 

Casamassima, nem por isso é menos perceptível a articulação narrativa que se esforça 

por imbricar o dado circunstancial – isto é, os termos objetivos, os detalhes que remetem 
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à empiria concreta –, ao espectro subjetivo e particular dos agentes. O narrador procura 

comunicar um através do outro, indiretamente. 

À guisa de exemplificação técnica, apenas para se ter uma ideia da abrangência 

desse procedimento ao longo de todo o romance, interrompamos brevemente nossa leitura 

do parágrafo e saltemos um pouco na história. Já transcorridos aproximadamente dez anos 

do período que engloba os capítulos de abertura de Casamassima, Miss Pynsent recebe 

em seu “small parlour” outra visita. Trata-se agora de sua antiga vizinha, a jovem 

Millicent Henning, que outrora, assim como a primeira personagem, residia no bairro 

pobre de Lomax Place.63 É importante observar que, a esta altura dos fatos, um importante 

acontecimento, com consequências funestas para a vida moral e social de Miss Pynsent, 

já ocorrera – em tempo, veremos qual, pois é em torno dele que todo o desenvolvimento 

inicial da narrativa centra sua força. Seja como for, em termos de continuidade dramática, 

Miss Henning aparece de súbito à porta da residência de Miss Pynsent em Lomax Place 

(o porquê do retorno ao bairro de origem não é explicitado pelo narrador e nem pela 

própria personagem, permanecendo uma espécie de questão aberta). A mulher mais velha 

nutre certa antipatia pela mais moça, pois sempre supusera que, a despeito das conquistas 

financeiras que um dia eventualmente a jovem poderia galgar, os frouxos costumes que 

lhe eram dispensados por um núcleo familiar despedaçado pela ação do álcool e do sexo 

não poderiam produzir outra coisa senão o triunfo do vício: “When, therefore, this young 

lady reappeared, with all the signs of accomplished survival, she could not fail to ask 

herself whether, under a specious seeming, the phenomenon did not simply represent the 

triumph of vice.”64 Dando prosseguimento às nossas observações iniciais sobre a forma 

pela qual a apresentação do “small parlour” de Miss Pynsent enfeixa tanto elementos 

objetivos-descritivos como subjetivos, vejamos assim como a presente ocasião permite 

aprofundar a compreensão da técnica narrativa que estamos tentando descrever:  

 

Passing in after her guest she found the young lady 

already spread out upon the sofa, the everlasting sofa, in the right 

hand corner as you faced the window, covered with a light 

shrunken shroud of a strange yellow stuff, the tinge of which 

revealed years of washing, and surmounted by a coloured print 

 
63 O distrito de Lomax Place não consta na toponímia londrina, constituindo uma localidade inventada pelo 

autor. 
64 James, 1987, p. 95. 



 

45 

 

 

of Rebekah at the Well, balancing, in the opposite quarter, with 

a portrait of the Empress of the French, taken from an illustrated 

newspaper and framed and glazed in the manner of 1853 […] The 

old implements were on the table; the pincushions and needle-

books; the pink measuring-tape with which, as children, she 

[Millicent] and Hyacinth used to take each other’s height; and the 

same collection of fashion-plates (she could see in a minute), 

crumpled, sallow, and fly-blown […] Miss Henning speedily 

arrived at the conclusion that her hostess’s business had not 

increased, and felt a kind of good-humoured, luxurious scorn of 

a person who knew so little what was to be got out of London 

[…] the whole place seemed to that prosperous young lady to 

smell of poverty and failure […] Miss Henning thanked her stars, 

as she had often done before, that she had not been obliged to her 

living by drudging over needlework year after year in that 

undiscoverable street, in a dismal little room where nothing had 

been changed for ages; the absence of change had such an 

exasperating effect upon her vigorous nature. She reflected […] 

and noticed that though it was already November there was no 

fire in the neatly-kept grate beneath the chimney-piece, on which 

a design, partly architectural, partly botanical, executed in the 

hair of Miss Pynsent’s parents, was flanked by a pair of vases, 

under glass, containing muslin flowers.65 

 

Na passagem, há recorrência de marcadores temporais que registram, em um 

primeiro momento, a ação do tempo sobre o espaço; isto é, o fluxo temporal que 

envelhece e desgasta os pertences da sala até o ponto de terem se tornado verdadeiras 

relíquias de antiquário. No entanto, ajustando o foco, nota-se que a notação temporal não 

só possibilita circunscrever o quadro em um registro definido – a distância entre os 

acontecimentos que principiaram a narrativa e o presente da enunciação –  como, também, 

tornar patente certa relação de continuidade entre passado e presente: “the everlasting 

sofa”, “revealed years of washing”, “a portrait of the Empress of the French, taken from 

an illustrated newspaper and framed and glazed in the manner of 1853”, “The old 

implements”, “year after year”. Se atentarmos bem, veremos que o senso geral de inércia 

 
65 Ibidem, pp. 91-93. 
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comunicado pela especificidade dos qualificativos temporais determina a maneira como 

os elementos circunstanciais da realidade figuram no trecho, o que possibilita: 1) entrever 

as condições particulares em que a ação se processa; 2) estabelecer a relação entre a 

ausência de transformações materiais efetivas no entorno imediato com a ausência de 

mudanças significativas na vida moral e subjetiva de Miss Pynsent.  

Por meio da observação da miséria real se entrevê uma miséria mais íntima e 

profunda: na medida em que as obrigações morais que Miss Pynsent arrogou a si mesma, 

anos antes, malograram, sua vida material também redundou em fracasso. Essa 

causalidade entre momentos e esferas distintas, todavia, não é revelada expressamente 

pelo narrador, que, em vez disso, adota a estratégia de exposição associativa da matéria, 

imbricando a apresentação objetiva dos termos circunstanciais à subjetividade dos 

caracteres que procura acompanhar – sugerindo uma série de relações ocultas entre um 

polo e outro. Em todo caso, a síntese desse processo de derrocada das condições 

subjetivas-objetivas da existência da personagem, ou, se quisermos, do que representa a 

continuidade das marcas do passado no tempo presente, encontra-se vertida em uma frase 

de ritmo propriamente flaubertiano:  

Miss Pynsent held her tongue, as she always did, when the 

sorrow of her life had been touched, the thought of the slow, 

inexorable decline of which she had entered that day, nearly ten 

years before, when her hesitations and scruples resolved 

themselves into a hideous mistake.66  

 

1.3. ‘‘more than meets the eye.” 

Vemos, assim, que o narrador de Casamassima não abre mão do dado 

circunstancial, do detalhe cênico, do registro das coisas práticas responsáveis por dotar 

de concretude o entrecho. Em uma palavra, não prescinde da notação descritiva posta a 

serviço de ancorar o arcabouço temático do romance à realidade.  

Entretanto, vemos, também, que a disposição do detalhe realista não se esgota em 

si mesma: uma vez que o narrador não se põe a informar, preliminar ou mesmo 

posteriormente, as condições espaço-temporais que circunscrevem a ação, a leitura 

continuada do trecho revela a relação existente entre a exposição referencial e certo estado 

subjetivo. Os objetos contidos no “small parlour”, a ambiência geral do lugar, passam a 

 
66 Ibidem, p. 98. 
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emitir algo, ainda que indiretamente, da agitação e da confusão que tomam Miss Pynsent. 

Tendo isso em mente, podemos dizer que, um pouco à maneira do que se verifica nas 

representações teatrais, os objetos mencionados não são apenas propriedades cênicas, mas 

desempenham, igualmente, funções simbólicas (“signs for signs”): “they are hiperbolic 

conventional signs magnified in order to release to scrutinity ‘more than meets the 

eye.’”67 

No caso do parágrafo de abertura, o desassossego e o nervosismo que desnorteiam 

Miss Pynsent, diante de sua visita, passam a compor o ponto de partida e de chegada de 

toda a passagem. Eles constituem seu princípio motor mesmo que não explicitado; por 

outro lado, despontam também como principal efeito visado pela organização do texto. 

Nessa direção, o leitor consente em retomar a passagem desde o início – tendo em vista 

o que dissemos, recorrendo ao raciocínio de Watt, sobre o atraso na especificação dos 

referentes. A escolha do narrador em acompanhar o estado de ânimo em que se encontra 

Miss Pynsent, conforme vai descortinando o quadro narrativo, acaba por determinar o 

próprio ordenamento da prosa: conquanto noções ou mesmo caracteres essenciais para o 

entendimento da história são introduzidos a seco, sem o devido esclarecimento das 

relações e do sentido que guardam entre si, o leitor, tal como Miss Pynsent, encontra-se 

perplexo diante do que vê. Em retrospecto, constatamos que desde a primeira linha é 

possível sentir na pele o bulício, o desalinho, o senso de desnorteamento que acomete a 

personagem – ainda que não tenhamos ciência disso, o que, em fim de contas, não deixa 

de ser mais um indício do efeito geral que pauta a passagem.  

O sentido e o significado dos nomes, das coisas e dos lugares são, de saída, 

pressupostos pelo narrador, pois, em alguma medida, já estão postos ao caractere cuja 

perspectiva subjetiva lhe serve de esteio, o que implicou, para nós, assinalar o duplo 

aspecto que permeia o texto: enquanto registro objetivo de certa realidade na medida 

mesma em que este registro passa a refletir a particularidade subjetiva, a moralidade de 

determinada personagem que vivencia a realidade. Embora a tensão entre os polos 

objetivos e subjetivos se dê desde logo, no início do parágrafo, é possivelmente na oração 

que segue o ponto em que interrompemos nossa leitura que podemos senti-la em pleno 

funcionamento: “she came out of his somewhat stuffy sanctuary, dedicated at once to 

social intercourse and to the ingenious art to which her life had been devoted, and, 

opening the house door, turned her eyes up and down the little street.” 

 
67 Brooks, 1976, p. 163. 
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Em um primeiro momento, há a continuidade direta da descrição do “small 

parlour”: a fim de atender ao desejo tácito atribuído à visita (“‘I can find the child, if you 

would like to see him,’”), Miss Pynsent abandona o “stuffy sanctuary”, cujo 

aproveitamento doméstico – ficamos sabendo pelo comentário do narrador – é dedicado 

tanto ao recreio e ao intercurso social quanto ao trabalho (“to the ingenious art to which 

her life had been devoted”).  

A variação dos nomes – do “small parlour” ao “stuffy sanctuary” –, nesse caso, 

não está a serviço de fornecer mais dados que pudessem contribuir para nortear a leitura 

circunstancial do excerto, quando mais porque a conotação metafórica da expressão afasta 

qualquer traço de objetividade descritiva. Neste sentido, a variação metafórica parece 

antes reforçar algo do sentido particular, afetivo, que o espaço guardaria para a 

personagem que nele habita. O procedimento aqui é análogo, em grau, ao que vimos, por 

exemplo, no deslocamento entre “the child” e “the little boy”: neste caso, a passagem de 

um nome a outro reverbera implicações subjetivas ligadas, propriamente, à maneira como 

Miss Pynsent enxerga o menino por ela buscado. Do mesmo modo, algo da importância 

que a personagem atribui ao recinto pode ser pressentida através dos termos que o 

narrador emprega para exprimir verdadeira consideração – sacralização – íntima do lugar 

e, também, pela substituição elegante com que procura designar as atividades que lá 

ocorrem, a conversa descompromissada e o trabalho.  

Ainda não sabemos qual atividade Miss Pynsent desempenha (logo adiante, 

seremos informados pelo narrador ser ela uma “humble dressmaker”), porém, tal como a 

seleção dos termos informa que a personagem preza pelo intercâmbio social (“social 

intercourse”), da mesma maneira é possível inferir algo da moralidade com que seu 

trabalho é estimado por meio da expressão “the ingenious art”. Menos do que 

simplesmente dar de pronto ao leitor a profissão da personagem, o narrador incide no que 

seria certa consideração particular do ofício prosaico; quando, então, acaba por 

especificar o expediente, não deparamos com a simples objetividade referencial de um 

fato concreto, mas sim com uma designação própria, que emite sentido próprio, permeada 

de consideração e moralidade, extrapolando a dimensão prática e imediata do registro. 

Estamos, assim, autorizados a compreender que a forma pela qual o narrador escolhe 

introduzir o trabalho de Miss Pynsent diz algo do modo como a própria personagem 

compreende e desempenha a costura, a saber, não a enxerga como uma atividade 

comezinha e ordinária, mas sim como gesto desinteressado que reflete algo de um caráter 

digno.  
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No entanto, a passagem diz mais. Comentando sobre a regularidade que adquirem 

os hábitos domésticos no século XIX, Franco Moretti assinala a racionalização a que a 

esfera privada da vida esteve sujeita, o que se verificava, sobretudo, na funcionalização 

dos espaços. No caso, a sala de estar (o “small parlour” de Miss Pynsent) seria um 

aposento especializado justamente na vida cotidiana. Nela, aqueles que podem gozar de 

tempo livre praticam com regularidade atividades recreativas e educativas (aprendem a 

ler e a escrever, a interpretar mapas, tocar instrumentos musicais, etc.). Em suma, o 

espaço é dedicado ao uso individual, onde se pode fazer valer o privilégio da condição 

ociosa para fins do espírito; hábito praticado com tamanha regularidade que, ao cabo, 

assemelha-se a aquilo que lhe serviu de pressuposto negado... o trabalho.68  

O narrador, ao compor, sutil e elegantemente, a imagem do “small parlour” como 

espaço que justapõe recreio social e ofício laboral, permite entrever que a condição de 

Miss Pynsent não lhe garante a comodidade e nem a especialização do ambiente 

necessárias ao devido intercâmbio social, como ocorre nas respeitáveis residências 

burguesas. Em uma palavra, a personagem pertence aos de baixo. A disposição do lugar 

revela o que dissemos ser o substrato material negado que, não obstante, permite a 

existência do próprio cômodo: como humilde costureira (“humble dressmaker”), não 

pode se dar ao luxo de abrir mão do trabalho que lhe garante a sobrevivência; assim, seu 

tempo livre não deixa de ser tempo de trabalho, como se percebe pela junção de funções 

no interior do mesmo espaço.  

 

1.4. À “vida desperta”  

O leitor talvez já tenha intuído que o que dissemos no início sobre enfrentar 

sozinho o texto de James acabou adquirindo dimensões imprevistas. Com efeito, é 

possível que já tenha percebido que não pode contar tanto assim com o empenho do 

narrador em intervir, direta e externamente, no curso da matéria, a fim de arrolar consigo 

informações e noções referenciais importantes para o entendimento. Não que procure 

assumir feição inteiramente imparcial, como, por exemplo, ocorre na narrativa 

flaubertiana, empenhada em mostrar o conteúdo sem emitir qualquer nota judicativa. 

Ainda que o narrador de Casamassima distribua, por vezes, certo número de comentários 

e se revele mesmo como uma instância atuante na condução do enredo, o alcance de suas 

intervenções é restrito do ponto de vista explicativo.  

 
68 Moretti, 2014, p. 87. 
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Na verdade, os comentários estão circunscritos à órbita do que determinada 

personagem experimenta no instante presente, isto é, ao ritmo próprio da confusão que 

aturde Miss Pynsent. É apenas nessa direção que podemos aproximar a condução do 

parágrafo à impressão de um desenrolar dramático, à sensação de estarmos diante de uma 

peça teatral: na medida em que está firmada, desde a primeira linha, a associação entre 

voz narrativa e o campo de percepção (confuso) da personagem que lhe serve de esteio, 

a narração passa a se processar em ato, conforme o caractere implicado experimenta o 

desdobrar progressivo da ação. Mantendo este princípio, o narrador não avança ou recua 

por conta própria para além daquilo que a personagem enquadrada por ele reflete no 

momento – daí a abertura in media res que assinalamos antes. Chega-se à conclusão de 

que a lógica expositiva que ordena o arranjo de Casamassima exclui o prisma narrativo 

onisciente. 

É a partir desse ponto, digamos, da posição não onisciente que o narrador assume 

diante de seu material que decorre parte das soluções técnico-formais analisadas acima. 

Tratam-se de soluções voltadas, sobretudo, a delinear o entrecho em bases inteligíveis 

sem, todavia, romper com o princípio da narração em ato. Conquanto os termos utilizados 

para designar os objetos da empiria são mobilizados não com o intuito exclusivo de 

informar, descrever ou mesmo encaminhar a leitura, mas sim também com o objetivo de 

dispor indicações gerais para que o leitor trace, por si só, um esboço parcial da 

subjetividade, do caráter e da situação na qual se insere Miss Pynsent; verifica-se uma 

tensão entre funcionalidades narrativo-descritivas distintas no interior do texto. Em ponto 

pequeno, estamos às voltas com as possibilidades e implicações formuladas pela técnica 

jamesiana do centro de consciência, recurso que faculta ao narrador focalizar 

determinado ponto de vista de uma de suas personagens de modo a poder, a partir dele, 

tanto refletir a matéria objetiva quanto, igualmente, oferecer um vislumbre da 

subjetividade que a enquadra. Embora não plenamente desenvolvido em sua gama total 

de alternativas de representação, tal como ocorre nas obras tardias do autor em que a 

ênfase recai, sobretudo, nas questões relacionadas ao perspectivismo narrativo; o 

dispositivo refletor, tal como também é conhecido o referido procedimento, desponta em 

Casamassima como uma das preocupações centrais verificáveis no entrecho formal do 

romance na medida em que o narrador procura apresentar em ato o desenvolvimento da 

matéria conquanto determinada personagem a experimenta – embora estejamos por ora 

acompanhando à distância o prisma de Miss Pynsent, é importante dizer que não caberá 
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a ela desempenhar por muito mais tempo o papel de principal centro de consciência na 

história: 

In The Princess Casamassima, Henry James is moving towards 

a center of consciousness technique and away from authority of 

the narrator found in novels early in the century. In so doing, 

James appears to be work against the kind of all-knowing, middle 

class, admonitory voice69  

 

Seja como for, do tensionamento objetivo-subjetivo a que certas noções 

circunstanciais estão submetidas, depreende-se sentidos amplos que vão além da camada 

epidérmica da prosa. Valendo-se do raciocínio de Tzvetan Todorov, trata-se de um 

aproveitamento possível da “famosa ‘arte do detalhe’, em que a parte substitui o todo, de 

acordo com a figura retórica bem conhecida da sinédoque”.70 A este procedimento, que 

procura exceder as qualidades imediatamente apreensíveis da realidade, isto é, transpor a 

fachada ostensiva do mundo e do texto manifesto, podemos aproximar o que Peter 

Brooks, em outro contexto, denominou como sendo o aspecto expressionista da técnica 

jamesiana: 

This means in practice a pressure of the surface – the surface of 

social forms, manners; and the surface of literary forms, style – 

in order to make surface release the vision of the behind […] The 

technique is expressionistic in that surface forms are treated, not 

for themselves, in their interrelation and as ultimate integers, but 

as signs of what lies behind them and charges them.71  

 

Alargando o escopo de possibilidades oferecidas por essa técnica, deparamos com 

o fato de que cada palavra ou noção referencial no parágrafo acaba por implicar outra 

correlata que, por seu turno, remete a que lhe convocou em primeiro lugar, aprofundando 

e complementando seu sentido. O último termo correlato a figurar no entrecho passa, 

então, a ser determinante para rematar o entendimento global, já que não só exerce 

influência sobre o sentido tácito até então expresso pelo seu antecessor como, igualmente, 

sobre o significado vindouro dos que o sucederão: “‘the child’”, “the little boy” e, mais 

adiante, “Hyacinth”; “her visitor”, “a high and rather terrible personage”, “the substantial 

 
69 DeVine, 2002, p. 57. 
70 Todorov, 2018, p. 224. 
71 Brooks, 1976, p. 171. 



 

52 

 

 

guest” e, ato contínuo, “Mrs. Bowerbank”; “small parlour” e “stuffy sanctuary”, etc. 

Dessa forma, vemos como as variações concorrem para formar uma cadeia em que o 

sentido, aos poucos, vai se desprendendo do texto. Dizendo melhor, quando finalmente 

damos com o nome das personagens ou mesmo com dados e objetos circunstanciais, não 

os enquadramos como elemento autônomo e unívoco no interior da economia narrativa, 

mas sim como indício de referencialidade textual perpassado por um conjunto de relações 

e significações ainda a explicitar. 

Ainda sobre a distribuição esparsa, mas contínua, de elementos referenciais, é 

importante também notar como o mesmo procedimento, em alguma medida, acaba por 

minar o grau de objetividade do relato, já que a compreensão completa do entrecho nunca 

se cristaliza inteiramente.72 Há sempre um termo que remeterá a outro, e a outro, a outro... 

Entretanto, a constatação da incompletude constitui somente metade do caminho. Isso 

porque é justamente a partir da percepção de que há mesmo certa fragmentação do sentido 

total que se faz possível alinhavar uma espécie de constelação de significados latentes, de 

relações a serem descobertas pela leitura empenhada. Embora o nexo que unifique as 

partes não esteja explicitado pela voz narrativa, estas podem e devem ser ordenadas por 

meio do trabalho imaginativo do leitor, interessado em recompor os volumes e, assim, 

virtualmente, restituir a objetividade preterida do entrecho. As coordenadas do contexto 

dramático podem ser, em parte, recuperadas; não por meio da disposição do narrador em 

meramente informar ou catalogar os elementos da realidade, mas sim pelo empenho do 

leitor em juntar as peças, em procurar se posicionar frente ao universo amplo da obra, 

colocando em tensão os dados referenciais apresentados ao drama humano que está sendo 

encenado, a fim de que, desta maneira, possa desentranhar o sentido latente que cada 

termo guarda em si e em relação com os demais – a fragmentação e o senso investigativo 

integram o repertório de técnicas narrativas de Casamassima.73 Dito isso, estamos 

autorizados a concluir que a condução narrativa em ato do romance, bem como a própria 

ordenação esparsa dos elementos referenciais, pressupõe o leitor como parte integrante e 

 
72 Em escrito de juventude, Roberto Schwarz incide no mesmo ponto a respeito de Retrato de uma Senhora 

(1881), em espírito diferente do adotado por nossa análise: “James deixa a sensação de incompleto, a par 

de sua finura. A lacuna é consistente, em estilo, trama, concepção dos caracteres e da sociedade” (Schwarz, 

1965, p. 132.) 
73 “O estilo de Henry James pode, portanto, ser visto como um esforço sumamente civilizado de relacionar 

cada evento e cada momento da vida com toda a complexidade das condições socioambientais.” (Watt, 

2010, p. 580.) 
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ativa no entendimento e na construção do sentido. Em uma palavra, ele é chamado pelo 

narrador à “vida desperta”.74 

 

1.5. Segredos e respostas 

Ian Watt afirma que a marcha da prosa jamesiana – tardia – segue os passos de 

um “esclarecimento progressivo, conquanto destramente procrastinado”. Olhando mais 

de perto a questão, o crítico afirma que, na verdade, esse padrão estilístico seria típico do 

método novelístico geral de James e é, justamente, em Casamassima que o autor 

dispensou, pela primeira vez, ênfase especial às relações entre a “inteligência” e a 

“perplexidade” necessárias para que o “esclarecimento” se revele gradualmente: 

 

Os motivos para isso [para o esclarecimento progressivo] estão 

sugeridos no prefácio a The Princess Casamassima, em que 

James trata da questão da manutenção do equilíbrio entre a 

inteligência [...] e o grau de perplexidade que, não obstante, é 

condição essencial para o romance ter surpresa, desenvolvimento 

e tensão: “parece provável que, se nunca ficássemos 

desnorteados, nunca haveria uma história para ser contada sobre 

nós”.75 

 

Em certo sentido, o que fizemos até aqui não foi senão procurar transpor o senso 

de “perplexidade” pelo qual deparamos, de inopino, com a situação inicial já em curso e, 

assim, encetar a marcha da leitura rumo ao “esclarecimento progressivo”. Dessa forma, 

pudemos reorganizar de maneira mais inteligível o quadro que instaura a narrativa nos 

seguintes termos: Miss Pynsent, pessoa humilde e honrada, se encontra algo confusa e 

 
74A expressão é empregada por Roberto Schwarz acerca das relações formais e históricas que haveria entre 

Machado de Assis e Flaubert, Baudelaire, Zola, Dostoiévski e James. Com efeito, de diversas maneiras 

distintas, por razões díspares e em localidades e contextos sociais distantes, esses autores procuram, a seu 

modo, responder objetivamente à chamada crise do narrador que sucedeu a insurreição parisiense de 1848. 
A despeito da variedade de soluções técnico-formais aventadas por esses autores, todos incorrem no que 

seria o “primado dos procedimentos sobre as opiniões”: “Com perfil realçado mas enigmático, à maneira 

de Baudelaire, Flaubert, Dostoiévski e Henry James, o procedimento artístico se coloca deliberadamente a 

descoberto, como parte, ele próprio, do que esteja em questão. Não porque a literatura deva tratar de si 

mesma, segundo hoje se costuma afirmar, mas porque na arena inaugurada em meados do século XIX, cuja 

instância última é o antagonismo social, toda representação passava a comportar, pelas implicações de sua 

forma, um ingrediente político, e a ousadia literária consistia em salientar isso mesmo, agredindo as 

condições da leitura confiada e passiva, ou, melhor, chamando o leitor à vida desperta.” (Schwarz, 2012b, 

pp. 241-242)  
75 Watt, op. cit., p. 586 
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constrangida (“fluttering wish”, “ashamed”) frente à sua visita (“her visitor”) – caractere 

que ainda não sabemos o nome, mas é, antes de tudo, alguém reputado pela anfitriã como 

“a high and rather terrible personage”, o que projeta toda a imponência e temor que lhe é 

transmitido no momento; o encontro entre as duas figuras tem como cenário uma saleta 

de estar em desalinho (“small parlour”, “untidy a state”), pois serve a Miss Pynsent tanto 

como ambiente de recreação como de trabalho (“dedicated at once to social intercourse 

and to the ingenious art to which her life had been devoted”), posicionando a personagem 

e a ação dramática na esfera dos de baixo.  

Entretanto, é importante destacar que a reconstrução contextual que nos serviu de 

horizonte até o momento possui alcance limitado, pois não logra apreender a totalidade 

objetiva das relações, exigida pelo “esclarecimento progressivo” de que fala Watt. Por 

mais que pressionemos os termos circunstanciais do texto a comunicarem algo para além 

do registro de superfície, eles falam mais de um certo retrato das qualidades morais e da 

situação social de Miss Pynsent do que, propriamente, acerca do fundamento das relações 

tematizadas. Um olhar atento para a matéria que estamos, aos poucos, desdobrando deixa 

claro que pressupostos fundamentais para o entendimento global do conjunto ainda se 

encontram em aberto, em estado de suspensão, isto é, não foram totalmente esclarecidos. 

A começar pela pergunta que desde o início despontou de nossa aproximação preliminar, 

a saber, o que motivou ambas as personagens a estarem ali, uma diante da outra, em 

situação tão inusual e inquietante para uma delas?  

Na altura em que interrompemos nossa investigação, não nos é possível responder 

com absoluta clareza a questão e, como sabemos, tampouco podemos contar com 

explicações diretas do narrador para tal. Apenas sabemos que Miss Pynsent se põe à caça 

de uma criança, um menino (“little boy”), com o intuito de aplacar o temor que lhe inspira 

a visita; mas quem seria esse jovem, qual papel desempenha na trama e em quais bases 

se dá a relação entre ele e quem se põe a procurá-lo? Seriam mãe e filho? Supomos que 

o jovem rapaz, mesmo ausente, deve responder, ao menos em parte, pela tensão armada 

no encontro, já que a importância de sua pessoa para a continuidade dramática do entrecho 

foi de pronto insinuada logo na primeira linha da história. Possivelmente, algo 

relacionado ao menino constituiria a razão pela qual se dá uma reunião tão singular como 

essa que presenciamos no “small parlour” e, igualmente, por trás do sobressalto de Miss 

Pynsent. Mas o que exatamente?  

A leitura detida acaba por implicar perguntas cujas respostas, digamos, assumem 

forma provisória. No melhor dos casos, tratam-se de conjecturas ou indicações gerais 
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formuladas pelo juízo imaginativo do leitor em busca do sentido imanente do texto – 

conjecturas que se dariam, sobretudo, em caráter parcial. Assim, passamos a supor 

ligações e relações ainda ocultas entre personagens, interesses ainda a serem descobertos, 

motivações e causações internas que seriam, por seu turno, os fatores responsáveis por 

especificar os termos em que a situação narrativa se apresenta a nós, etc. Tal como 

recorremos ao raciocínio de Watt para assinalar o atraso na especificação dos referentes 

que ancoram a leitura, do mesmo modo também podemos compreender o que o crítico 

denominou como sendo o estilo “destramente procrastinado” em direção ao 

esclarecimento: a confirmação, ou mesmo negação, do que o leitor aventou em primeiro 

lugar só se dará a posteriori; somente com o progredir do enredo e as relações que ele 

porá a descoberto certas respostas poderão vir à luz, o que projeta as coordenadas 

inteligíveis do texto sempre mais adiante e, por outro lado, garante o interesse e 

continuidade da leitura – vale reforçar que o senso de tensão e mistério, de que há sempre 

algo mais a ser visto e intuído, inteira o arranjo de Casamassima.   

Se, portanto, retomarmos as indicações do exato ponto onde suspendemos nosso 

exame, obteremos mais nomes, noções referenciais e informações contextuais que 

permitem empreender a recomposição objetiva do entrecho dramático; entretanto, a 

continuidade do enredo também acabará por engendrar novas questões, além de manter 

em aberto outras tantas já suscitadas anteriormente. Assim sendo, como aludimos 

brevemente acima, ficaremos sabendo que “the child”, “the little boy”, atende pelo nome 

de Hyacinth, enquanto “her visitor”, “a high and terrible personage”, é na verdade Mrs. 

Bowerbank.  

Do primeiro, uma vez que a oração que o introduz nominalmente sugere o hábito 

de, em determinado horário, tomar parte na tradicional cerimônia do chá, podemos não 

só situar temporalmente o quadro como, também, depreender ser Hyacinth um moço bem-

comportado e regrado, com modos, distinção, tato e asseio para as obrigações e costumes 

domésticos: “It would be presently be tea-time, and she knew that at solemn hour 

Hyacinth narrowed the circle of his wanderings.”. No entanto, ainda nada foi dito a 

respeito do grau de parentesco ou relação que teria com Miss Pynsent e nem por que sua 

presença estaria sendo requisitada. Já de Mrs. Bowerbank, vislumbramos que o fato 

maciço de seu corpanzil na abarrotada saleta acentua ainda mais o embaraço de Miss 

Pynsent; adensa o desconforto e a tensão da ocasião em que a “substantial guest” se põe 

a esperar: “She was anxious and impatient, and in fever of excitement and complacency, 

not wanting to keep Mrs. Bowerbank waiting, though she sat there heavily and 
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consideringly, as if the meant to stay”. Fora isso, ainda não temos ideia quem é 

exatamente essa “nova” personagem, o que estaria fazendo ali diante de Miss Pynsent e 

por que sua figura é responsável por deixá-la tão sobressaltada. Sobre esta última, 

finalmente somos informados se tratar de uma simples costureira (“the humble 

dressmaker”) – o que, na realidade, já podia ser antevisto pela descrição dos implementos 

de trabalho dispersos no “small parlour” – e que, possivelmente para neutralizar o 

desconforto da situação em que se encontra, deseja exibir Hycinth a Mrs. Bowerbank de 

modo a nela provocar uma boa impressão. A motivação por trás deste gesto e, 

precisamente, o que a convidada representaria para ela e o que teria trazido consigo para 

provocar tamanho alvoroço ainda permanecem pontos a serem conhecidos.  

Novas respostas, novas perguntas. Por meio de uma intervenção de Mrs. 

Bowerbank, a título de reforçar o caráter abnegado de Miss Pynsent, saberemos que a 

costureira não é a mãe de Hyacinth. Ou melhor, não o é exatamente: 

 

Mrs. Bowerbank had intimated so definitely that she thought it 

remarkable on Miss Pynsent’s part to have taken care of him 

gratuitously for so many years, that the humble dressmaker, 

whose imagination took flights about every one but herself, and 

never been conscious of an exemplary benevolence, suddenly 

aspired to appear, throughout, as devoted to the child  

 

Primeiramente, o comentário ressalta a excepcionalidade do caso de Miss Pynsent: para 

visão algo fatalista de Mrs. Bowerbank é digno de nota que a costureira, provindo dos 

setores humildes da sociedade, sem nunca ter testemunhado em seu meio um exemplo de 

benevolência ou altruísmo, tenha escapado aos determinismos de sua posição e, assim, 

criado e educado o menino de maneira honrosa e distinta: “she should like him to come 

in fresh and frank, and looking as pretty as he sometimes did”. Por outro lado, a passagem 

também remonta a acontecimentos já consumados que, embora nos sejam desconhecidos, 

redundam na chegada de Hyacinth, recém-nascido, aos cuidados de Miss Pynsent. 

Dispomos assim de parcas, mas consistentes, evidências de que a personagem seria algo 

como a protetora do rapaz, sua mãe adotiva. Todavia, quais seriam os acontecimentos 

implicados na inferência de Mrs. Bowerbank? Qual adversidade do destino teria impelido 

os pais da criança a depositarem-na à guarda de Miss Pynsent?  
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Ainda é cedo para respondermos esses questionamentos. Nem por isso as 

evidências obtidas até aqui nos desautorizam a alinhavar os pontos de modo a arriscar 

certas hipóteses de entendimento. Com efeito, dada a centralidade que a figura de 

Hyacinth parece assumir para a estruturação do trecho, parece-nos verossímil supor que 

os desdobramentos em torno de sua origem – ainda misteriosos para nós, leitores, mas 

não para os agentes envolvidos – constituam a causa responsável por desencadear todo o 

conjunto de sentimentos, relações e interações experimentadas pelas personagens. Em 

suma, as razões que impeliriam dramaticamente a trama que, nesse momento inicial, 

apenas se insinua a nós, remontariam às condições prévias em que se deu o nascimento e 

a chegada de Hyacinth à costureira. Desse modo, ao que tudo parece apontar, algo 

relatado por Mrs. Bowerbank a Miss Pynsent, em relação à história pregressa do rapaz, 

poderia vir a ser apontado como o motivo por trás da inquietação que sente no presente: 

“Miss Pynsent, who blinked confusedly [...] was very much flushed, partly with the 

agitation of what Mrs. Bowerbank had told her” – o que sugere ainda mais segredos e 

relações a serem investigadas e desvendadas; joga-se sombra nos próprios termos que 

constituem a identidade do caractere.  

 

1.6. Continuidades pretéritas 

É certo que estamos nos esforçando por circunscrever nossas observações aos 

limites do que o trecho selecionado para a análise apresenta e revela enquanto material 

narrativo. Porém, se nos permitirmos a um breve do enredo, veremos que as hipóteses 

acima encontram ressonância e se confirmam no andamento da trama. De fato, Mrs. 

Bowerbank, carcereira na prisão de Millbank, dirige-se à humilde residência de Miss 

Pynsent para lhe transmitir um importante comunicado da mãe biológica de Hyacinth. 

Com efeito, Florentine Vivier, costureira-cortesã de proveniência francesa, envolveu-se 

em um escândalo anos atrás com Lorde Frederick Purvis; o aristocrata inglês, tendo se 

recusado a reconhecer a legitimidade do filho que Florentine carregava no ventre, acabou 

esfaqueado e morto pela antiga e furibunda amante – esta agora cumpre pena perpétua na 

prisão de Millbank. Como nos relata Mrs. Bowerbank em diálogo com sua anfitriã: 

“‘nothing was proved except that she [Florentine] stabbed his lordship in the back with a 

very long knife, that he died of the blow, and that she got the full sentence.’”76 Por seu 

turno, Miss Pynsent, tendo sido designada como responsável legal pelo destino da criança 

 
76 James, 1987, p. 57. 
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após os desdobramentos judiciais do caso, procurou ocultar de Hyacinth quase que a 

totalidade de informações contidas nas circunstâncias que envolvem seu nascimento, pois 

estariam inegavelmente associadas ao assassinato cometido pela antiga companheira de 

ofício; centrou-se, apenas, em lhe formar e educar a partir da ideia de que descendia de 

uma antiga e elevada linhagem de nobres – deixando nas sombras a origem proletária: “‘I 

suppose we ought’n to forget that his father was very high’”.77 É, portanto, este segredo 

guardado a sete chaves por Miss Pynsent que a presença de Mrs. Bowerbank em seu 

“small parlour” põe em risco, sobretudo quando a carcereira lhe traz à tona o desejo da 

mãe moribunda em Millbank de se despedir do filho que lhe foi subtraído: “‘The kiss her 

lips have been famished for, for years’”.78 A protetora do menino teme sobremaneira que, 

uma vez que Hyacinth esteja a par das forças ocultas e dos segredos que integram sua 

identidade, seu futuro seja sombrio. Isto é, ela receia que as forças da hereditariedade 

materna possam, se reveladas, expor Hyacinth ao crime e ao escândalo: “She had her 

Picture of the future, painted in rather rosy hues, hung up before her now for a good many 

years; but it seemed to her that Mrs. Bowerbank’s heavy hand had suddenly punched a 

hole in the canvas”.79 Eis aí, finalmente, a razão por todo o desconforto e hesitação que 

experimenta na passagem que estamos analisando. 

Tendo então esclarecido o complexo de acontecimentos e relações que precedem 

o início propriamente dito de Casamassima, estamos habilitados a afirmar que as 

determinações que fundamentam e ensejam todo o desenvolvimento dramático do 

parágrafo de abertura – e, por tabela, do restante da história – se encontram 

ostensivamente ausentes da passagem. As causas que dão forma ao presente da 

enunciação estão no passado, o qual, como vimos, só será recuperado através da 

invocação passageira das personagens em diálogo e não pelo empenho do narrador em 

explicar e contextualizar. Ou seja, tudo será conhecido somente a posteriori. Daí decorre 

a necessidade técnica de estabelecer o início do romance in media res, pois mesmo que 

se trate apenas do momento inaugural, ele pressupõe, necessariamente, acontecimentos 

anteriores aos quais sua própria existência depende, enquanto momento autônomo na 

economia interna e, igualmente, aos quais se encontra em relação recíproca. 

Em ponto pequeno, estamos recorrendo à ideia geral de Todorov acerca do que 

compreende ser o esquema geral que rege as narrativas curtas de James, a partir dos anos 

 
77 Ibidem, p. 56. 
78 Ibidem, p. 59. 
79 Ibidem, p. 66. 
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de 1890, mas igualmente presente em germe nos romances do período anterior – como 

no caso de Casamassima. Em uma palavra, os acontecimentos que remetem, no 

parágrafo, à origem de Hyacinth, o passado propriamente, apresentam-se neste momento 

específico da história como uma causa absoluta e ausente que, não obstante, por se fazer 

sentir desde o princípio, precipita toda a narrativa: 

 

Existe uma causa [...] em geral, é uma personagem, mas às vezes 

também um acontecimento ou objeto. O efeito dessa causa é a narrativa, 

a história que nos é contada. Absoluta: pois tudo, nessa narrativa, deve 

sua presença, em síntese, a essa causa. Mas a causa está ausente e 

partimos em sua busca [...] a história consiste na busca, na perseguição 

dessa causa inicial, dessa essência principal. A narrativa cessa se 

conseguimos alcançá-la. Há por um lado, uma ausência (de causa, da 

essência, da verdade), mas essa ausência determina tudo; por outro, uma 

presença (da busca) que nada mais é que a procura da ausência.80 

 

Analogamente ao mecanismo de correlação que permite com que ordenemos e 

estabeleçamos a significação referencial de termos chaves dispersos pelo tecido narrativo, 

assim também, de saída, cada frase, cada oração e expressão, cada instante dramático e 

comentário tematizado em Casamassima, está associado a outro anterior que, podendo 

até vir a estar, provisoriamente, ausente do texto manifesto, revela-se como a causa que 

determina o drama encenado. Mesmo que, como no caso do parágrafo de abertura, não 

tenhamos total clareza a respeito de quais seriam as razões que motivaram o atual estágio 

da história, há, por assim dizer, uma rede de relações e significações subterrâneas 

pressupostas a serem apreendidas atuando no arranjo da fatura – o que faz com que cada 

parte do enredo esteja imbricada a outra cujo conteúdo permite iluminar, ainda que 

parcialmente, as circunstâncias que dão forma ao presente. Em outras palavras, o passado 

é, a um só tempo, transposto e perpetuado em Casamassima; as complicações e conflitos 

 
80 Todorov, 2018, p. 216. Há que se assinalar uma importante ressalva em relação à ideia tomada de 

empréstimo do teórico francês: embora o exato instante do enredo de Casamassima que estamos analisando 

posicione as circunstâncias do passado de Hyacinth como a causa ausente responsável por desencadear toda 

a narrativa por vir, elas não se enquadram na categoria de ausências absolutas. Em verdade, conforme a 

história progride, os fatos em torno da origem da personagem serão gradativamente revelados. Entretanto, 

ainda que certos acontecimentos possam vir à luz posteriormente, outro aspecto, derivado justamente do 

passado do caractere, despontará como a causa absoluta e ausente do romance. A saber, a sua própria 

identidade subjetiva. Retornaremos ao ponto. 
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futuros já estão projetados, em latência, nos acontecimentos pretéritos, que, todavia, 

repor-se-ão em outra chave conforme o enredo progrida.81  

Menos do que esboçar o esquema temporal complexo que articula o romance, 

interessa-nos insistir, a partir do primeiro parágrafo, em reter como cada componente do 

texto se relaciona a um outro, a quem deve sua significação imanente e valor na própria 

economia interna. O sentido que a leitura empenhada consegue então extrair do conjunto 

nunca é unívoco e nem pode ser sintetizado em termos autorreferenciais que se esgotem 

em si mesmos, mas sempre de modo interdependente e gregário: ele se insinua a partir da 

integração relacional entre as partes, da influência recíproca que exercem entre si, de 

modo a permitir ao leitor o vislumbre da totalidade que se encontra ausente, mas 

pressuposta, do arranjo. 

 

1.7. Da relação entre título e texto 

No início de nosso percurso antevimos a hipótese de que o título de Casamassima 

talvez provocasse na imaginação do leitor a ideia de estar diante de um material pautado 

pela sociabilidade aristocrática. Dissemos que a julgar apenas pelo que o nome de pronto 

transmite, não ficaríamos de todo desconcertados se, ao abrirmos o livro, desparássemos 

com uma certa princesa enfrentando os dilemas postos por sua posição específica na 

sociedade ou alguma variação correlata do tema – o que, sem estar propriamente 

incorreto, no caso da presente narrativa, acabaria, invariavelmente, por remeter o leitor à 

atmosfera dos altos estratos da sociedade. Dissemos também que, entre outros fatores 

mais gerais, o vislumbre dessa imagem encontraria base no juízo corrente, mas 

equivocado, de James como escritor afeito e circunscrito à representação dos hábitos e 

costumes dos endinheirados: por implicar no título a esfera dos abastados, a qual costuma 

ser associada, preferencialmente, como objeto de representação do autor, parte 

interessada da crítica talvez esperasse, de saída, encontrar nas páginas de Casamassima 

algo como um retrato da vida no interior e pela perspectiva (indulgente) da alta-roda.  

 
81 Como já anunciamos, em espírito divergente, Roberto Schwarz, ao tratar de Retrato de uma Senhora, 

procura capturar o que seria o esquema temporal da narrativa de James. Ainda que discordemos de seu 

juízo apreciativo nesse ensaio sobre o autor, cremos, porém, que vale a pena reproduzir seu comentário, na 

medida em que, em termos gerais, esboça com relativa precisão a articulação temporal que procuramos 

apresentar em nossa própria análise: “Os efeitos que deram forma ao presente estão no passado. O momento 

jamesiano passa-se depois, num tempo morto, que resulta, quando o que importa já aconteceu; resta apenas 

tomar ciência [...] James cria uma sequência de tempo articulada não pelos feitos, mas por momentos 

passivos, em que é reconhecido e sofrido o que já sucedeu.” (Schwarz, 1965, p. 135). 
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 Nossa análise do primeiro parágrafo até o momento revelou o contrário. Em vez 

dos grandes salões, palacetes ou antigas casas de campo, deparamos com a exígua e 

desordenada sala de estar de Miss Pynsent, ambiente de todo modesto que divide em si 

as funções de recreação social e trabalho; em vez da princesa do título, demos então com 

uma “humble dressmaker”, muito receosa e agitada, mas também simpática e de fértil 

imaginação, à procura de seu protegido e inteiramente à disposição de sua visitante, que, 

longe de ser uma figura majestosa e refinada, parece mesmo um pouco grosseira, talvez 

até truculenta, a julgar pela maneira como ostenta seu corpanzil (“she sat there, heavily 

and consideringly”). Basta a menção a estes poucos elementos referenciais, logo 

verificáveis, para darmos conta de que não estamos, ao menos neste início, na esfera dos 

de cima. Estamos às voltas com o mundo dos pobres, dos depauperados e obscuros 

subúrbios de Londres em fins do século XIX, das costureiras que labutam diariamente, 

das crianças vadias que passam o dia a brincar e perambular pelos becos e vielas 

encardidas, dos casos de crimes policiais contra membros da classe dominante (adiante, 

depararemos com outros elementos, pertencentes a esse universo relacional, que não só 

reafirmam o âmbito social circunscrito pelo início do romance como, em verdade, amplia-

o, introduzindo na trama o assunto político).  

Assim sendo, ainda que restrita, nossa leitura apreendeu um material social e uma 

situação narrativa bastante diversos daqueles que costumam ser atribuídos como 

característicos do estilo e do fundo comumente matizado por James.82 Além disso, 

pudemos esmiuçar o funcionamento de uma arquitetura formal bastante planejada, 

calculada em seus efeitos e avançada do ponto de vista técnico, pois, como vimos, a 

 
82 Para efeito de comparação, vale mencionar novamente Retrato de uma Senhora, cujo início, tal como 

Casamassima, também se passa durante o período do dia dedicado à cerimônia do chá. Nele, as personagens 

que participam do quadro pertencem às elites, o que garante o ócio com que se pode usufruir plenamente 

do momento. Vejamos: “Em determinadas circunstâncias, há poucas horas na vida mais agradáveis do que 

aquela dedicada à cerimônia conhecida como chá da tarde. Há circunstâncias em que, tomemos ou não o 

chá – algumas pessoas, logicamente, jamais o fazem -, a situação é, em si, encantadora. As que tenho em 

mente ao começar a narrativa desta simples história criaram um cenário admirável para um inocente 

passatempo. Os apetrechos do pequeno banquete haviam sido dispostos sobre o gramado de uma velha casa 

de campo inglesa, no que eu poderia chamar de perfeito decorrer de uma esplêndida tarde de verão. Parte 
da tarde já se esvaíra, mas boa parte dela ainda restava, e o que ali havia era da mais fina e rara qualidade. 

O verdadeiro crepúsculo tardaria ainda algumas horas; porém a torrente de luz de verão já refluía, a 

atmosfera tornara-se branda, as sombras alongavam-se sobre a relva macia e densa. Porém cresciam lentas; 

e a cena expressava aquela sensação de inatividade ainda por vir, que é talvez a fonte principal do prazer 

de se viver em tal cena nesse horário. Das cinco às oito horas é, em certas ocasiões, uma pequena eternidade; 

mas numa ocasião como esta, o intervalo só podia ser uma eternidade de prazer.” (James, 2007, p. 25.) A 

cena de abertura do Retrato se estende contemplativa, comunicando ao leitor o senso de tranquilidade e 

deleite próprios ao repasto e à classe social que se encontra aos fundos da magnífica casa de campo de 

Gardencourt. Nos antípodas disso, temos um ambiente exíguo e humilde, que mal comporta os presentes, 

a agitação e nervosismo de Miss Pynsent na tentativa de atender às demandas tácitas de Mrs. Bowerbank. 
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condução narrativa em ato, a partir do que determinada personagem experiencia, conta, 

por sua vez, com a disposição crítica e imaginativa do leitor para recompor o sentido 

referencial e relacional do quadro que é apresentado em primeira mão. 

Entretanto, a julgar somente pelo que vimos, como ficam, então, as impressões 

acerca do meio social e da proveniência de classe dos caracteres que supúnhamos integrar 

o núcleo temático do romance? Do que nos foi revelado até aqui, deveríamos tomar como 

diligência o abandono das conjecturas anteriores a respeito da atmosfera aristocrática, do 

senso de estarmos frente a uma história fincada no universo e na sociabilidade das elites? 

Nesta direção, qual seria o sentido implicado no deslocamento operado entre o complexo 

social vislumbrado no título e a efetividade concreta ensejada pela matéria novelística? 

Espécie de desvio, descontinuidade temática, inconsequência formal do autor, ou, para 

seguirmos a trilha do que nosso exame técnico do texto revelou, um complexo de relações 

e filiações ocultas ainda a serem exploradas?  

 

1.8. Questões inglesas 

Antes de procurarmos oferecer respostas a essas perguntas, talvez valha 

remetermos algumas breves palavras à guisa de esclarecimento histórico, uma vez que 

invocamos a ideia de aristocracia como uma das forças sociais motrizes para o 

entendimento de Casamassima. Parece-nos necessário compreender a maneira como esse 

segmento opera no quadro histórico enfeixado pelo romance se quisermos entender o 

nexo que baliza as relações entre facções sociais distintas na própria narrativa. Nesse 

sentido, ainda que, na Inglaterra, em fins dos oitocentos, houvesse a atuação de um forte 

segmento nobiliárquico, cujo prestígio se expressava por meio da própria organização do 

tecido social, prevalece o poder e o modo de funcionamento econômico capitalista-

burguês. Adiantando nosso argumento, digamos que a casta aristocrática lograva 

imprimir sua sobrevivência e influência numa sociedade predominantemente burguesa, 

voltada aos negócios de extração industrial, não a partir da projeção de relações 

tradicionais de sangue e/ou posse de terras, mas sim, paradoxalmente, a partir de sua 

inserção no interior do nexo produtivo-econômico geral que fazia com que, no limite, sua 

figuração prática no todo não guardasse distinção efetiva de uma classe dirigente-

burguesa.     

Remontando às origens desse quadro, o desenvolvimento das práticas econômicas 

capitalistas na Inglaterra esteve, em seus inícios, sob a tutela de uma parcela dinâmica da 
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antiga nobreza agrária, interessada em promover políticas de expropriação da população 

rural em parceria com o setor mercantil, cuja prática imperialista data de meados do 

século XVII. Foi, justamente, essa parceria que abriu caminho para que tivesse início a 

Revolução Industrial. Se, mais tarde, já na primeira metade do século XIX, tendo o 

processo de industrialização assentado seu curso, foi possível dizer do surgimento de uma 

nova burguesia (oriunda dos empreendimentos fabris), tal acontecimento não se deu de 

forma isolada, isto é, longe da influência e habilidade política de um segmento aristocrata 

da sociedade. Nas palavras de Perry Anderson, de quem emprestamos o raciocínio: 

“There was thus from the start no fundamental antagonistic contradiction between the old 

aristocracy and the new bourgeoisie. English capitalism embraced and included both.”83 

Passados os primeiros anos de reação contra os eventuais danos, em território 

inglês, provocados pela agitação suscitada na Europa pela Revolução Francesa – servindo 

para que a classe manufatureira local delegasse poderes parlamentares à aristocracia, no 

intento de repreender um possível levante popular –, a burguesia industrial soube 

contornar os efeitos da tensão social para, assim, conseguir galgar uma posição de 

destaque no jogo político. Trata-se de um momento marcante da história britânica, pois 

eram, então, definidos os últimos traços do que viria ser a feição geral de uma sociedade 

mobilizada economicamente para o avanço capitalista – cuja empreitada imperialista de 

fins dos oitocentos é expressão flagrante do desenvolvimento industrial endógeno – 

perseverando, porém, o prestígio e influência das antigas instituições monárquicas. Em 

uma só palavra, a predominância de uma postura política de forte cunho predatório 

industrial-expansionista não se converteu no desaparecimento dos representantes de 

linhagem aristocrática. O que resultou desse amálgama foi bem diferente da lógica 

progressista que, comumente, atribui-se ao implemento da economia industrial-capitalista 

– modo de produção que, em teoria, conforme expande seu circuito, atua como força 

motriz no remanejamento das energias políticas, impondo-se sobre as antigas formas de 

organização.  

Se, em fins dos oitocentos, o grosso da burguesia europeia logrou sobrepujar por 

completo a resistência imposta pelos Antigos Regimes, na Inglaterra isto se deu não por 

uma vitória política e militar da classe mais avançada contra o complexo arcaico: houve, 

 
83 Anderson, 1992, p. 20. Em momento adequado veremos que, em outra chave, a práxis capitalista que 

anula as possíveis diferenças, as eventuais proposições e alternativas políticas, que se estabelecem entre 

setores sociais divergentes – em nome de sua realização fundamental, o lucro – constitui mesmo o ponto 

crítico essencial para decifrarmos os mecanismos estruturantes do texto de Casamassima.  
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sim, a simbiose sistemática dos dois setores em prol de uma hegemonia político-

ideológica que abrangia certos campos e  segmentos da vida social; hegemonia 

fundamentada na economia capitalista de industrialização e exploração colonial, capaz de 

unir frações sociais antagônicas em torno de interesses comuns. A síntese deste processo, 

que referenda o que dissemos acima, encontra-se na seguinte fórmula: a aristocracia se 

tornava "burguesa" e, em espelhamento, a burguesia torna-se "aristocrata": "Thus it was 

that by a singular paradox of Victorian capitalism, the aristocracy became - and remained 

- the vanguard of the bourgeoisie."84  

Em resumo, podemos dizer que, na metade final do XIX, a Inglaterra é uma 

sociedade industrial em que viceja a universalização da forma mercadoria e seu modo de 

produção correspondente, dando, assim, a medida do tipo de sociabilidade possível entre 

os diversos níveis da pirâmide social. A nobreza, por mais que se pretenda distinta e 

afastada do mundo da produção mercantil, está, ela também, sujeita às leis da troca. De 

modo que, para fins de entendimento da obra, não é possível dizer que a aristocracia, por 

mais que ainda guarde a grandeza dos títulos e a dignidade de seus membros, como uma 

casta tradicional do Ancién Regime, assentada na diferenciação dos homens e nas relações 

servis de dominação direta – antes reproduz a mesma lógica da divisão de classes que 

cinde a sociedade moderna.  

 

1.9. O ‘‘carnal eye’’: jovens de província 

Voltando, por termos optado por empreender uma leitura detida do romance, 

procuramos, na medida do possível, não avançar ou mesmo recuar muito em relação aos 

limites do que a própria passagem analisada postula. Aspiração que, força reconhecer, 

nem sempre seguimos à risca, quando mais porque a própria estruturação do texto 

pressupõe um complexo de relações prévias e projeções futuras atuantes na conformação 

do presente. Mesmo assim, é natural que os acontecimentos, os espaços em que a ação 

transcorre, o panorama temático, a galeria social e os desdobramentos que daí derivam, 

encontrem-se ainda fragmentados e incompletos, em germe – como seria realmente de se 

esperar no caso de um parágrafo de abertura. Assim, faz-se necessário ainda insistir, cum 

grano salis, em algumas das hipóteses que sugerimos a partir do título. Não cabe ainda 

descartar o que conjecturamos antes, sobretudo as indicações que introduzem, ao menos 

no plano especulativo da imaginação, algo da atmosfera dos endinheirados, a presença de 

 
84 Ibidem. p. 22. 
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sua sociabilidade e seus representantes no entrecho. Mesmo que nesse princípio não 

tenhamos identificado nenhum índice expressivo que permita remeter ao segmento 

proprietário, não nos cabe abolir o que ficou dito, como se as implicações passíveis de 

serem depreendidas por meio do título simplesmente perdessem a isenção quando 

confrontadas pela referencialidade da matéria apresentada nesse início. Em uma palavra, 

o próprio desenvolvimento do enredo acabará por dispor e confirmar a pertinência dos 

elementos relacionados às elites na economia interna. Uma vez que nosso exame 

analítico, até o presente instante, revelou um procedimento narrativo que dispõe de uma 

malha relacional a serviço de interligar, colocar em relação recíproca, de codependência, 

cada referente narrativo a outro que lhe arremata o sentido, cabe ampliarmos o escopo de 

nossos achados técnicos em direção à estrutura composicional como um todo. Nossa 

tarefa, doravante, será a de procurar reter e compreender a maneira como Casamassima 

busca estabelecer e elaborar a relação entre os termos sociais opostos que coloca em 

questão, para que, então, ao final deste trabalho, possamos compreender o que engendra 

e justifica o deslocamento entre as implicações gerais comunicadas pelo título e a 

materialidade novelística particular.  

Para início de conversa, cabe, então, apontar a centralidade da figura de Hyacinth 

para nosso intento. Pois é ele quem primeiro acaba por convocar e introduzir a sombra da 

esfera dominante na história. Como já apontamos, o jovem é rebento da união conturbada 

e logo desfeita entre uma representante da classe proletária e um membro do estrato 

aristocrata, o que faz com que congregue em si tanto as marcas da linhagem dos mais 

pobres, quanto o sangue azul dos nobres; sua pessoa, pela simples presença, remete, ou 

se quisermos, presentifica silenciosamente, “em espírito”, o espectro dos bem-nascidos, 

mesmo quando este parece não ser verificável na camada ostensiva da prosa – ou seja, 

mesmo quando a ação dramática se desenrola em meio ao mundo dos miseráveis (mundo 

ao qual o jovem pertence, aliás). Em uma palavra, ele se encontra entre dois mundos, 

sujeito aos impulsos e apelos emitidos pelas duas linhagens hereditárias que integram sua 

pessoa. 

A dupla filiação a correntes opostas está presente, em potência, desde o 

primeiríssimo momento em que enquadramos a personagem na trama – mais exatamente, 

ao fim do parágrafo de abertura. O registro prosaico no qual este trecho se inscreve faz 

lembrar, por exemplo, algo da sem-cerimônia com que o narrador nos informa acerca do 

estado do “small parlour” de Miss Pynsent e dos costumes da casa. Tudo é mencionado 

de pronto, a propósito da situação dramática em andamento. Todavia, isso não implica, 
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como o próprio exemplo, com que a passagem seja despretensiosa, fortuita, e tampouco 

restrita em si mesma, embora aparente na superfície se bastar à simples notação dos 

hábitos casuais praticados pelo caractere. O excerto pretende demarcar, desde o início, o 

dado de inscrição de Hyacinth na intriga, como indivíduo preso a universos relacionais e 

sociais distintos, cindido entre forças antagônicas – projetando, assim, o futuro –, e, em 

igual medida, aludindo indiretamente à querela entre pai e mãe – o passado. Retomemo-

lo brevemente a fim de que, em capítulo posterior, aprofundemos a discussão:  

 

At this time of the day the boy was often planted in the front of 

the little sweet-shop on the other side of the street, an 

establishment where periodical literature, as well as tough toffy 

and hard lollipops, was dispensed, and where song-books and 

pictorial sheets were attractively exhibited in the small-paned, 

dirty window. He used to stand there for half an hour at a time, 

spelling out the first page of the romances in the Family Herald 

and the London Journal, and admiring the obligatory illustration 

in which the noble characters (they were always of the highest 

birth) were presented to the carnal eye. When he had a penny he 

spent only a fraction of it on the stale sugar-candy; with the 

remaining halfpenny he always bought a ballad, with a vivid 

woodcut at the top. Now, however, he was not at his post of 

contemplation; nor was he visible anywhere to Miss Pynsent’s 

impatient glance. 

 

Em um primeiro momento, centremo-nos apenas no que a mirada da personagem 

contempla e, concomitantemente, o que daí se depreende além do dado imediato. O 

“carnal eye” de Hyacinth é capturado pelos artigos atrativamente expostos (“attractively 

exhibited”) na vitrina de uma loja a que o caractere se põe, diária e costumeiramente, a 

vislumbrar: balas, pirulitos, guloseimas e, também, literatura folhetinesca, romances, 

partituras musicais e gravuras que retratam, sobretudo, heróis da nobreza em situações 

que, supomos, colocam à prova seu valor e fibra moral (“admiring the obligatory 

illustration in which the noble characters (they were always of the highest birth)”).  

A situação vem mesmo a calhar, pois, como Marx nos lembra, as mercadorias 

possuem uma linguagem própria: atira-nos piscadelas amorosas, sorriem, seduzem, 
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desejam, sonham, conquistam e merecem ser conquistadas.85 Nesse sentido, os objetos de 

cultura e arte ali exibidos ao “carnal eye” de forma tão convidativa e provocante oferecem 

ao rapaz, sob medida, uma imagem heroica da alta classe; o arranjo entre cultura e estrato 

social, romance e aristocracia, estimula a imaginação de Hyacinth, que a eles procura se 

conectar e se identificar. Em verdade, o jovem moço se encontra sequioso por consumir 

esses mesmos objetos, desejoso de experenciar subjetivamente o sabor de um horizonte 

social distinto e, possivelmente, mais rico em possibilidades do que o que constitui sua 

experiência diária junto a Miss Pynsent – ansioso por conhecer uma realidade que julga 

ser elevada, digna de ser vertida em romance.  

Inferimos assim o desejo da personagem em se relacionar, ao menos na 

imaginação, com o universo paterno, o que, para ele, implica o vislumbre de uma vida 

que vale a pena ser vivida. Trata-se do empenho de consolidar sua fisionomia, sua 

identidade, junto ao segmento cujos representantes, a julgar pelo que apreende, compõem 

o arcabouço temático dos folhetins e das ilustrações que os acompanham. Não fomos 

ainda explicitamente informados pelo narrador a respeito da parte aristocrática que 

integra a identidade do jovem moço, o que se dará mais adiante (mas não pela ação do 

narrador, como, a esta altura, já devemos imaginar), mas nem por isso deixamos de 

associá-lo, em certo sentido, às elites, afinal, assim como os heróis que observa nos 

artigos de arte ali comercializados, ele também provém de um “highest birth” – porém, 

diferentemente deles, sua trajetória não será marcada pela reconciliação com a casta de 

origem, mas sim pela cisão.  

“Equipado com pobreza, orgulho e inteligência, o Jovem da Província fica fora da 

vida e procurando entrar nela.”86 A menção de Lionel Trilling ao fato de que o herói 

novelístico moderno se encontra excluído da esfera da vida vem também a propósito.87 

Recomenda-nos às linhas finais que dão fecho ao parágrafo. Nelas, incidimos menos no 

que o “carnal eye” entrevê e mais de onde enxerga, isto é, por qual ângulo a personagem 

se põe a contemplar a vitrina da loja. Com efeito, Hyacinth se encontra não do lado de 

 
85 “Note-se de passagem que a língua das mercadorias tem, além do hebraico, muitos outros dialetos, mais 
ou menos corretos.” (Marx, 2013, p. 129.) 
86 Trilling, 2015, p. 93. 
87 A categoria do Jovem da Província que Trilling estabelece como condição para o herói moderno e na 

qual, entrementes, podemos tão bem enquadrar Hyacinth, é melhor explicada pelo crítico: “‘O Jovem que 

vem das Províncias’. Não precisa vir literalmente da província, porque sua classe social pode constituir sua 

província. Mas um nascimento e uma criação provincianos sugerem a simplicidade e as altas esperanças 

que o animam, no início – começa sua vida com uma grande exigência da vida e um grande assombro diante 

de sua complexidade e de sua promessa. Ele pode vir de uma boa família, mas deve ser pobre. É inteligente, 

ou pelo menos consciente dos assuntos mundanos, mas de maneira algum esperto Deve ter adquirido certo 

grau de instrução, aprendido algo da vida pelos livros, embora não a verdade.” (Ibidem, pp. 92-93.) 
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dentro, mas do lado de fora da vitrina: do lado daqueles que devem dispor, com 

moderação, das parcas economias que, reunidas com esforço, podem ser empregadas a 

fim de usufruir dos prazeres da cultura (“When he had a penny he spent only a fraction 

of it on the stale sugar-candy; with the remaining halfpenny he always bought a ballad, 

with a vivid woodcut at the top.”). Os romances, as partituras, as gravuras com cenas 

heroicas e valorosas têm um preço alto e custoso a ser pago. “There are no fictions that 

are no expansive, and if you want to engage in them, you’d better be ready and able to 

pay”.88 Ressoa a nota da realidade material, da origem proletária-materna, cuja 

especificidade social impede, de saída, a plena identificação com a imagem anteriormente 

observada, a do segmento paterno-aristocrático.  

 
88 Brooks, 2005, p. 192. 
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Capítulo 2: Entre espelhos: herói cindido, mundo fraturado 
 

2.1. Hyacinth Robinson 

Ao cabo do capítulo anterior, esforçamo-nos por fixar a imagem de Hyacinth 

Robinson como indivíduo que observa a vida digna de ser vivida e experenciada do lado 

de fora da vitrina em que se expõe. Está excluído dela, embora a aprecie à distância. O 

posto de observação afastado e, a um só tempo, próximo daquilo que contempla 

pressupõe, no seu caso, a integração entre dois universos sociais distintos: aquele que 

cativa sua imaginação – relacionado à esfera da cultura, à sociabilidade das elites, ao pai 

–; e aquele que constitui o lugar de onde contempla o mundo – ligado à posição que ocupa 

na sociedade, à miséria do dia-a-dia, à mãe. A mesma imagem e situação é retomada ao 

longo do livro em diversas ocasiões por outras vias, o que faz com que sua repetição não 

seja desprovida de implicações para o entendimento da fatura. A fim de aferirmos as 

consequências dessa dualidade básica para a conformação da figura e da perspectiva de 

Hyacinth, e o que isso carreia em termos de estruturação geral do enredo novelístico, 

passemos em revista os momentos em que a situação encenada no quadro inicial (a cena 

original, por assim dizer) é retomada ao longo da história e também fora dela, no 

comentário do autor sobre a própria obra, destacando-lhe a importância decisiva que 

assume para a compreensão do conjunto. 

 

Após deliberar com o amigo e vizinho, o violinista, Mr, Vetch, Miss Pynsent 

optou por aquiescer ao derradeiro desejo de Florentine. Mr. Vetch, ocupando o posto de 

sucedâneo da figura paterna para Hyacinth,89 é da opinião de que: “‘it’s a great gain, early 

in life, to know the worst; then we don’t live in a fools paradise.’”90 Assim, motivada 

pelos conselhos do colega, a humilde costureira juntou forças e foi à prisão de Millbank 

junto de seu “protégée”, sem, entretanto, revelar-lhe suas reais intenções. Disse-lhe 

apenas que deveriam ser gentis com uma “poor woman who was in prison on account of 

a crime she had committed years before”91. Quem seria esta pobre mulher e o crime que 

cometeu caberá somente ao menino em tempo certo desvendar.  

 
89 “‘We used to say that if Miss Pynsent was your mamma, he was your papa. In our family we used to call 

him Miss Pynsent’s young man.’” (James, 1987, p. 109.) 
90 Ibidem, p. 73. 
91 Ibidem, p. 78. 
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Em uma cena de revelação típica dos melodramas, catártica e patética, o encontro 

entre a verdadeira mãe de Hyacinth, em seu leito de morte, e o jovem, que até então 

supunha advir dos mais altos estratos da sociedade, toma pé. A reunião entre eles constitui 

ponto de inflexão no enredo, pois dá a ver para nós, leitores, que, por trás da imagem 

elevada que o rapaz mantinha de si mesmo, por trás da herança paterna, habitam também 

lúgubres segredos em torno de assassinatos e prisões ligados, de certa forma, à influência 

materna (as tintas góticas e romanescas empregadas no episódio muito contribuem para 

tingir sombriamente o tópico, introduzindo uma mudança significativa no registro mais 

neutro e objetivo que, até então, ditava a coloração geral da narrativa): 

 

It seemed to her [Miss Pynsent] that she was approaching a 

perfect stranger, so completely had nine years of prison 

transformed Florentine. She felt, immediately, that it was a mercy 

she hadn’t told Hyacinth she was pretty (as she used to be), for 

there as no beauty left in the hollow, bloodless mask that 

presented itself without a movement, She had told him that the 

poor woman was good, but she didn’t look so […] She looked 

unnatural to Amanda Pynsent, and terribly old: a speechless, 

motionless creature, dazed and stupid whereas Florentine Vivier, 

in the obliterated past, had been her idea of personal, as 

distinguished from social, brilliancy. Above all she seemed 

disfigured and ugly, cruelly misrepresented by her coarse cap and 

short, rough hair. Amanda, as she stood beside her, thought with 

a sort of sacred elation that Hyacinth would never guess that a 

person in whom there was so little trace of smartness – or 

cleverness of any kind – as his mother.92 

 
92 Ibidem, p. 84. O capítulo que compreende o referido episódio, como um todo, está repleto de referências 

góticas e romanescas. Como exemplo, vejamos a maneira como, a partir do ângulo aterrorizado de Miss 

Pynsent, o edifício da prisão é descrito a nós; a apresentação do prédio segue o que dissemos antes a respeito 

do manejo próprio com que o narrador opera a circunstancialidade realista da matéria, de modo a não 

encerrar a notação do detalhe em si mesma – na verdade, faz com que o elemento observado na realidade 
reflua sobre a personagem, de modo a podermos pressentir toda a carga de terror que a acompanha: “It 

looked very sinistre and wicked, to Miss Pynsent’s eyes, and she wondered why a prison should have such 

an evil face if it was erected in the interest of justice and order – an expression of the righteous forces of 

society. This particular penitentiary struck her as about as bad and wrong as those who were in it; it threw 

a blight over the whole place and made the river look foul and poisonous, and the opposite bank, with its 

protrusion of longnecked chimneys, unsightly gasometers and deposits of rubbish, wear the aspect of a 

region at whose expense the jail had been populated. She looked up at the dull, closed gates, tightening her 

grasp of Hyacinth’s small hand; and if it was hard to believe anything so blind and deaf and closely fastened 

would relax itself to let her in, there was a dreadful premonitory sinking of the heart attached to the idea of 

its taking the same trouble to let her out.” (Ibidem, pp. 79-80.)  
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 É importante insistir que, por mais que Hyacinth não tenha de pronto apanhado o 

significado que o episódio acarretou para sua formação futura, nós sim podemos apanhá-

lo já em ato. O conhecimento integral do ocorrido, para ele, só se dará a posteriori – já 

adulto. De fato, demorará anos para compreender a totalidade do que se passou.93 

Todavia, nem por isso deixamos de notar o que já estava pressuposto desde o início: nas 

veias azuis do herói corre também o sangue vermelho da mãe francesa-proletária; em 

Hyacinth, convive tanto a beleza e o heroísmo romanticamente associado aos nobres 

quanto a vileza e fealdade atribuída aos depauperados. Consumado o encontro em 

Millbank, a narrativa opera um salto temporal. Dez anos se passam, encerrando o círculo 

de abertura e aposentando o prisma de Miss Pynsent como esteio da narração. Doravante, 

passaremos ao ponto de vista de Hyacinth – profundamente marcado pela experiência 

vivida junto à mãe – e acompanharemos os desdobramentos do que ficou dito na tríade 

de capítulos iniciais a partir de seu prisma.  

Também é significativo insistir que o reconhecimento gradual da componente 

proletária-materna e o que isso implica em relação à consciência da posição específica 

que ocupa na pirâmide social – em termos de restrição das possibilidades de experiência 

a que está sujeito –, não levará a um completo arrefecimento da apreciação que Hyacinth 

dispensa à vida. Pelo contrário, antes fomentará mais intensamente o desejo de tomar 

parte nos setores privilegiados. Estar fora dos palcos da vida fará com que se identifique 

ainda mais, na imaginação, com o círculo paterno. Alimentará com mais intensidade do 

que antes o empenho de conhecer e, em última instância, integrar a sociabilidade daqueles 

que usufruem da plenitude dos prazeres mundanos, da riqueza intelectual oferecida pelos 

objetos de arte e cultura, das trocas intersubjetivas, etc. Em uma palavra, Hyacinth 

sustenta o impulso em direção à integralidade da existência que lhe foi vetada.  

A partir, justamente, dessa ambivalência – o movimento imaginativo em direção 

à existência plena de oportunidades, experenciada pelos representantes das elites, e o 

senso concreto de exclusão e injustiça, de estar fora do meio dos bem-nascidos –, já de 

posse do conhecimento das linhagens sociais antagônicas que cindem sua subjetividade, 

o herói se põe a contemplar o quadro urbano londrino, presentificando em nova chave a 

situação inicial que assinalamos acima: 

 
93 “This had gradually emerged from the depths of darkness in which he found himself plunged as a 

consequence of the challenge he had addressed to Pinnie – while he was only a child – on the memorable 

day which transformed the whole face of his future.” (Ibidem, p. 166.) 
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 In such hours the great, roaring, indifferent world of 

London seemed to him a huge organisation for mocking at his 

poverty, at his inanition; and then its vulgarest ornaments, the 

windows of third-rate jewellers, the young man in a white tie and 

a crush-hat who dandled by, on his way to a dinner-party, in a 

hansom that nearly ran over one – these familiar phenomena 

became symbolic, insolent, defiant, took upon themselves to 

make him smart with the sense that he was out of it. He felt, 

moreover, that there was no consolation or refutation in saying to 

himself that the immense majority of mankind where out of it 

with him, and appeared to put up well enough with the 

annoyance. That was their own affair; he knew nothing of their 

reasons or their resignation, and if they chose neither to rebel nor 

to compare, he, at least, among the disinherited, would keep the 

standard […] Everything which, in a great city, could touch the 

sentient faculty of a youth on whom nothing was lost ministered 

to his that there was no possible good fortune in life of too ‘quiet’ 

an order for him to appreciate – no privilege, no opportunity, no 

luxury, to which he should not do justice. It was not so much that 

he wished to enjoy as that he wished to know; his desired was not 

to be pampered, but to be initiated […] He wanted to drive in 

every carriage, to mount on every horse, to feel on his arm the 

hand of every pretty woman in the place. In the midst of this 

sense was vivid that he belonged to the class whom the upper ten 

thousand, as they passed, didn’t so much rest their eyes upon for 

a quarter of a second.94 

 

Ecoando a passagem e a mesma dualidade inscrita no quadro de abertura, damos 

novamente com a imagem do herói alienado das potencialidades da vida logo adiante na 

história. A convite da princesa Casamassima, Hyacinth se encontra em sua suntuosa 

mansão de veraneio. A princesa, no entanto, mostra-se estupefata diante da desenvoltura, 

da cultura e do tato que o convidado demonstra. Mesmo advindo de um dos setores mais 

afetados no que tange ao desenvolvimento das qualidades intelectuais e interpessoais, o 

moço ostenta um trato social e um arcabouço cultural invejáveis. Especulando, talvez a 

 
94 Ibidem, pp. 164-165. 
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princesa esperasse dar com uma figura mais embrutecida, animalizada e bestializada pela 

miséria que constitui a regra do meio em que habita – o que, entrementes, corresponderia 

a um retrato mais naturalista dos efeitos provocados pela realidade social à constituição 

física e íntima dos indivíduos. Na verdade, observando atentamente o comportamento de 

Hyacinth em um meio propício ao exercício da sensibilidade estética, como é o caso da 

residência campestre que alugou para a temporada, a jovem aristocrata chega mesmo a 

supor que o herói escapou dos determinismos que acometem muitos iguais a ele – seria 

mais gentleman do que os gentlemen de fato.95 Sem saber muito bem como enquadrar o 

convidado, a anfitriã repõe, então, as mesmas noções que estamos incidindo a respeito da 

personagem: “‘Fancy the strange, the bitter fate: to be constituted as you are constituted, 

to feel the capacity that you must feel, and yet to look at the good things of life only 

through the glass of the pastry-cook’s window!’”96  

Por fim, para encerrar a série de exemplos na linha inaugurada pela passagem de 

abertura, há o prefácio que James dedicou ao livro, a fim de integrar o conjunto de textos 

presentes na célebre Edição de Nova York, de 1907. Nesse texto, o autor resgata a 

paisagem citadina admirada por Hyacinth, estabelecendo, entretanto, um interessante 

paralelo entre personagem e criador. Isso porque o autor aproxima a perspectiva do herói 

ao que ele próprio contemplou em seus primeiros anos de estadia em Londres97:   

 

I arrived so at the history of little Hyacinth Robinson – he sprang 

up for me out of the London pavement. To find this possible 

adventure interesting I had only to conceive his watching the 

same public show, the same innumerable appearances, I had 

watched myself, and of his watching very much as I had watched; 

save indeed for one little difference. This difference would be 

that so far as all the swarming facts should speak of freedom and 

ease, knowledge and power, money, opportunity, and satiety, he 

 
95 “‘The only objection to you, individually, is that you have nothing of the people about you – to-day not 

even the dress.’ Her eyes wondered over him from head to foot, and their friendly beauty made him ashamed 

‘I wish you had come in the clothes you wear at work.!’” (Ibidem, p. 249.) 
96 Ibidem, p. 337. 
97 Tendo em vista o mesmo trecho do prefácio, Trilling afirma que: “Em seu prefácio a The Princess 

Casamassima, na edição nova-iorquina, James nos fala de certo elemento autobiográfico usado para a 

criação de Hyacinth Robinson [...] À primeira vista, isso não sugere uma conexão muito intensa entre o 

autor e o herói. Mas pelo menos nos assegura que, naquele determinado ponto, o romance foi tocado pela 

fantasia do autor sobre si próprio.” (Trilling, op. cit, pp. 106-107.) 
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should be able to revolve round them but at the most respectful 

of distances and with every door of approach shut in his face.98  

 

2.2. ‘‘it might very well be his fate to be divided’’ 

A partir desses casos, vemos que dado de inscrição de Hyacinth na intriga foi 

pensado para, desde o início, fazer constante referência a dois extremos que, ao longo do 

desenvolvimento da trama, se manifestam de diferentes formas, mas sempre mantendo a 

relação opositiva que estabelecem: fora-dentro, pai-mãe, eleição-exclusão para a vida, 

aristocracia-proletariado, etc. Ora pendendo a um polo, ora a outro, o jovem se encontra 

sempre seccionado entre apelos distintos e até mesmo excludentes que inviabilizam a 

fixação de sua fisionomia em um único ponto. Com efeito, Hyacinth se encontra entre 

duas constelações de coisas completamente antagônicas: 

 

There were times when he said to himself that it might very well 

be his fate to be divided, to the point of torture, to be split open 

by sympathies that pulled him in different ways; for hadn't he an 

extraordinarily mingled current in his blood, and from the time 

he could remember was there not one half of him that seemed to 

be always playing tricks on the other, or getting snubs and 

pinches from it?99 

 

Nesse sentido, uma vez que o entrecho de Casamassima orbita em torno do rapaz, 

podemos afirmar que a linha mestra que articula o enredo do romance se arma a partir da 

busca de Hyacinth por determinar sua própria identidade em prol de um dos dois polos a 

que se encontra ligado: “Esse tipo de herói moderno está ligado aos contos folclóricos. 

Habitualmente sua motivação é a legendária partida para fazer fortuna, que é a mensagem 

do conto folclórico quando significa que o herói está em busca de si próprio.”100 Assim 

 
98 James, op. cit., p. 34. 
99 Ibidem, p. 165. No mesmo diapasão, Terry Eagleton afirma: “Hyacinth Robinson, the improbably hero 

of The Princess Casamassima, is the son of a working-class woman, but also of a ‘decadent’ English 

aristocrat, so that in him the two kinds of dispossession – that of the underdog, and that of the displaced 

gentry – meet and acknowledge one another.” (Eagleton, 2005, pp. 214-15.) 
100 Trilling, 2015, p. 93. Embora Trilling circunscreva a presença do elemento lendário e de aspectos do 

romance em Casamassima, ele destaca que a atuação destes elementos na composição se deve ao próprio 

arranjo poroso da atualidade moderna a que James busca captar as feições, o que, ampliando o foco de suas 

indicações, permite indicar a verve lendária e mítica implicada na constituição do próprio romance moderno 

[novel] na medida em que este se debruça sobre a realidade do tempo: “através dos fatos sociais 

massificados ocorre um veio do romance lendário, e até de pura magia. Notamos, por exemplo, que parece 
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sendo, em consonância com a dualidade que sua figura corporifica, a jornada 

empreendida por Hyacinth acaba por mobilizar os mais variados setores da vida social, 

as mais diversas personagens provenientes das mais diferentes classes, bem como 

conflitos e dilemas diametralmente opostos. Amalgamados, esses elementos antitéticos 

compõem o panorama temático e a galeria social de Casamassima.  

 

2.3. O drama de ‘‘The Princess Casamassima’’; a história de Hyacinth 

A despeito das determinações atuantes na realidade em que habita, Miss Pynsent 

se empenhou por direcionar a formação e educação de Hyacinth de modo a lhe transmitir 

o senso de pertencimento ao círculo paterno. Procurou fomentar a sensibilidade estética 

e intelectual do “protegée”, além de, deliberadamente, ocultar-lhe informações relativas 

à proveniência social da mãe, pois supunha que a marca da ascendência proletária poria 

em risco o vislumbre do futuro do pupilo junto à alta roda. Malgrado os esforços da 

costureira, a verdade acaba por vir à tona. O traumático encontro com Florentine desponta 

como o instante em que a procedência proletária, recalcada na origem, manifesta-se pela 

primeira vez para Hyacinth. Retrospectivamente, Miss Pynsent afirmará que a estranha 

reunião familiar em Millbank “condemned him to know that that for him the sun would 

never shine as it shone for the most of others”.101 Nos termos do romance, a ele foi negada 

 
ser necessário para o romancista lidar com transformações. Uma mão grande e poderosa deve baixar e 

mergulhar no mundo do que parece ser apenas uma inevitável rotina, agarrando o herói para coloca-lo em 

seu destino complexo e perigoso [papel que, no presente caso, caberá à princesa Casamassima] [...] Essas 

transformações representam, com um leve exagero, o fato que literalmente deveria ser observado a cada 
dia. Dos últimos anos do século XVIII aos primeiros do século XIX, a estrutura social do Ocidente esteve 

peculiarmente ajustada – poderíamos dizer predestinada – para as mágicas e românticas mudanças de 

fortuno. O caráter das classes superiores era forte o suficiente para aceitar como notável que um jovem 

cruzasse suas fronteiras, mas era bastante fraco para permitir esse cruzamento em casos excepcionais.” 

(Ibidem, p. 95.) 

 Na mesma linha, Walter Benjamin fixa que a busca em direção ao “sentido da vida”, de uma única, 

indivisível e incomensurável vida, constitui, justamente, a pedra de toque do enredo e da funcionalidade 

maior que adquire o romance [novel] na sociedade moderna: “Com efeito, ‘o sentido da vida’ é o centro em 

torno do qual se movimenta o romance. Mas essa questão não é outra coisa que a expressão da perplexidade 

(Ratlosikgeit) do leitor quando mergulha na descrição dessa vida [...] o romance não é significativo por 

descrever pedagogicamente um destino alheio, mas porque esse destino alheio, graças à alma que o 
consome, pode nos fornecer o calor que não podemos encontrar em nosso próprio destino. O que atrai o 

leitor no romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro.” (Benjamin, 

2012, pp. 229-231) Vale notar que as observações de Benjamin a respeito da pesquisa incessante, 

empreendida pelo leitor moderno, pelo sentido ausente de sua vida através dos romances [novels] leva em 

conta, implícita e indiretamente, o caráter mercadológico do objeto. Isto é, somente pelo ato de troca é que 

o consumidor cultural dispõe de uma commodity capaz de lhe oferecer a consolação pela perda de sentido 

imanente – em outras palavras, ao buscar o sentido pela vida de personagens ficcionais, o leitor de romances 

não deixa de ser uma espécie de consumidor de mortes (devemos a expressão e a ideia a Anderson 

Gonçalves da Silva). 
101 James, 1987, p. 98. 
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a integralidade da existência, restando apenas contemplar tudo à mais respeitosa das 

distâncias: “the memorable day which transformed the whole face of his future.”102 Como 

já dito, ao contrário do que seria de se esperar, a restrição material imposta ao horizonte 

de expectativas não arrefece o desejo do jovem em travar conhecimento com um universo 

que lhe foi vetada a participação, mas sim o intensifica. Quer dispensar a devida 

apreciação às oportunidades estéticas, interpessoais e civilizatórias destinadas a um único 

segmento. “What these contingencies might be which should compel him to assume the 

disguise of a person of a social station lower still than him own, Hyacinth would not for 

the world have mentioned to you.”103 

Assumindo o posto de um modesto encadernador de livros na oficina de Mr. 

Crookenden, brota no rebento de Lorde Frederick o sentimento de injustiça social. 

Interessa-se pelo debate público do tempo. Como muitos em sua posição, o jovem se 

coloca à espera do dia – redentor para uns, atemorizante a outros – em que se dará o acerto 

de contas entre ricos e pobres: “‘It’s before my eyes, in its luminous reality, especially as 

I lie here – the revendication, the rehabiliation, the rectification.’”104 Através da influência 

dos amigos, o também encadernador, M. Eustache Poupin, exilado francês cuja convicção 

política remonta ao socialismo de 1848, e o impenetrável e indefectível Paul Muniment, 

Hyacinth passa a frequentar as reuniões secretas de uma sociedade secreta radicada na 

região de Bloomsbury, o “Sun and Moon”.  

Paralelamente à clandestinidade política, o rapaz também anseia em levar adiante 

a inclinação por apreciar obras de arte. É nesse espírito que, em visita a um suntuoso 

teatro da cidade junto da amiga de infância, Millicent Henning, o encadernador trava 

contato com a princesa Casamassima. Por intermédio de uma figura comum entre eles, 

Capitão Sholto, também frequentador das reuniões do “Sun and Moon”, o rapaz é 

introduzido à corte da princesa. A jovem norte-americana, Christina Light, agora esposa 

de um nobre decadente, representante de uma das mais antigas casas da nobreza italiana, 

demonstra ardente interesse por questões relacionadas ao prospecto da revolução 

democrática; esforça-se por deixar claro sua convicção e solidariedade aos mais pobres; 

aguarda ansiosamente pela oportunidade de imergir no subterrâneo conspiratório a fim de 

obter um vislumbre das forças ctônicas que se agitam sob a superfície. Para sermos mais 

exatos, a personagem quer encabeçar e liderar a maré revolucionária que desponta no 

 
102 Ibidem, p. 166. 
103 Ibidem, p. 102. 
104 Ibidem, p. 122. 
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horizonte, com o intuito de impingir sua desforra sobre o segmento cujas tradições e 

costumes seculares aprisionaram suas possibilidades de vida105 – no que conta, 

justamente, com a ajuda do herói: 

  

‘Are we on the eve of great changes, or are we not? Is everything 

that is gathering force, underground, in the dark, in the night, in 

little hidden rooms, out of sight of governments and policemen 

and idiotic ‘statesmen’ – heaven save them! – is all this going to 

burst forth some fine morning and set the world on fire? Or is it 

to sputter out and spend itself in vain conspiracies, be dissipated 

in sterile heroisms and abortive isolated movements? I want to 

know a quoi m’em tenir’106 

 

Hyacinth passará, então, a frequentar a companhia da princesa no intuito de 

auxiliar na incursão revolucionária que ela pretende realizar pelos setores mais baixos da 

sociedade londrina. Como membro do “Sun and Moon”, o encadernador desempenhará 

papel de referência para Christina, introduzindo-a no mundo dos miseráveis, 

apresentando-lhe seus espaços de convivência, suas habitações, bem como as profissões 

 
105 Christina Light, a princesa Casamassima, já havia desempenhado importante papel em outro romance 

de James, Roderick Hudson; publicado integralmente na Atlantic Monthly, em 1875, e, mais tarde revisto e 

ampliado, para integrar a Edição de Nova York. Tal como a narrativa de 86, o romance de 75 não é visto 

pelo prisma da personagem cujo nome se encontra na capa. Ao invés de acompanharmos, diretamente, a 

história da carreira europeia do escultor norte-americano, Roderick Hudson, dela ficamos sabendo através 

do prisma de seu amigo e mecenas, Rowland Mallet. Na boa paráfrase de Marcelo Pen: “O escultor se 
apaixona por Christina Light, filha de uma aventureira americana e um nobre italiano. Louco de amor, 

Roderick para de produzir. Preocupado com o amigo, Rowland faz vir a Europa a mãe a noiva do moço, 

Mary Garland. De início, o plano surte efeito, mas, ao saber que Christina ficara noiva do príncipe 

Casamassima, o artista cai em nova depressão [...] A mãe de Christina a força a casar com o príncipe. 

Roderick vai para as montanhas, onde uma tempestade de neve o mata.” (James, 2003, p. 293).  

Em que pese o conflito central aludir diretamente ao tema internacional (mais especificamente, o 

percurso formativo do artista norte-americano que, tendo que se ver com a influência da tradição europeia, 

procura emulá-la e superá-la em seus próprios termos e, assim, acaba por malograr), diferente de 

Casamassima, ainda assim seria possível apontar semelhanças gerais na estrutura do enredo das duas 

narrativas – podendo mesmo haver homologias interpretativas que extrapolam o âmbito do significado 

ostensivo da matéria. Não sendo bem este o objetivo deste trabalho, apontemos apenas algo a respeito da 
relação de espelhamento entre os destinos de Roderick e Hyacinth: as inicias do primeiro – R.H – formam 

o oposto das do segundo – H.R –; ambos começam com grandes expectativas sobre a vida, sedentos de 

viverem experiências que lhes arranquem dos quadros fixos do destino pacato e mirando possibilidades de 

realização de suas aspirações; porém acabam tendo que se ver com a frustração das projeções, de modo a 

esmorecer as convicções pessoais e ideológicas; desnorteados e entregues à vontade de Christina, acabam 

por lhe fustigar, carreando a rejeição da princesa; por fim, desiludidos e já sem o ímpeto de início, acabam 

por se suicidar (Hyacinth se dá um tiro, Roderick procura, deliberadamente, a própria ruína). Nota-se a 

centralidade da princesa nos dois casos, o que demandaria uma análise mais detida de sua função na 

economia narrativa. 
106 James, 1987, p. 200. 
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que ocupam etc. Em uma palavra, é como filho de Florentine – e não de Lorde Frederick 

– que o herói é recomendado aos interesses (e caprichos) democráticos da princesa. Por 

isso o encadernador é instado a comparecer à residência desta senhora, em Mayfair: os 

adornados cômodos, a imponente mobília, os antiquários e bibelots que embelezam a casa 

permitem com que Hyacinth frua, momentaneamente, os luxos e os aspectos estetizantes 

que dão a tônica da vida nos segmentos abastados. Mesmo afirmando desprezar e rejeitar 

os hábitos indolentes dos endinheirados, o modo de vida dispendioso de Christina – 

colecionando artigos raros por onde passa – depõe contra suas intenções revolucionárias, 

que consistiriam, justamente, no fim dos privilégios dos mais ricos. Em contrapartida, 

justamente pelo fato de não abrir mão de certas prerrogativas de classe, o convívio com a 

moça permite ao rapaz colocar em prática toda sua sensibilidade estética – de travar 

contato com a atmosfera social da corrente paterna:  

 

Hyacinth had time to count over the innumerable bibelots (most 

of which he had never dreamed of), involved in the personality 

of a woman of high fashion, and to feel that their beauty and 

oddity revealed not only whole provinces of art, but refinements 

of choice, on the part of their owner, complications of mind, and 

– almost – terrible depths of character.107 

 

Da elegante Mayfair, Hyacinth passa aos fundos de uma soturna taverna onde 

ocorre mais um dos acalorados encontros do “Sun and Moon”. Influenciado pela 

atmosfera de revolta que, aos poucos, envolve o local,108 o encadernador se coloca à 

disposição da causa dos espoliados. Tendo em vista a aparente inevitabilidade da voga 

democrática que desponta no horizonte, compromete-se com a corrente que almeja 

liquidar o arranjo iníquo da sociedade; compromete-se a dar cabo da desigualdade e da 

injustiça que impedem milhares, como ele, de tomarem parte no que somente lhe foi 

possível experenciar graças à ação da princesa. Neste momento, a verve materna-

proletária rege sua conduta: “‘I’m ready to do anything – I don’t care a rap. In such a 

 
107 Ibidem, p. 244. 
108 “They came oftener this second winter, for the season was terribly hard; and as in that lower world one 

walked with one’s ear nearer the ground, the deep perpetual groan of London misery seemed to swell and 

swell and form the whole undertone of life. The filthy air came into the place in the damp coats of silent 

men, and hung there till it was brewed to a nauseous warmth, and ugly, serious faces squared themselves 

through it, and strong-smelling pipes contributed their element in a fierce, dogged-manner which appeared 

to say that it now had to stand for everything – for bread and meat and beer, for shoes and blankets and the 

poor things at the pawnbroker’s and the smokeless chimney at home.” (Ibidem, pp. 283-284.) 
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cause I should like the idea of danger. I don’t consider my bones precious in the least, 

compared with other things. If one is sure one isn’t afraid, and one is accused, why 

shouldn’t one say so?’”109 Tomando como testemunha M. Poupin, Paul Muniment e o 

marceneiro alemão, Mr. Schinkel, Hyacinth empreende um voto secreto diante do líder 

revolucionário, também alemão, Diedritch Hoffendhal – caractere que nunca chega a 

figurar presencialmente na trama (voltaremos ao ponto). Ao futuro chamado do Maestro, 

deverá atender certa diligência. Não lhe é informado exatamente qual, apenas sabe se 

tratar de uma ação orquestrada por todo o território europeu, cuja sentença para o que será 

realizado é a morte pela mão das autoridades que o apanharem:  

 

‘I took a vow – a tremendous, terrible vow – in the 

presence of four witness,’ Hyacinth went on. 

‘And what was it about, your vow?’ 

‘I gave my life away,’ said Hyacinth, smiling.110 

 

Hyacinth carrega no bolso a própria sentença de morte. Entretanto, longe de 

extinguir sua sede vital, este fato o propele em direção à vida. Pensando assim é que, 

posteriormente ao encontro com Hoffendhal, o rapaz atende à convocação da princesa 

para que se junte a ela em sua luxuosa residência campestre, a antiquíssima Medley. O 

convite é expedido com o intuito de que apresente à anfitriã as coordenadas do movimento 

subterrâneo, as últimas de seu envolvimento com o Maestro. Porém, uma vez lá, o rapaz 

dá com um verdadeiro santuário cultural, em que tudo é arranjado para que possa fruir do 

melhor que o lugar tem a oferecer: refeições ao ar livre, caminhadas nos jardins da 

propriedade, cerimônias do chá, contemplar obras de arte, livre acesso à biblioteca etc. 

Tudo, é claro, na ilustre companhia da princesa.  

 

The cup of an exquisite experience – a week in that 

enchanted palace, a week of such immunity from Lomax Place 

and old Crookenden as he had never dreamed of – was at his lips; 

it was purple with the wine of novelty, of civilization, and he 

couldn't push it aside without drinking. He might go home 

 
109 Ibidem, p. 294. 
110 Ibidem, p. 327. 
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ashamed, but he would have forevermore, in his mouth, the taste 

of nectar.111 

 

Neste cenário idílico, Hyacinth abdica de suas convicções políticas. Sem, contudo, 

romper com o voto a Hoffendhal, o herói agora acredita que, na verdade, são os ricos que 

devem ser dignos de pena e não mais os pobres, pois o belo mundo por eles erigido, o 

mundo da cultura, encontra-se ameaçado pela sombra revolucionária que se aproxima. 

Estaria condenado a viver seus últimos dias. Confessa sua conversão à princesa, 

deixando-a atônita e sem palavras: 

‘I’ll go on in any way you like,’ said Hyacinth; ‘only the 

real difference will be there.’ 

‘The real difference?’ 

‘That I shall have ceased to care for what you care about.’ 

‘I don’t understand,’ said the Princess. 

‘Isn’t enough, now, to give my life to the beastly cause,’ 

the young man broke out, ‘without giving my sympathy?’ 

‘The beastly cause?’ the Princess murmured, opening her 

deep eyes. 

‘Of course it is really just as holy as ever; only the people 

I find myself pitying now are the rich, the happy,’112 

 

Daí, o rapaz é instado a retornar às pressas para Lomax Place. Após ser acometida 

por uma pneumonia, Miss Pynsent se encontra acamada. Está prestes a espirar. Hyacinth 

deve, então, apresentar seus últimos cuidados e dispensar as derradeiras homenagens à 

sua protetora que, agonizando no leito de morte, ainda revela profunda preocupação com 

o destino do pupilo junto à aristocracia: “‘I knew they would find you at last.’”113 Tendo 

legado como última providência ao querido filho a modesta quantia de, 

aproximadamente, trinta libras, o encadernador decide empregar o dinheiro em uma 

viagem aos centros da cultura europeia. O mesmo impulso vital que o moveu 

anteriormente ao encontro da princesa em Medley impele-o, agora, a viajar pelo 

continente. 

 
111 Ibidem, p. 325. 
112 Ibidem, p. 336. 
113 Ibidem, p. 371. 
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Deixando para trás a cinzenta Londres, Hyacinth é tomado pela riqueza e pela 

luminosidade dos bulevares parisienses. Lá, imagina-se, muita vez, estar na companhia 

do falecido avó, o também revolucionário, Hyacinth Vivier, abatido durante as Jornadas 

de Junho. Para o filho de Florentine, a intensa experiência vivenciada pelo avô nas 

barricadas permitiria com que ele compreendesse, melhor do que ninguém, a posição 

ambivalente e paradoxal em se encontra: “when one was to die to-morrow one must eat 

and drink, one must gratify all one’s poor senses all one could to-day.”114 Na cidade-luz, 

é dado ao rapaz contemplar os grandes monumentos da cultura, as grandes conquistas da 

civilização que ansiava por apreciar; bem como os palcos sangrentos das revoluções 

populares. Dessa confluência de forças antagônicas atuando no mesmo espaço, Hyacinth 

chega à conclusão da identidade entre ambas: “the most beautiful city in the world was 

also the most blood-stained”.115 É assim que, ao aferir o esplendor da luxuosa praça Luís 

XV – atual Praça da Concórdia –, o olhar do caractere logra transpor a fachada dos 

monumentos exibidos e, à maneira baudelairiana, passa a rememorar vividamente os 

acontecimentos ocorridos durante os dias da revolução de 1789:  

 

The place itself – the Place Louis Quinze, the Place de la 

Révolution – had given him a responsible emotion from the day 

of his arrival; he had recognised so quickly its tremendous 

historic character. He had seen in a rapid vision the guillotine in 

the middle, on the site of the inscrutable obelisk, and the tumbrils, 

with waiting victims, were stationed round the circle now made 

majestic by the monuments of the cities of France. The great 

legend of the French Revolution, a sunrise out of a sea of blood, 

was more real to him here than anywhere else; and, strangely, 

what was most present was not its turpitude and horror, but its 

magnificent energy, the spirit of creation that had been in it, not 

the spirit of destruction. That shadow was effaced by the modern 

fairness of fountain and statue, the stately perspective and 

composition; and as he lingered before crossing the Seine a 

sudden sense overtook him, making his heart falter to anguish – 

a sense of everything that might hold one to the world, of the 

 
114 Ibidem, p. 381. 
115 Ibidem, p. 380. 
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sweetness of not dying, the fascination of great cities, the charm 

of travel and discovery, the generosity of admiration.116 

 

Neste instante, observamos a força materna contida na personagem se chocar com toda 

intensidade contra a ascendência paterna e vice-versa. O amálgama entre beleza e barbárie 

possibilita a Hyacinth compreender que, se foi possível a humanidade erigir imponentes 

monumentos em nome dos valores da cultura e da civilização, o preço a ser pago foi a 

necessária exclusão de parte significativa da população destas mesmas esferas. A beleza 

artística, agora reificada, só foi atingida através da reprodução da (feia) lógica da cisão 

social, isto é, pelo nexo da alienação e pela expropriação das capacidades físicas, 

sensíveis e intelectuais dos espoliados.117 A constatação do jovem rapaz nos remete, 

assim, às palavras de Walter Benjamin, na sua sétima tese sobre o conceito de história em 

que versa sobre a relação entre vencedores e vencidos, sobre a identidade entre cultura e 

barbárie: 

Todos os que até agora venceram participam do cortejo triunfal, 

que os dominadores de hoje conduzem por sobre os corpos dos 

que hoje estão prostrados no chão. Os despojos são carregados 

no cortejo triunfal, como de praxe. Eles são chamados de bens 

culturais [...] Pois todos os bens culturais [...] têm uma origem 

sobre a qual não se pode refletir sem horror. Devem sua 

existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os 

criaram, mas também à servidão anônima de seus 

contemporâneos. Nunca houve um documento de cultura que não 

fosse simultaneamente um documento de barbárie.118 

 

O dilema que divide a subjetividade e o horizonte de escolhas da personagem, desde o 

primeiríssimo instante em que a enquadramos, aqui é exposto em toda sua contradição: 

Hyacinth intui que a condição sine qua non para a existência das referências artísticas que 

 
116 Ibidem, p. 393. 
117 “Mas o seu supremo fetiche é o conceito de cultura enquanto tal. Pois nenhuma obra de arte autêntica e 

nenhuma filosofia verdadeira jamais esgotaram seu sentido em si mesmas, em seu ser-em-si, sempre 

estiveram relacionadas ao processo vital real da sociedade, do qual se separaram. Justamente a renúncia à 

rede de culpa de uma vida que se reproduz cega e rigidamente, a insistência na independência e na 

autonomia, no rompimento com o reino estabelecido dos fins, implica, ao menos como elemento 

inconsciente, a referência a uma situação na qual a liberdade seria realizável. Mas a liberdade permanecerá 

uma promessa ambígua da cultura enquanto sua existência depender de uma realidade mistificada, ou seja, 

em última instância, do poder de disposição sobre o trabalho de outros.” (Adorno, 1998, p. 16.) 
118 Benjamim, 2012, pp. 244-245.  
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tanto estima é, justamente, a reprodução social com base na desigualdade e distinção entre 

classes, situação que, não obstante, comprometeu-se a liquidar. Não é possível atentar 

contra o pai sem, necessariamente, aniquilar a mãe. Vê-se enredado em um dilema moral, 

pois, mesmo que em Medley sua fé política houvesse arrefecido, não havia, entretanto, 

cedido de sua posição no esquema de Hoffendhal. Em Paris, porém, depara-se com um 

impasse insolúvel que lhe inviabiliza a ação para qualquer lado.  

 Depois de uma curta temporada em Veneza, o encadernador retorna enfim a 

Londres. Retorna a oficina de Mr. Crookenden. De volta, depara-se com um quadro 

imprevisto: a princesa Casamassima abriu mão de sua antiga residência em Mayfair e 

fixou moradia no pobre distrito de Madeira Crescent (para ela, lugar boêmio; para 

Hyacinth, bairro perigoso). A jovem alega ter se desfeito de parte considerável de suas 

posses em prol de uma vida mais modesta: “‘I have nothing in the world – nothing but 

the clothes on my back!’”119 O gesto de abnegação deixa o herói estarrecido. Mal 

consegue estimar o valor dos objetos de arte que ela abriu mão – na verdade, Christina 

declara não se importar mais com artigos de arte e cultura. Além disso, a princesa norte-

americana aproveitou o período de vacância do estimado amigo para estreitar laços com 

a família Muniment: tornou-se próxima de Paul e sua irmã, Rosy. O gesto em direção aos 

Muniments, ao que tudo indica, deve-se à capitulação dos ideais políticos da parte do 

filho de Florentine e a subsequente simpatia demonstrada por ele em favor do estrato de 

Lorde Frederick – atitude de todo contrária às intenções revolucionárias da jovem. Assim, 

tendo em vista a posição de importância que Paul desempenha como um dos líderes na 

articulação conspiratória de Hoffendhal, a princesa o elege como nova referência política 

no lugar antes ocupado por Hyacinth. 

 Após o que testemunhou em Medley, Paris e Veneza, o encadernador tergiversa a 

respeito do juramento; Christina, por seu turno, penetra cada vez mais no submundo 

revolucionário: “he knew that she was in communication with foreign socialists, and had, 

or believed that she had, irons on the fire, that she held in her hand some of the strings 

that are pulled in great movements.”120 Hyacinth procura fazer valer as possibilidades de 

fruição da vida em torno do desenvolvimento de seu senso estético: quer abandonar a 

encadernação e se tornar escritor; já a princesa, junto de Paul Muniment, com quem 

estabelece um possível caso extraconjugal, passa a frequentar reuniões secretas, estreitar 

ligações com outros importantes membros do grupo conspiratório e, o mais importante, 

 
119 James, 1987, p. 412. 
120 Ibidem, p. 486. 
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empenha-se por livrar o estimado amigo da promessa feita. Pretende ela assumir a 

execução dos planos de Hoffendhal. Todavia, por mais que se esforce, não logrará 

adentrar no cerne da revolução que está sendo gestada. Como Paul Muniment lhe revela, 

na medida em que ainda recebe dividendos do marido, não desperta a total confiança dos 

líderes socialistas. Para eles, a incursão democrática da personagem não passaria de um 

simples rompante, um capricho, de uma mulher endinheirada e enfastiada com sua 

posição na sociedade.  

 Frustrados os esforços da jovem em tomar o lugar do herói na trama arquitetada 

por Hoffendhal, a convocação para o ato finalmente chega através de Mr. Schinkel. Em 

poucos dias, o rapaz deverá se apresentar a uma recepção de gala, em um encontro da 

aristocracia, imbuído da missão de assassinar um certo duque. O encadernador encara 

resiliente a convocação, todavia ainda não decidiu se deve ou não concretizá-la: vê-se 

assombrado pela perspectiva de repetir o mesmo espectro de crimes e erros que a mãe, ao 

mesmo tempo em que também anseia pela desforra contra a injustiça cometida pela casa 

paterna contra sua própria pessoa. Chega, enfim, o tão aguardado e temido dia. Mr. 

Schinkel e a princesa irrompem na direção dos aposentos de Hyacinth, a fim de detê-lo 

antes que seja tarde demais. Uma vez neles, deparam-se com o corpo do moço já 

desfalecido. Com o tiro da pistola que seria empregada contra o duque, o herói se 

suicidara desferindo em si um disparo no peito, incapaz de tomar partido em favor de uma 

das correntes que lhe cindiam a alma. Mr. Schinkel apanha do chão a arma e, na frase que 

encerra o romance, reflete que “it would certainly have served much better for the 

Duke.”121 

   

2.4. Inversões, sucessões, dualidades 

Percorridas as principais etapas da narrativa, esperamos ter demonstrado que a 

oposição que se articula, a princípio, internamente, a partir das forças hereditárias atuantes 

na conformação subjetiva do herói, acaba por se desdobrar de forma objetiva em 

diferentes âmbitos da composição. Por meio de nossa paráfrase, o leitor terá notado a 

sucessão dos mais variegados meios: dos encardidos subúrbios londrinos e funestas 

prisões às elegantes ruas e residências da cidade, da oficina de encadernação a luxuosos 

teatros, dos fundos de uma exígua taverna ao espaço aberto do campo inglês, de Lomax 

Place a Paris e Veneza, etc. Do mesmo modo, terá notado a diversidade dos matizes que 

 
121 Ibidem, p. 591. 
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dão coloração à galeria social: costureiras, cortesãs, encadernadores, músicos, 

farmacêuticos, expositores, conspiradores políticos, mas também Lords e Ladies, capitães 

do exército de Vossa Majestade, damas de companhia, figurões da alta-sociedade e a 

própria nobreza italiana. E, por fim, também não terá deixado passar o antagonismo maior 

que, experenciado pelo herói, dá sustentação ao conflito dramático central do romance: o 

embate entre as elites (na figura da aristocracia) e o proletariado; a preservação dos 

monumentos de cultura, do modo “civilizado” dos burgueses endinheirados – o passado 

–, contra o prospecto de uma revolução democrática que poria abaixo toda a estrutura 

social – o futuro.  

Todavia, menos do que listar os diferentes aspectos que, ao longo do enredo, 

encenam direta ou indiretamente o embate entre polos extremos, interessa-nos reter o 

movimento de reversibilidade que nos esforçamos por evidenciar. Isto é, o perene trânsito 

entre referentes sociais antagônicos no interior da fatura: a cadência pendular da história 

de Hyacinth, pautada pela relação simultânea que a personagem estabelece com os dois 

universos que cindem sua fisionomia – ora aderindo a um, ora a outro e assim 

sucessivamente –, promove um revezamento contínuo de proposições sociais e 

ideológicas divergentes. Dessa forma, na medida em que o andamento oscilante da 

trajetória que confere curva ao enredo implica não na distensão, mas sim na renovação 

ad aeternum da tensão entre as alternativas que despontam ao herói como saída para seu 

dilaceramento íntimo, na mesma medida o conflito político-social maior persiste sem 

resolução definitiva em favor de um dos eixos que o compõe.122 A cada instante decisivo 

da intriga de Casamassima é necessária, assim, a encenação de situações socialmente, 

politicamente e moralmente conflituosas para os caracteres – sobretudo para Hyacinth. 

Situações que provoquem o embate entre as diferentes proposições que gravitam em torno 

dos principais núcleos propulsores da ação do romance; ato contínuo, sem que tenha 

ocorrido uma distensão do conflito então armado, os termos antagônicos que o compõe 

 
122 A propósito do processo de despolitização forçada a que a literatura esteve sujeita, após os 

acontecimentos de 1848 na França, Dolf Oehler comenta a respeito das estratégias narrativas que os 
escritores do Segundo Império formularam a fim de dobrar a censura e o horizonte de desinteligência social 

amplo que se instaurou na época: “Como lhes é proibido, dali em diante e por longo período, tomar partido, 

atacar abertamente a sociedade da Restauração e o novo Império, exprimir às claras o seu luto pela liberdade 

perdida, a sua compaixão pelo povo miserável e derrotado, os escritores vêem, enquanto permanecem no 

país a fim de seguir carreira literária, literalmente relançados sobre si mesmos, sobre seu próprio mundo 

privado. E, então, esses desdenhadores dos burgueses descobrem que a melancolia da impotência pode 

tornar-se uma força literária produtiva, um alento para o rigorismo estético e intelectual, que, concentrando-

se ostensivamente no mundo interior dos sujeitos isolados, é capaz de pôr a descoberto as relações secretas 

ou as correspondências entre o universo pessoal reduzido ao silêncio e o universo político a ser reduzido 

ao silêncio.” (Oehler, 1999, pp. 20-21.)  
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acabam por se intercalar e, de múltiplas formas, reposicionam a tensão por eles mesmos 

engendrada antes – reproduzida intacta até a última página. Em uma palavra, a demanda 

identitária de Hyacinth deve ser sempre atualizada a cada passo sem que, todavia, acabe 

por engendrar um horizonte positivo. Deste princípio composicional decorre não só a 

impossibilidade de o jovem encadernador se posicionar definitivamente em favor do 

modo de vida dos abastados, mas também a interdição do tão aguardado momento em 

que se dará o acerto de contas entre proprietários e trabalhadores – voltaremos ao ponto.   

É imprescindível, para a boa execução da fatura, que os termos em relação 

antitética figurem para o herói em pé de igualdade, que possuam a mesma força de atração 

e legitimidade para, assim, regularem-se reciprocamente. A síntese deste pressuposto 

técnico-formal pode ser resumida através da sentença que evidencia, justamente, a 

sucessão das correntes sociais que confluem para o ponto de vista do centro de 

consciência: “This, with its further implications, became Hyacinth's article of faith; the 

reflection that he was a bastard involved in a remarkable manner the reflection that he 

was a gentleman.”.123 Um polo deve continuamente refluir sobre seu extremo. Ou, por 

outra, ao longo do enredo, há mesmo uma espécie de movimento de báscula em que, mal 

deparamos com um determinado complexo de referências e alternativas político-sociais, 

logo seu contrário é chamado à baila e passa a reivindicar a dianteira do processo, 

impedindo a cristalização unívoca das posições. Daí é possível entender, inclusive, o 

fundamento endógeno que determina as elipses narrativas em Casamassima, pois o que 

é ocultado da apresentação expositiva são, precisamente, episódios em que a feição do 

futuro se delinearia para Hyacinth junto a um dos segmentos a que se encontra ligado – 

qual sejam, o juramento a Hoffendhal e a viagem ao continente, episódios que, em maior 

ou menor grau, tomamos conhecimento apenas depois que já transcorreram: “as cenas de 

escolha decisiva, em que a dimensão aberta do futuro é experimentada, são 

cuidadosamente omitidas; consumadas aparecerão através da evocação e análise das 

personagens.”124 

Nessa direção, vale a pena notar como cada figura de Casamassima porta consigo 

características conflituosas, cuja coexistência no interior da personalidade individual 

inviabiliza a fixação clara do papel, das intenções e dos destinos que encabeçam a trama. 

Até o momento, vimos alguns casos, mas podemos ampliar a lista de exemplos: Miss 

Pynsent, humilde costureira,  segue com afinco o que atribui ser a aristocrática; a austera 

 
123 James, 1987, p. 168. 
124 Schwarz, 1965, p. 135. 
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carcereira de Millbank, Mrs. Bowerbank, é, na verdade, personagem verdadeiramente 

generosa e solícita para com as pobres mães que fenecem atrás das grades; Mr. Vetch, 

ardente republicano em sua juventude, posicionando-se mesmo contra as prerrogativas 

das instituições religiosas na Inglaterra, quando mais velho, veste o figurino de um 

gentleman bem-comportado; o exilado francês, Eustache Poupin, possui um discurso 

inflamado quando se trata de mobilizar corações e mentes em prol da revolução porvir, 

porém é um encadernador muito dedicado ao trabalho e também muito paciente quanto 

ao atual estado de coisas; Rosy Muniment se encontra sempre prostrada na cama em que 

vive devido a uma má formação de nascença, não obstante, conhece como ninguém as 

ruas, a vida e a moda londrina; já seu irmão, Paul, sendo um dos cabeças do movimento 

revolucionário de Hoffendhal, empenhado e solidário à causa popular, não deixa 

igualmente de estar interessado nas oportunidades de carreira que a militância política lhe 

abre; por seu turno, a princesa Casamassima (que também é Christina Light), como 

vimos, ao passo em que coloca suas energias e meios à disposição das causas dos 

espoliados, igualmente, repõe certas prerrogativas de classe que instilam dúvida quanto à 

consistência de sua visão política e engajamento.  Porém, como sabemos, é Hyacinth o 

agente que apresenta a mais intensa e contraditória duplicidade de caráter. É a situação 

particular vivenciada por ele que libera, por assim dizer, as potências sociais que 

dilapidam a fisionomia dual da fatura: “o suicídio de Hyacinth Robinson, que encerra o 

livro, indica a antinomia insolúvel: a impossibilidade de escolher entre os direitos dos 

despossuídos e a high culture.”125  

Uma vez que a sucessão de opostos que perpassa toda a estrutura da composição 

preza por comunicar o efeito geral de indefinição dos contornos, é imprescindível que 

certos pontos cardinais mobilizados pela busca de autoafirmação do herói (a mola 

novelística do enredo) permaneçam em aberto. A saber, como já indicamos, tratam-se dos 

dois pontos que vinculariam de maneira inequívoca sua fisionomia a apenas um único 

dos segmentos a que se encontra tensionado: a adesão às fileiras ditas civilizadas da 

aristocracia e a emergência da voga democrática por meio da eclosão da trama 

revolucionária. Frequentemente referenciados ao longo da composição, esses dois marcos 

não podem nunca se desdobrar efetivamente para Hyacinth, sob o risco de provocarem 

um curto-circuito no sistema técnico-formal fixado pela própria composição. O rapaz 

chegará mesmo a orbitar e, em última instância, figurar momentaneamente nos dois eixos 

 
125 Zizek, 2008, p. 175. 
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sociais que projetam as mencionadas alternativas políticas díspares para a resolução do 

eixo dramático central do livro, mas sempre se encontrará excluído do centro de ambos – 

o que, entrementes, explica a necessidade de um final em aberto.  

Conquanto o filho de Lorde Frederick e Florentine não firme seu lugar ao lado dos 

vencedores e, tampouco, faça valer a causa dos vencidos, podemos dizer que as 

alternativas de adesão à aristocracia ou à deflagração revolucionária, na medida em que 

estas representam pontos de virada do destino individual, pontos de afirmação da 

identidade de Hyacinth, permanecem, na expressão já citada de Todorov, como as causas 

absolutas e ausentes que precipitam todo o arco dramático da narrativa.  

 

2.5. Padrão de reversibilidade  

Já dissemos não ser incomum, por parcela da crítica, acusar James de situar seus 

romances em uma espécie de vácuo histórico-social destituído de implicações políticas. 

Ambiente rarefeito, notadamente de classe, em que as determinações sociais não seriam 

essenciais para o desenvolvimento realista do conjunto novelístico.  

Comentando em linhas gerais o que entende ser a posição política do autor, Irving 

Howe, em resposta ao artigo de Lionel Trilling a que continuamente nos referimos, 

defende que, por toda a carreira, James raramente demonstrou verdadeiro interesse por 

questões públicas. Na verdade, para o crítico, em nome de um ideal artístico, o norte-

americano teria antes aderido à marcha iníqua do mundo tal como ela é, pois só assim 

poderia se pôr a venerar as realizações culturais das grandes civilizações europeias – 

aquilatando, dessa maneira, o teor conservador de seu temperamento e de sua postura 

estética. Howe parte do princípio de que James teria “uma aversão pela vulgaridade da 

vida pública, que fora uma das razões pelas quais abandonara a América, onde a vida era 

vigorosamente pública”.126 Mostra disso, por exemplo, poderia ser considerada a ausência 

de referências históricas determinadas em Casamassima, pois, embora saibamos por 

indicações esparsas, oferecidas pelas personagens, que a história se passa em meados dos 

anos de 1880, não há menção a nenhum evento político específico do período – apenas 

algumas breves indicações a respeito da Revolução Francesa, das revoltas de 1848 e da 

Comuna de Paris.  

Além disso, ainda sobre o presente romance, o crítico também argumenta que o 

retrato que a obra oferece acerca dos movimentos políticos do tempo seriam vagos, 

 
126 Howe, 1998, p. 103. 



 

89 

 

 

imprecisos e incorretos. Tal como Trilling, que associa a imagem projetada pela malha 

conspiratória de Hoffendhal às correntes anarquistas do tempo – as quais teriam servido 

de modelo e inspiração a James –, o argumento de Howe, diferentemente do elogio que o 

primeiro tece em relação à acuracidade mimética com que o romancista teria apreendido 

seu material, incide no que seria a visão puramente imaginativa, de segundo grau por 

assim dizer, de um objeto concreto e historicamente determinado. Isto é, por não conhecer 

a fundo o material político-social que pretendeu representar, James teria se envolvido em 

uma espécie de prova intelectual e imaginativa com um tema que não dominava – ao 

contrário, por exemplo, do cenário e da vida das elites: “O resultado é um romance no 

qual as percepções mais brilhantes do caráter político coincidem com uma visão política 

que nos lembra, um tanto desconfortavelmente, os chavões do jornalismo 

melodramático.”127 Em consequência, as obras de James, sobretudo Casamassima, 

careceriam de substância histórica e política, pois o escritor estaria interessado apenas em 

se debruçar sobre o sofrimento particular de seus caracteres, em oferecer impressões 

vívidas e sensuais da vida social que se encerrariam em sua própria plasticidade, 

acreditando que a soma das partes isoladas comporia fielmente o todo – gesto que, 

entrementes, Howe argumenta constituir uma espécie de subterfúgio técnico para 

escamotear o desconhecimento e incapacidade de James em lidar com o que seria seu 

desconhecimento do material: “É precisamente nessas partes – que tratam do mundo 

político – que o romance deveria ser mais denso, e é aí que ele é mais poroso. Essa falha 

não é simplesmente “técnica”, incapaz de popular um mundo estranho ela aponta em 

direção a uma falha ainda mais séria.”128 Esta falha ainda mais séria seria, para o crítico, 

a ausência de um princípio político definido, um pensamento norteador abstrato, que 

encaminhasse uma visão da política enquanto ação coletiva de transformação social, 

projetando assim algo como uma proposição progressista que, para Howe, seria 

condizente com os desafios a serem enfrentados pelos escritores da época. “Ele 

compreendia os revolucionários mas não o movimento revolucionário”.129 

 Nossa leitura de Casamassima até o momento revelou ser impossível negligenciar 

o impulso da obra em direção à realidade de seu tempo. Em primeira instância, 

 
127 Ibidem, p. 108. A respeito da influência e importância que os periódicos da época tiveram na concepção 

das figuras revolucionárias que povoam Casamassima, ver o estudo referencial de Wesley Tilley, The 

Background of the “The Princess Casamassima” (University of Florida Monographs, Humanities 5. 

Gainsville, U of Florida). 
128 Ibidem, p. 109. 
129 Ibidem, p. 111 



 

90 

 

 

verificamos mesmo o ensejo do romance em abarcar os mais diversos setores da vida 

social, o que constitui, de saída, uma abertura para tratar da matéria contemporânea que 

informa a experiência do autor.130 Trilling havia dito que o quadro social captado pela 

obra era denso e diversificado: 

 

James está no ponto de sua carreira no qual a sociedade em seu 

sentido mais amplo e mesmo mais grosseiro, se oferece à sua 

mente com grande força.  Ele vê essa sociedade em termos de 

multidões e de polícia, como um campo de justiça e injustiça, 

reforma e revolução. A textura social de sua obra é granulada e 

amarrada com praticidade e riqueza de detalhes. E mais: suas 

observações sociais são de uma espécie que devemos considerar 

supreendentemente prescientes131 

 

No mesmo diapasão, Trilling também advoga que James se esforçou por matizar 

artisticamente o impasse histórico que se armava diante dele e de seus contemporâneos. 

A saber, a situação da civilização e da cultura europeias quando confrontadas pela 

perspectiva de transformação social generalizada e iminente – o que faz de Casamassima, 

juntamente com a narrativa imediatamente anterior a ele, The Bostonians (1885), e a 

posterior, The Tragic Muse (1886), as obras mais abertamente sociais do autor. 

 

Esse é um romance que tem como centro a ideia de que a Europa 

atingiu o máximo de sua maturidade e está começando a 

apodrecer, e que a bela luz, em particular, que ela produz é, em 

parte, o reflexo glorioso do passado e, em parte, a fosforescência 

de uma degradação presente, que poderá encontrar seu fim pela 

violência, coisa que não é de toda injusta, embora nunca antes o 

velho continente pecador tenha feito uma investida tão orgulhosa 

e patética sobre nossas afeições.132   

 
130 “o espaço dos romances de James é inteiramente secular, pós-religioso” (Zizek, 2008, p. 174.) 
131 Trilling, 2015, p. 91. Itálicos nossos. 
132 Ibidem, p. 92. Na mesma linha, mas com sinal trocado, Howe também afirma que em Casamassima 

James “registrou seu temor de que tudo o que ele valorizava estivesse desmoronando, e seria gratuito 

questionar a profundidade ou a sinceridade desse temor; mas também traía sua dúvida sobre se, num 

julgamento moral definitivo que estava além de sua compreensão, tudo não merecesse, na realidade, 

desmoronar. Isso dificilmente poderia afetar seu temperamento conservador, já enraizado, mas lhe permitiu 

uma abertura e amplitude de sentimentos maiores das que eram geralmente disponíveis àqueles para os 

quais o conservadorismo é simplesmente uma estão de opinião.” (Howe, 1998, p. 105.) 



 

91 

 

 

Nossa análise revelou que a conjuntura histórica assinalada por Trilling, uma vez 

enfeixada e experenciada por Hyacinth, o principal centro de consciência do romance, 

esteve sujeita a certo tratamento novelístico específico. Isso quer dizer que esteve 

subordinada à demanda identitária do herói – a mola dramática do enredo –, que ora 

mobiliza os pressupostos culturais dos endinheirados, ora a revolta proletária, como 

horizontes de identificação particular. Em outras palavras, o impasse histórico que 

envolve a civilização secular europeia frente à ameaça de sua extinção por meio de um 

levante de massas, quando vertido em tema amplo do romance, inscreve-se no mesmo 

balanço pendular que demarca o compasso oscilante da trajetória da personagem. Isso 

implica dizer que, se não é possível a Hyacinth determinar sua identidade a partir de um 

único segmento dos quais descende, perpetuando a angústia subjetiva, do mesmo modo, 

conquanto o dilema sociopolítico mais amplo diga respeito à sua pessoa individual, 

também não é possível o desarmar em favor de uma das facções sociais que o integram. 

Tal como se processa no íntimo do jovem rapaz, esse âmbito de coisas também se 

encontra em permanente embate, revezando de forma continuada as proposições e 

alternativas em torno do debate que suscita.133  

 
133 Apenas para demarcar a recorrência do tema em torno da convivência entre opostos irreconciliáveis e, 

não obstante, complementares, vale retomar uma breve passagem de uma novela de 1896, Os amigos dos 

amigos. Nela, duas personagens não nomeadas – apenas referidas pela narradora, também não nomeada, 

como “ele” e “ela” – passaram por uma experiência comum, de proveniência sobrenatural: ambos, no 

momento da morte dos respectivos genitores (o pai, no caso dela; a mãe, no dele), sem saber do ocorrido, 

pois se encontravam em viagem ou, de todo modo, estavam deles distantes no momento em que espiravam, 

recebem a visita do espectro do parente como espécie de anúncio do que acontecia algures. O caso causa 
furor na sociedade da época; logo a experiência das personagens constitui objeto de comentários e interesse 

fútil dos seus, que se refestelam e se entretêm às custas do inusitado que a situação engendra. Ato contínuo, 

por mais que compartilhem do mesmo quinhão, ele e ela jamais conseguirão se encontrar, ao longo de toda 

narrativa, frente-a-frente (ao menos em vida), ocasião que passa, então, a ser o novo centro das atenções 

dos amigos. Os desencontros entre as duas figuras chegam mesmo a ser comparados, em determinado 

momento, como a oposição que marca os dois partidos que integram o Estado, ecoando, justamente, o 

embate sócio-político de Casamassima: “Minha dama e meu cavalheiro propiciavam ambos, a mim e a 

outros, assunto muito adequado para uma farsa exuberante. A razão dada em primeiro lugar sumiu com o 

correr do tempo e cinquenta outras melhores floresceram em seu lugar. Eram ambos incrivelmente 

parecidos entre si: tinham as mesmas ideias, ardis e gostos; os mesmos preconceitos, superstições e 

heresias; diziam as mesmas coisas e por vezes as faziam; gostavam e desgostavam das mesmas pessoas e 
lugares, dos mesmos livros, autores e estilos; havia ponto de semelhança até mesmo em sua aparência e 

feições [...] Eram as únicas pessoas de quem jamais se ouvira falar que não tinham fotografias ‘tiradas’ 

porque faziam cerrada objeção a isso [...] De qualquer modo, era a mais categórica das razões de deverem 

conhecer-se – de todas as categóricas razões reduzidas a nada pela estranha lei que os fizera bater tantas 

portas um na cara do outro; que os fizera baldes do mesmo poço, as duas pontas de uma gangorra, os dois 

partidos do Estado: quando um estava em cima o outro estava embaixo, quando um estava dentro o outro 

estava fora; em hipótese alguma entrava numa casa antes de o outro tê-la deixado ou a deixava 

inopinadamente quando o outro vinha chegando. Só chegavam quando não eram mais esperado, e aí 

precisamente é que se iam. Eram, em suma, alternados e incompatíveis; desencontravam-se com uma 

inveteração que só se podia explicar como previamente combinada.” (James, 1994, pp. 71-72.) 
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Ambos, o suplício identitário do herói e o conflito global que impulsiona a trama 

– duas faces da mesma moeda –, reproduzem-se infinitamente na composição sem que 

engendrem um horizonte positivo sobre o impasse que encenam. Em uma palavra, 

podemos afirmar que o universo relacional tematizado em Casamassima compreende um 

mundo de permanentes expectativas de virada do destino, tanto individual como coletivo, 

que, todavia, não logram encontrar no entrecho ponto de fuga – daí dizer de uma tensão 

entre o passado e o presente na narrativa, cuja relação ambivalente de sucessão e 

continuidade que estabelecem entre um e outro acaba por levar ao ocultamento da 

dimensão do futuro na história. Em linhas gerais, eis aí, digamos, o aproveitamento 

específico pelo qual a oposição que, desde o início, cinde a identidade de Hyacinth acaba 

por adquirir objetividade ao longo da fatura, manifestando-se nos mais diferentes âmbitos 

da composição e, dessa forma, imprimindo a marca da dualidade no conjunto. Dito isso, 

acreditamos ser possível fixar algo como uma espécie de padrão de reversibilidade geral 

do enredo, cujo referente endógeno, como destacamos, é a sucessão ininterrupta de 

posições antitéticas percorridas pelo herói, de modo que as implicações sociais e os 

termos políticos amplos mobilizados por esse movimento se referenciam e se repelem 

mutuamente. O desfecho dramático da intriga – isto é, a determinação definitiva da 

identidade de Hyacinth e/ou a eclosão da sublevação revolucionária – nunca é encenado, 

embora seja constantemente referenciado no espectro do porvir. Em uma palavra, uma 

vez que não há ponto de distensão à vista, podemos dizer que a reprodução da cisão, nesse 

sentido, é a norma de Casamassima. 

Como mencionamos de passagem, no espírito da tradição marxista, os 

acontecimentos em torno do massacre do operariado parisiense em 1848 constituem um 

ponto de inflexão decisivo para a representação literária moderna.134 Isso porque, como 

se sabe, a data traz à tona o lado irreal de toda a fraseologia pautada na igualdade e 

fraternidade entre classes – ideais que, até então, animavam a produção literária do 

período –, fazendo emergir o vínculo de exploração econômica, coerção e violência que 

unia proprietários e proletários em um só enlace.135 Instaurava-se a fratura permanente no 

 
134 A respeito de Baudelaire e Flaubert, autores que, em seus respectivos campos, instauraram a objetividade 

literária – o último, inclusive, servindo de grande influência a James –, Dolf Oehler diz: “não por acaso os 

escritores decisivos do Segundo Império são aqueles que refletiram mais profundamente sobre o alcance 

dos acontecimentos de junho, e mais, os que transpuseram a experiência daquele mês para a textura de sua 

escrita.” (Oehler apud Schwarz, 2012b, p. 179.) 
135 Na célebre fórmula de Marx: “os fogos de artifício de Lamartine se transformaram nos foguetes 

incendiários de Cavaignac. A fraternité, a fraternidade das classes antagônicas, em que uma explora a outra, 

a fraternité, proclamada em fevereiro, inscrita com grandes letras nas fachadas de Paris, em cada prisão, 
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seio da sociedade moderna – presente desde sempre, mas encoberta pela ideologia – e, 

com ela, a guerra de classes despontava agora como o verdadeiro nexo da vida social e 

intelectual.  

No plano da representação artística, a linguagem literária era afetada e passava ao 

estado de sítio: impossibilitada de abarcar a totalidade social mutilada, impossibilitada de 

se manifestar abertamente em favor dos vencidos – impulso que, inclusive, esbarrava na 

forte censura e no horizonte de desinteligência social generalizado que então se instaurou 

–, restava à literatura se debruçar sobre seus próprios procedimentos como forma de 

refletir, esteticamente, acerca das consequências acarretadas pela cisão no interior do 

nexo social. Seguindo o raciocínio desenvolvido por Roberto Schwarz – muito informado 

por Dolf Oehler –, daí em diante, aos romancistas que não quisessem dourar a pílula e 

incorrer em mentira ideológica, falseando o novo estado de coisas a partir de um otimismo 

descabido com os rumos tomados pela sociedade burguesa e, ainda assim, projetar a 

totalidade perdida das relações, foi necessário que formulassem novos dispositivos 

narrativos, cuja solidez e precedência sobre o conteúdo manifesto acabava por deslocar 

seu sentido ostensivo. É dado ao leitor, atento aos movimentos da forma, a possibilidade 

de reenquadrar o que ficou dito em primeiro plano em chave crítica, de modo a vislumbrar 

a barbárie oculta sob o véu da civilização, a violência sob os bons modos, o passado 

banhado a sangue sob o esplendoroso presente.     

O denominador comum está no primado do 

procedimento sobre as opiniões, que ficam seja banidas 

[Flaubert], seja armadas de ciência [Zola], seja enquadradas por 

uma regra de rodízio [Henry James], seja postas à distância 

[Dostoiévski]. A objetividade do dispositivo técnico permite ao 

artista saltar sobre a própria sombra, uma vez que o novo estatuto 

das opiniões, autorais inclusive, não admite adesão direta. 

Autoridade e significação relativa são conferidas pela mediação 

do método literário, sobretudo por seus efeitos deslocadores, que 

funcionam como instâncias e como alegorias da precedência da 

formação social sobre as intenções subjetivas.136 

 
em cada caserna, tem como expressão verdadeira, genuína e prosaica a guerra civil, a guerra civil na sua 

feição mais terrível, a guerra do trabalho contra o capital.” (Marx, 2012, pp-62-63). 
136 Schwarz, 2012b, p. 180. 



 

94 

 

 

Em decorrência disso: “A forma calcinadora passa do autor ou das ideias para a 

consistência interna, cujo adensamento, total na medida do possível, transformado em 

objeto estético, leva ao romance escrito com os cuidados da poesia.”137 

 Tendo, portanto, as determinações histórico-sociais modernas abolido a 

precedência do conteúdo sobre a forma, do fundo sobre a técnica, e erigido a execução 

bem fundamentada dos princípios composicionais como instância decisiva para se avaliar 

o teor de verdade histórico-político da obra literária, cabe, no caso de Casamassima, obra 

posterior a 1848, prescrutar qual seria, exatamente, o referente externo que o romance 

busca captar e a maneira como formula sua resposta artística aos desafios específicos que 

ele apresenta. Por outra, interessa-nos aferir o fundamento mais amplo que ancora o que, 

por meio de nossa análise, compreendemos ser o padrão de reversibilidade do enredo – 

qual seja, a sucessão contínua e o imbricamento mútuo entre referentes e proposições 

sociais antagônicas frente ao conflito subjetivo-objetivo tematizado no romance, de modo 

a bloquear a resolução do impasse que tematizam – para daí averiguarmos a contundência 

crítica do trabalho de James.  

Nesse sentido, vale frisar que pouco importa que a narrativa em questão prescinda 

de uma datação temporal precisa em sua economia interna, tampouco que não realize 

menção, explícita ou velada, a nenhum evento contemporâneo verificável na 

historiografia do tempo e, muito menos, que não enseje um retrato fielmente acurado das 

vertentes revolucionárias – anarquistas ou não – do período. O processo histórico-social 

abrangente está inscrito na própria forma que estrutura o entrecho, à revelia das intenções, 

de marcações exteriores e do conteúdo de superfície. Desta feita, a pertinência histórica 

de Casamassima se verifica não tanto na camada ostensiva, mas sim na camada mais 

profunda do texto, em que tudo, até mesmo a ausência de referências temporais e a 

“imprecisão” com que as vertentes anarquistas foram retratadas, contam como 

depoimento crítico e político do tempo – não na direção progressista que, por exemplo, 

Howe supunha ser adequada ao escritor; afinal, a verdade revelada acerca da práxis 

burguesa, pós-1848, inviabilizava por completo tal postura, sob o riso de se incorrer em 

apologia ideológica. É, precisamente, nessa camada que se inscreve uma postura política 

condizente com as coordenadas contemporâneas e, à sua maneira, radical, na medida em 

 
137 Ibidem, p. 182. 
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que leva às últimas consequências o impasse histórico plasmado na forma estrutural do 

romance.138 

 

2.6. Matriz histórica: padrão de inversão  

O período que antecede a ação de Casamassima pode ser visto como uma época 

de estabilidade econômica e otimismo político-social para o conjunto da sociedade 

burguesa europeia, sobretudo para seus representantes e dirigentes mais ilustres, 

orgulhosos do caminho que haviam trilhado até ali e confiantes quanto aos desafios que 

espreitavam adiante. O futuro prometia ser glorioso. O padrão de vida e os valores 

burgueses, dominantes, despontavam como hegemônicos no cenário da vida política e 

cultural. As conquistas institucionais, provenientes das Revoluções Americana e 

Francesa, bem como a estrutura econômica herdada a partir da revolução industrial, já 

haviam se consolidado em meados dos oitocentos e espraiado o poder burguês por quase 

toda extensão do Velho Mundo. O capitalismo, na forma historicamente específica em 

sua versão liberal, triunfara.  

Por volta dos anos de 1848 a 1870, os êxitos do que Eric Hobsbawm chamou de 

a “revolução dual”139 eram incontestes e notáveis: a resistência dos anciens régimes havia 

sido inteiramente sobrepujada – ou estes mesmos regimes, como no caso da Inglaterra, 

aceitaram a dominância econômica e cultural do estrato burguês –, a industrialização 

despontava como ponta de lança do processo econômico através de transformações 

produtivas e ampliações dos mercados internos e externos – no que a empreitada militar-

imperialista muito contribuía – e, por fim, mas não menos importante, os 

descontentamentos explosivos dos mais pobres foram controlados e dissipados, seja por 

implementações econômicas e institucionais, seja pelo uso coercitivo da força – como 

mencionamos no caso das Jornadas de Junho. Sintetizando, diz Hobsbawm: 

 

Em suma, os principais obstáculos que se opunham ao progresso 

burguês contínuo e presumivelmente ilimitado pareciam ter sido 

removidos. As possíveis dificuldades derivadas das contradições 

internas desse progresso ainda não pareciam ser motivo de 

 
138 “James está longe de endossar a atitude conservadora resignada do ‘vamos preservar o que pudermos de 

nossa grande herança cultural, ainda que tenha sido paga com o sofrimento de milhões de anônimos’: todos 

os indivíduos que representam essa herança [em Casamassima] são falsos, seguem um ritual vazio: sua 

finesse é uma máscara de vulgaridade. Portanto, o impasse é real, não há saída fácil.” (Zizek, 2008, p. 175.) 
139 Hobsbawm, 2017, p. 24.  
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inquietude imediata. Houve menos socialistas e social-

revolucionários na Europa nesse período do que em qualquer 

outro.140 

 

Por outro lado, nos anos seguintes, que nos dizem respeito mais de perto, a camada 

dirigente não conheceu, em grau, a mesma tranquilidade e estabilidade que marcaram a 

época anterior. Isso devido ao fato de que, grosso modo, a partir da década de 1880, as 

contradições internas geradas pelo próprio processo econômico-social encabeçado pela 

burguesia, até então abafadas pelas conquistas precedentes da classe nos âmbitos 

essenciais da vida, deram mostra de sua força e negatividade. Entrávamos na assim 

chamada Era dos Impérios.  

Entretanto, aqui é preciso cautela. Isso porque, em relação ao referido período, 

não devemos presumir uma completa dissipação da atmosfera triunfalista projetada pela 

confiança ilimitada da burguesia em resolver os conflitos engendrados por sua própria 

práxis econômica nos termos mesmos em que os pressupusera. Antes, pelo contrário. Ao 

fim do século, essa atmosfera de confiança ilimitada e otimismo havia se adensado e 

tomado conta do panorama mais amplo das nações europeias industriais desenvolvidas. 

Os estratos de cima sustentavam com orgulho a crença de que seria possível e desejável 

transpor as adversidades e o descontentamento social dos de baixo a partir da difusão e 

continuidade do modo de vida particular que haviam erigido desde 1789. Entretanto, na 

mesma proporção em que esta confiança nas próprias capacidades aumentava, também 

gerava embates cada vez maiores e consequências para a preservação da tão estimada 

cultura burguesa – erigida, pela classe dominante, como a tábua de salvação da civilização 

ocidental.  

Apesar das aparências, foi uma era de estabilidade social 

crescente dentro da zona de economias industriais desenvolvidas 

que forneceram os pequenos grupos de homens que, com uma 

facilidade que beirava a insolência, conseguiram conquistar e 

dominar vastos impérios; mas uma era que gerou, 

inevitavelmente, em sua periferia as forças combinadas da 

rebelião que a tragariam. Desde 1914 o mundo tem sido 

dominado pelo medo, e às vezes pela realidade, de uma guerra 

mundial e pelo medo (ou esperança) de uma revolução – ambos 

 
140 Ibidem, p. 25. 
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baseados nas condições históricas que emergiram diretamente da 

Era dos Impérios.141 

 

Em resumo, as conquistas econômicas e políticas de feitio capitalista-liberal acabaram, 

de forma paradoxal, mas não de maneira inesperada, por liberar as energias sociais 

latentes que, ao longo dos anos vindouros, ameaçavam decretar o fim catastrófico do 

mundo burguês. Assim, retrospectivamente, a própria vigência e pujança da cultura 

burguesa europeia dos oitocentos estava assentada em uma sólida estrutura econômica 

cujo funcionamento acabava por implicar seu negativo, o qual, no entanto, constituía o 

fator responsável pela própria existência dessa cultura enquanto superestrutura 

dominante. Processo contraditório, mas funcional, na medida em que garantia a 

reprodução econômica e o nexo de exploração e exclusão que mantinha em pé uma classe 

sobre a outra – ou seja, o próprio modo de vida burguês. Em uma palavra, as conquistas 

civilizacionais da burguesia de fins do século XIX orbitavam em torno de seu negativo 

social que, não obstante se encontrar excluído da própria esfera que engendrava, poderia 

vir a dissolvê-la. Retornaremos ao ponto, mas, por ora, interessa-nos apenas fixar o 

movimento dual, articulado, entre criação e destruição, conquista e derrota, civilização e 

barbárie, como sendo a principal característica do período a qual pertence Casamassima 

– verdadeira marca de época, cujo historiador, a quem tomamos de empréstimo o 

raciocínio, denominou mesmo como sendo um “padrão de inversão”.142 

Ao fim do século, as fissuras sociais eram tão profundas e evidentes que 

colocavam em dúvida as promessas, os planos e certezas das classes proprietárias quanto 

aos rumos que a civilização europeia deveria tomar em um futuro próximo – embora ainda 

se mantivessem ativos e prósperos. Quando mais porque a burguesia, que durante sua fase 

heroica havia saído vitoriosa do embate contra as antigas forças monárquicas, agora, 

perdia o protagonismo na arena pública. Cedia espaço para os novos movimentos de 

massas populares e democráticos, compostos, em sua maioria, por trabalhadores 

destituídos de outra propriedade que não a própria força de trabalho –proletários –, cujas 

demandas de transformação provocavam uma profunda crise de identidade nas camadas 

privilegiadas. Estas se encontravam temerosas e apreensivas de serem destituídas por uma 

possível revolução que, caso ocorresse, prometia implodir todo o modo de vida e cultura 

 
141 Ibidem, p. 25. 
142 Ibidem, p. 26 
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que haviam, por pouco mais de cem anos, tentado difundir143 (receio que, por seu turno, 

levou a um jogo de demagogia e hipocrisia, identificação e desidentificação, com aqueles 

que se encontravam abaixo da pirâmide e que, na atual conjuntura, reivindicavam para si 

poder governamental144).  

A revolução, em sua antiga forma insurrecional, talvez não 

parecesse mais iminente; mas não se ocultaria ela atrás de alguma 

concessão mais ampla do sufrágio, que se estendesse para além 

dos estratos dos proprietários e das pessoas instruídas? Não 

levaria isso, inevitavelmente, ao comunismo, conforme o futuro 

Lord Salisbury, em 1866?145 

 

O comentário de Hobsbawm deixa claro que, por mais que o advento da política 

democrática – o governo das massas espoliadas, produto ideológico-político do próprio 

desenvolvimento da ideologia liberal – pudesse esbarrar em obstáculos que impedissem 

seu pleno florescimento, nem por isso a sombra que projetava na vida social e na arena 

pública deixava de causar arrepios a uns e infundir esperança a outros.  

De fato, é forçoso reconhecer que os ventos da transformação não sopravam tão 

fortes quanto se supunha. Mas nem por isso perdiam força quando a questão era abalar as 

estruturas e convicções da sociedade oitocentista como um todo. A sombra revolucionária 

mobilizou mesmo a reação das elites, que se viam, então, obrigadas a oferecerem 

concessões políticas cada vez mais amplas às massas no intento de inviabilizar o ímpeto 

 
143 Desde o fim do século XVIII até meados do XX, floresceu na Europa uma forma particular de lidar e 
conceber a cultura frente às transformações sociais promovidas pelas consequências do avanço do processo 

capitalista. Esta forma, conquanto apresente variações de país para país, pode ser compreendida pela 

expressão alemã Kulturkritik, que, em resumo, expressaria um discurso negativo, de parte da intelligentsia 

europeia, contra os valores democráticos, iluministas e, sobretudo, comercias advindos do avanço histórico 

de tipo capitalista; procuravam, na própria ideia de cultura, uma maneira de organizar a sociedade com base 

em princípios estéticos (poesia) e humanistas. De forte caráter conservador, na Inglaterra, esta tradição teve 

seu início com Edmund Burke, mas foi o poeta Matthew Arnold seu maior expoente. Não caberia aqui 

traçar em detalhes a especificidade do pensamento levado a cabo por esta corrente em solo britânico, mas, 

a partir de Arnold, destaquemos o cunho normativo com que ele compreendia o papel da cultura: “Culture, 

for Arnold, was a normative value: it was’ the best which has been thought in the world’, ‘the passion for 

sweetness and light’, ‘the study of perfection’, ‘harmonious and general’; it was ‘right reason’ concerned 
to know the object as in itself it really is’ […] It was the spiritual base of a possible civil order, as binding 

in its spheres, and, ideally, as commanding state itself. Culture in this construction, is not merely a 

repository of value: it is the principle of a good society,” (Mulhern, 2000, p. xvi.) 
144 “Os governantes, quando realmente queriam dizer o que pensavam, deviam fazê-lo na obscuridade dos 

corredores do poder, nos clubes, nas reuniões sociais particulares, durante as caçadas e fins de semana no 

campo, em ocasiões em que membros da elite se encontravam numa atmosfera bem diversa daquelas das 

gladiatórias comédias dos debates parlamentares ou dos comícios. A era da democratização, portanto, veio 

a ser a era da hipocrisia pública, ou antes, da duplicidade e, consequentemente, da sátira política.” 

(Hobsbawm, op. cit., p. 141.) 
145 Ibidem, p. 137. 
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revolucionário que as havia colocado originalmente em movimento – isto é, de enquadrar 

as reivindicações proletárias nos limites fixos do quadro institucional.146 Não nos 

surpreende portanto que, nesse estado de coisas, os anos que compreendem a ação de 

Casamassima fossem marcados por intenso fluxo e intercâmbio entre os mais diversos 

interesses e representantes dos principais setores da sociedade: os de baixo, ávidos por 

mudanças, miravam os de cima, enquanto estes, preocupados com os caminhos tomados 

pela civilização, desciam ao rés do chão com o intuito de desarmar o potencial explosivo 

que tinham abaixo de si – ou, se lembrarmos o caso da princesa Casamassima, mas 

também de Lady Aurora e, apenas em certo sentido, o de Capitão Sholto, contribuir como 

podiam com a maré histórica de transformação.147 Havia uma constante escalada e, no 

mesmo passo, descida envolvendo posições e jogos de poder que contribuía para fervilhar 

o caldo de que importantes acontecimentos estavam à beira de ocorrer. 

À época, não seria descabido afirmar que, se o acerto de contas entre as classes 

que cindem a sociedade moderna não chegasse hoje, ele certamente chegaria amanhã. 

Como Hyacinth mesmo aquilata: “revolution was ripe at last."148.  Assim, é importante 

insistir que, mesmo que não houvesse base objetiva para a eclosão de uma sublevação 

geral,149 o princípio da democracia, conquanto se apresentasse como antessala para a 

entrada em cena do espectro revolucionário, saturava o ar de expectativas; implicava o 

 
146 A respeito do modo como Casamassima apreende a tensão instaurada pelo advento da democracia, 

Christine De Vine diz: “The threat of democracy, of revolution, is not so much a physical presence in this 

novel as it is a perceptible part of the atmosphere. Hyacinth feels it thus: ‘the forces secretly arrayaed against 

the present social order were pervasive and universal, in the air one breathed, in the ground one trod […] 

They were above, below, within, without, in every contact and combination of life’.” (DeVine, 2002, p. 

61.) 
147 Sobre a primeira personagem, Howe, para quem a personagem, inclusive, ocupa o posto de grande figura 

do livro, aquela de quem se é incapaz de sofismar, afirma: “Ela pertence a uma espécie que começou a 

surgir nos dias de James, tornando-se, desde então, totalmente familiar: a mulher de energias superiores à 

qual a sociedade não pode oferecer lugar seguro nem tampouco trabalho adequado; a mulher para qual não 

é suficiente ser feminina ou mesmo fazer parte do sexo feminino, mas que mesmo assim não pode se 

estabelecer independente do sexo [...] James conhecia o seu tipo intimamente, ela era um produto peculiar 

do cenário anglo-americano” (Howe, 1998, p. 105.) 
148 James, 1987, p. 284. 
149 Além das dificuldades que os trabalhadores se deparavam no intento de efetivar suas demandas nos 

termos fixos de um partido de massas organizado, a própria entrada gradual das massas no cenário político 

institucional, por meio de seus próprios partidos disciplinados, contribuía para arrefecer o impulso 
revolucionário que poderia ter unido-as na origem: “a revolução retirava-se rapidamente de sua primeira 

zona de incubação. E sob certos aspectos o surgimento dos partidos de classe, maciços, organizados e acima 

de tudo, disciplinados, acelerou essa retirada. Os comícios de massas organizados, as cuidadosamente 

planejadas manifestações ou passeatas de massas, as campanhas eleitorais antes substituíram que 

prepararam tumultos e insurreições. A súbita onda de partidos ‘vermelhos’ nos países avançados da 

sociedade burguesa era realmente um fenômeno preocupante para os que os governavam; mas entre estes 

poucos realmente esperavam ver uma guilhotina erguida em suas capitais. Reconheciam esses partidos 

como entidades de oposição radical dentro de um sistema que não obstante oferecia espaço para melhorias 

e para a conciliação. Essas sociedades não eram, ou não eram ainda, ou não eram mais, daquelas em que 

muito sangue corria, a despeito da retórica que afirmava o contrário.” (Hobsbawm, 2017, p. 213.) 
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senso de que a vida, tal como surgiu a partir da Revolução Francesa, aproximava-se de 

seu destino derradeiro e que de suas entranhas um novo mundo proletário poderia surgir, 

um novo mundo de justiça e igualdade social – impressão que, a despeito das divergências 

entre as massas, encontrava apoio no crescente número de trabalhadores identificados 

com a condição de classe a qual pertenciam. Assim, menos do que um projeto efetivo em 

vias de romper a casca e se concretizar, a sombra revolucionária, durante a década de 

1880 em diante, era, na expressão que Roberto Schwarz empregou para descrever outro 

contexto espaço-temporal, uma aparência objetiva,150 que mobilizava os anseios de 

transformação e/ou extinção de todos os campos da sociedade.  

 Apenas para se ter uma ideia, nos anos precedentes à Casamassima foram 

registrados não só um recorde de greves gerais, como, também, diversos atentados 

terroristas que pareciam confirmar as suspeitas de que algo iminente estava no ar. Pouco 

importa, por ora, se estas atividades estavam associadas ou não a determinadas vertentes 

ideológicas, o importante é que, para proprietários e proletários, a derrubada da ordem 

social vigente promovida pelo crescente senso de democracia parecia inevitável, exigindo 

mesmo esforços das elites para deter a maré - a imprensa da época promoveu a associação 

dos atos terroristas com o socialismo e, sobretudo, com o anarquismo, mesmo quando 

não havia relação entre os fatos e a tendência político-ideológica das vertentes. Tratava-

se de relacionar a violência e brutalidade dos atentados às exigências republicanas da 

classe operária, deslegitimando-as e, assim, descartando suas proposições políticas.151  

O assassinato do czar Alexandre II em 1881, o atentado contra os chefes de estado 

Lorde Frederick Cavendish e Thomas Henry Burke, em Dublin, um ano depois, por 

descontentes com a política imperialista inglesa, a explosão nos subterrâneos londrinos 

em 1883 e, também, a bomba na Casa dos Comuns em 1885 e, embora não possa ser 

considerado atentado, mas com repercussão igual, no ano de aparição de Casamassima 

em livro, houve uma das mais famosas demonstrações operárias do final do século: a 

concentração maciça de manifestantes no centro de Londres que levou à destruição do 

gradil do Hyde Park Corner, os Hyde Park riots. Os atos terroristas, ainda que sem 

proposição política positiva à vista, aludiam a um esgotamento institucional, à sede por 

justiça social que fora calada. Aqueles que não se rendiam à aparência de civilização que 

pretendia escamotear a desigualdade encontraram, por via da ação direta, uma forma de 

 
150 Cf. Schwarz, 2008, pp. 70-111. 
151 DeVine, 2002, pp.57-59. 
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expressão que pressionava o poder burguês e, assim, lançava sombra sobre o consenso 

econômico que servia de base ao confiante progresso industrial:  

 

this attack comes at a time when the middle class classes, 

encouraged by some in the press, feel they are threatened […] by 

organized working-class groups and by the growing push 

towards political reform, movements which appear to be 

connected to international terrorism […] the English working 

classes want a greater voice in government. Not only is 

conciliation in the air, but also so is democracy, and it is a 

frightening prospect for some.152 

 

 Entretanto, a tensão entre expectativas distintas às voltas com o desenlace global 

de um processo democrático-revolucionário não encontrou via de acesso prático no 

período. As expectativas, sejam as reacionárias – que levaram à adoção das mais diversas 

medidas, legais e extrajudiciais, a favor da continuidade da vida burguesa nos seus termos 

“civilizados” –, sejam as progressistas – que visavam a superação revolucionária da 

exploração de uma classe sobre a outra em direção ao reino da liberdade proletária –, 

malograram em bloco e, enfrentando destino comum, não imprimiram de forma 

significativa sua marca no futuro (com a exceção notável, é claro, da Revolução Russa 

em 1917, mas, neste período, as energias históricas liberadas pela Era dos Impérios já há 

algum tempo haviam se esgotado). Na verdade, como já adiantamos, os respectivos 

anseios de época se encerraram mutuamente na guerra hodierna de 1914, onde as classes 

trabalhadoras de cada Estado-Nação envolvido no conflito lutaram e se aniquilaram de 

modo recíproco, liquidando a já débil perspectiva de unidade coletiva que lhes servira de 

força motriz para projetar uma transformação em nível global. Por outro lado, a confiança 

ilimitada do século burguês em manter sua cultura e valores intactos também encontrou 

o fim de linha com a liquidação desses mesmos valores nas sangrentas trincheiras. Tudo 

havia desaguado em morte e frustração; a prosperidade e a experiência burguesa, a belle 

époque, haviam ficado para trás e, na mesma linha, a civilização ocidental tampouco 

dobrou a esquina da história.  

Entretanto, liquidadas as expectativas, um fato social ainda persistia intacto no 

panorama. Nem o otimismo das elites e, muito menos, a coletivização da produção social 

 
152 Ibidem, p. 54. 
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advogada pelos trabalhadores pobres lograram validar a totalidade de suas proposições 

políticas a fim de solucionar, cada um a seu modo, o problema mais amplo, responsável 

pelo fundamento que mantém as duas facções em permanente embate: a saber, a fratura 

social engendrada pelo modo de funcionamento próprio da práxis econômica-exploratória 

capitalista – esta sim, a grande vitoriosa do choque ideológico que precipitou o 

estilhaçamento histórico do século XIX. Após 1914, o capitalismo era forçado a 

abandonar, de maneira definitiva, sua já decadente forma liberal oitocentista (em crise 

desde 1848, como vimos) a bem da própria sobrevivência. Passava a vigorar, então, um 

novo modelo de relações produtivas, não mais baseado nos princípios da livre iniciativa 

individual e de mercado, mas que, não obstante, garantia e reforçava a reposição do nexo 

econômico baseado na exploração de uma classe em relação a outra – garantia a 

reprodução da base dual pela qual a sociedade capitalista se reproduz e se efetiva. A 

divisão, a alienação, a exclusão e desigualdade entre segmentos sociais opostos que o 

próprio desenvolvimento econômico do século XIX formulou e consolidou, mas, todavia, 

não conseguiu superar em seus próprios termos, renovava-se e mantinha aquecida a 

maquinaria da acumulação permanente – o real fundamento contraditório da cultura 

burguesa posta em xeque no período de Casamassima.153 

 

2.7. Correspondências 

Dito isso, a hipótese que pretendemos defender, a qual constitui o principal núcleo 

crítico deste trabalho, gira em torno do argumento de que o ordenamento técnico-formal 

da prosa de Casamassima pressupõe como referente histórico o dinamismo próprio pelo 

qual a sociedade capitalista se reproduz nos oitocentos. Nosso raciocínio parte do 

princípio de que o romance de James incorporou em sua fatura, mais especificamente na 

articulação dual do enredo, o ritmo ambivalente que demarca o compasso contraditório 

assumido pela marcha capitalista em fins do século XIX. Em uma palavra, a obra tematiza 

em sua estrutura endógena os efeitos de um processo histórico conduzido e sustentado 

 
153 Empregando a expressão de Leon Trotski, Roberto Schwarz, glosando a respeito da dinâmica histórica 

brasileira, em que o progresso repõe formas arcaicas de produção, isto é, repõe formas de exploração que 

renovam constantemente a fratura no interior da sociedade, diz que o fundamento desse processo “estava 

no que a tradição marxista identifica como o ‘desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo’, 

expressão que designa a equanimidade sociológica particular a esse modo de produção, o qual realiza a sua 

finalidade econômica, o lucro, seja através da ruína de formas anteriores de opressão, seja através da 

reprodução e do agravamento delas.” (Schwarz, 2012b, p. 39.) 
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pela manutenção, a qualquer custo, da polarização constante entre os setores que lhe 

constituem.  

Através do embate íntimo experenciado por Hyacinth foi possível à composição 

colocar frente-a-frente, em pé de igualdade, as energias contrastantes que cindem a 

sociedade moderna: a personagem oscila entre pai e mãe, a aristocracia e o proletariado, 

Mayfair e Lomax Place, Medley e o “Sun and Moon”, Paris e Londres, entre as 

alternativas representadas pela princesa Casamassima e por Paul Muniment. Oscila, em 

suma, entre a apreciação que dispensa aos modos de vida dos endinheirados e o desejo 

em mandar para os ares o atual estado de coisas. Esses e outros aspectos, que conferem 

objetividade à matéria narrada, estão subordinados à demanda lançada no intento de 

firmar sua identidade pessoal; ambição que, como vimos, permanece em aberto até o 

último momento da história – a causa absoluta e ausente de todo o enredo. Tomando, 

portanto, como princípio composicional a impossibilidade de circunscrever a trajetória 

do rapaz em termos unívocos (é preciso sempre ter em vista a relação que se estabelece 

entre os de cima e os de baixo quando falamos de Hyacinth), vimos que a narrativa busca 

pôr em movimento diferentes referentes sociopolíticos ao redor do conflito subjetivo-

objetivo que encena. Menos do que cristalizar posições, interessa desse modo reter o 

movimento dos contrários encabeçado pelo herói, em que cada polo referencial por ele 

convocado engendra uma relação de complementariedade com seu oposto. Um ponto se 

projeta em seu extremo, dando travo contraditório a um andamento de enredo que, 

centrado na divisão íntima de Hyacinth, projeta-a nos outros âmbitos da composição, 

ensejando a constante sucessão entre noções e elementos excludentes. Em outras 

palavras, a fratura que marca a personagem responsável por dar sustentação dramática ao 

enredo não só se renova a cada etapa da intriga, o que pressupõe, no mesmo diapasão, a 

presença intercalada de referentes que remetem aos universos a que se encontra ligado, 

obstaculizando o pleno desenlace da situação aporética que está enredado, como também 

mostra ser o expediente temático e técnico por excelência de Casamassima.    

Como procuramos descrever, assim também operava o mecanismo geral de 

reprodução da sociedade e da cultura burguesa por volta de 1880. Estas só conseguiam se 

manter enquanto dominantes na medida em que o processo econômico em que se 

apoiavam, liderado por seus representantes de classe, acabasse por liberar as forças 

políticas que, eventualmente, poderiam decretar seu fim. Faz parte da engrenagem que 

movimenta a sociedade capitalista engendrar elementos negativos, contrários à sua 

própria estabilidade. Na medida em que este processo não carreia em seu fim, fica claro 
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que também faz parte da práxis acumulativa do capital reproduzir o nexo de desigualdade 

e exploração entre as facções que a integram, aproximando e equivalendo, em um só 

nexo, como se fossem a mesma coisa, setores antagônicos da vida social, a bem da própria 

sobrevivência – isto é, anulando e dissolvendo as diferenças entre partes contrastantes, 

bem como o potencial de renovação que carregam consigo, para que realize sua 

finalidade, o lucro. Na mesma linha das conclusões de Hyacinth quando excursiona por 

Paris e contempla as grandes realizações artísticas do mundo europeu, podemos dizer que 

o paradigma contraditório que sustenta a sociabilidade, os modos de vida e o patrimônio 

cultural burguês é, em última instância, a reposição contínua da alienação entre classes: 

a reprodução perpétua da fratura como ordem do mundo, tal como ocorre na prosa de 

Casamassima. Ao princípio de reversibilidade que dissemos ser a regra que rege a 

composição corresponde o que Hobsbawm chamou de “padrão de inversão”, que 

caracteriza o modelo pelo qual a sociedade capitalista oitocentista se constitui e logra se 

reproduzir. 

O conjunto de procedimentos artísticos está, assim, a serviço de tematizar o 

esvaziamento das alternativas de superação do conflito novelístico matizado. Trata-se, 

dessa forma, da tentativa do romance em abarcar uma forma de organização da vida social 

que se renova e se reafirma a partir do choque e da anulação recíproca da diversidade de 

energias transformativas que poderiam, em última instância, dissolver o atual arranjo das 

relações entre classe. Menos do que predizer os rumos ou encenar a liquidação de todo 

patrimônio civilizacional burguês – possibilidade muito disseminada no horizonte de 

expectativas da época154  –, Casamassima procura entender e plasmar em sua forma a 

lógica de um mundo iníquo à beira do colapso, mas que, não obstante, consegue se 

renovar a partir da iminência de seu fim. A obra coloca a descoberto a afinidade maior 

assumida pelo sistema de alienação e desigualdades entre ricos e pobres, entre patrimônio 

cultural e sublevação social, entre civilização e barbárie como determinação do status 

quo. 

No âmbito da representação literária, por seu turno, podemos dizer que James está 

alinhado às demandas postas à arte pós-1848. Isto é, devido à guerra de classes que se 

 
154 Em carta ao amigo Charles Eliot Norton, James mesmo, após meditar a respeito da crescente 

desigualdade social, afirmou que o estado das classes superiores inglesas parecia ser “de muitas maneiras 

o estado apodrecido e em desagregação da aristocracia francesa antes da revolução.” (James apud Trilling, 

op. cit., p. 100.) 
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instaurou como paradigma social, o autor passa a adotar uma “forma bipartida” 155 de 

apreender a realidade que contempla – a sociedade londrina da virada do século –, o que 

lhe permite, no caso de Casamassima, abarcar as relações mútuas entre os principais 

setores que compõem o panorama urbano. Eis aí a necessidade que impele Hyacinth 

Robinson, seccionado entre opostos, a assumir o posto de herói e principal centro de 

consciência do romance, pois seu prisma, na medida em que serve de esteio narrativo, 

permite ao narrador enquadrar a matéria sempre de modo relacional; permite deslocar o 

significado manifesto do objeto capturado em direção a seu negativo, tal como o 

movimento que se processa no plano do enredo.156 Assim sendo, em seus respectivos 

campos de atuação, sobre seus respectivos objetos, James, novamente, converge com a 

macrovisão de Hobsbawm, quando este diz que as décadas que precedem o encerramento 

dos oitocentos implicam que “estamos menos diante de um mundo único do que de dois 

setores que, combinados, formam um sistema global, o desenvolvido e o defasado, o 

dominante e o dependente, o rico e pobre.”157 Para o romancista, é impossível 

compreender o cosmo social que se põe a captar as feições se não for, justamente, pelo 

fundamento contraditório que o determina. Não seria possível dar forma artística ao 

referente social imediato que apreende se não fosse pelas mediações antagônicas que o 

 
155 “Essa forma bipartida envolve um conteúdo manifesto e um conteúdo implícito, e pressupõe convocar 

ainda a participação do leitor, que não pode mais se manter alheio à narrativa, mas deve procurar nela seu 

verdadeiro sentido, seja através de correspondências poéticas, seja através das alegorias implicadas, seja 

penetrando e compreendendo as camadas de ironia e de sátira que se encaixam dentro do quadro descrito. 

Para as novas condições de ‘neurose objetiva’, na definição de Sartre, corresponde uma arte que expõe e 

oculta, que se mostra a um só tempo realista e alegórica, e onde o véu é incorporado como condição sine 

qua non para a decifração da realidade.” (Parreira, 2012, p. 311.) 
156 Como exemplo desse método próprio de focalizar a matéria, a filósofa norte-americana Martha 

Nussbaum destaca a importância do fato de Hyacinth, enquanto centro de consciência, advir, por um lado, 

dos altos estratos da sociedade: a ascendência aristocrática impeliu Miss Pynsent a lhe transmitir a educação 

e o amparo familiar necessários para que desenvolvesse suas potencialidades espirituais, seu intelecto e seu 

tato social – marcas distintivas de sua subjetividade; assim, quando o ponto de vista da personagem oferece 

ao narrador um retrato bastante cru e contundente da brutalização que caracteriza a sociabilidade entre seus 

companheiros de ofício, na oficina de Mr. Crookenden, não devemos supor que se trata de uma possível 

afirmação da superioridade aristocrática, arrogante, sobre a dura realidade proletária, mas sim a maneira 

pela qual a narrativa encontrou de nos informar da distância que separa as oportunidades dispostas às duas 

classes – da distribuição iníqua de bens materiais a ser alterada em favor de um maior aperfeiçoamento das 

capacidades cognitivas e apreciativas ou, nas palavras da filósofa uma “perfectionist view”: “The novel 
shows to us clearly, recommends to us as an important social insight, that thinking, imagining, and even 

desiring are very much affected by the material circumstances of life – by nutrition, by the squalor or 

spaciousness, the beauty or ugliness, of one’s surroundings, by the education, by the stability and quality 

of one’s family ties. The worst things about poverty and squalor, as this book presents them, is that they 

corrupt the capabilities of thinking, feeling, and desiring [...] And yet the novel makes perfectly clear how 

far removed it’s own position is from the endorsement of hereditary aristocracy, by insisting repeatedly that 

it is material conditions, conditions that can be changed, that make the difference in thought.” (Nussbaum, 

1990, p. 201.) 
157Hobsbawm, 2017, p. 33. E, devido à proveniência norte-americana do escritor, acrescentaríamos 

igualmente, na lista de oposições do historiador, a relação funcional entre centro e periferia. 
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constituem, não fosse pelo prisma crítico que compreende que o que está fora é 

diretamente responsável pelo estatuto do que está dentro e vice-versa.  

For this decorous civilization to survive, a less decorous truth 

must be repressed: the fact that it is parasitic on the sweated 

labour of anonymous millions of men and women, who are 

excluded from the very ‘civility’ they help to create. As Hyacinth 

Robinson of The Princess Casamassima, remarks, generations 

rot away and starve in the midst of luxury.158  

  

2.8. “Imaginação do desastre”: desenvolvimento desigual e combinado 

Em momento anterior, recorremos ao comentário de Lionel Trilling sobre o que 

compreende ser a visão presciente de James em relação à realidade social de seu tempo. 

Em verdade, o crítico assinala um importante aspecto que distingue o escritor norte-

americano de seus pares no momento em que compunha Casamassima: seriam a 

consciência e a imaginação prescientes de James, no tocante aos rumos do mundo 

contemporâneo, o que explicaria a resistência e má vontade dos críticos e romancistas da 

época frente ao romance em questão. Por outro lado, seria, justamente, a presciência 

histórica o fator que recomendaria a obra pra nós hoje, conquanto permitisse a ela se 

afastar do otimismo ciclópico que propele as coordenadas do progresso (Trilling escreve 

próximo à década de 1950): 

Foi preciso que seis décadas transcorressem para que hoje 

estejamos aptos a partilhar de sua visão, e que ocorressem todos 

os eventos que levaram a situação a um clímax. Henry James, na 

década de 1880, entendia o que dolorosamente apreendemos com 

o sombrio glossário de guerras e campos de concentração, depois 

de termos visto a situação e a natureza humana escancaradas à 

nossa horrorizada inspeção. “Mas tenho o dom de imaginar o 

desastre – e vejo a vida como feroz e sinistra”, escrevia James 

em 1896 a A. C. Benson [...] hoje sabemos que esse tipo de 

imaginação é uma das chaves da verdade.159 

 
158Eagleton, op. cit., p. 217. Mais adiante, no mesmo trecho, Eagleton sintetiza com precisão nosso 

argumento: “What determines this Society, then, must necessarily be absent from it, if the social order is 

not to collapse in a crisis of bad faith. Yet this absent reality, which cannot be symbolized directly, is present 

everywhere in its effects.” (Ibidem, p. 218.) 
159 Trilling, 2015, p. 91. 
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A “imaginação do desastre” que Trilling recupera, no entanto, não deve ser compreendida 

apenas como o senso de que James prenunciaria a derrocada da sociabilidade, dos valores 

e manifestações culturais dominantes em seu tempo. Há algo de mais profundo nessa 

visão.  

Com efeito, por tudo o que dissemos, é possível entrever certo ceticismo da parte 

do autor frente tanto ao otimismo burguês quanto às promessas de transformação 

revolucionária. O testemunho político elaborado pelo arranjo técnico-formal de 

Casamassima dá notícias de um processo histórico já constituído que não oferece saída 

fácil à vista para as idiossincrasias que o compõe, pois as alternativas imediatas acabam 

por se anular e se esfacelar no interior da máquina de desigualdades e alienações que as 

engendrou. Resta, assim, ao escritor tensionar ao limite o impasse histórico com que se 

depara. Não lhe cabe postular os termos em que se dará a tão aguardada virada histórica 

– no que incorreria em mentira ideológica –, mas sim se debruçar sobre o nexo que unifica 

polos sociais distintos que, munidos de expectativas, esperam a chegada do tão 

prenunciado fim. A especificidade desse escopo mimético permite com que Casamassima 

aproxime agentes de proveniência social distintas, interessados nas consequências do 

desfecho daquilo que vivenciam; faz com que se mirem e se estudem, de modo que a 

composição passa a contrastar o sistema de interesses e as proposições políticas distintas 

que derivam do conflito global tematizado por ela. Assim o faz não para que, ao longo de 

sua ação, possa indicar uma possível alternativa para os dilemas que ancoram e dão curva 

ao enredo, mas para que, tal qual ocorre na conformação do ponto de vista de Hyacinth, 

o leitor possa reconhecer os opostos enquanto partes constituintes de um único 

movimento contraditório em si mesmo. Dessa forma, podemos dizer que James logra 

reconhecer e apreender o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo que, 

como rolo compressor, passa por cima das diferenças e unifica tudo em processo norteado 

pela reposição da exploração e acumulação entre classes – a verdadeira “imaginação do 

desastre”. 
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Capítulo 3: “under the feet of each one of us, the revolution lives and 

works” 
 

3.1. Chave interpretativa 

Há um momento representativo no entrecho de Casamassima em que a matéria 

histórica enfeixada – o “padrão de inversão”, como diz Hobsbawm, o princípio da cisão 

permanente que destacamos no capítulo anterior – se manifesta, a um só tempo, em sua 

forma e em seu fundo. Trata-se de todo invólucro de circunstâncias que compreende a 

célebre passagem, possivelmente a mais conhecida e, certamente, a mais comentada de 

toda a obra, em que, na residência campestre de Medley, Hyacinth oferece à princesa um 

esboço da maquinaria conspiratória comandada por Hoffendhal. Em forma de relato 

retrospectivo, o herói dá à moça uma imagem compósita do movimento revolucionário a 

partir das forças ctônicas que se agitam sob a superfície da vida ordinária, ameaçando 

irromper a casca da civilização e a implodir a qualquer momento: 

  

‘It is more strange than I can say. Nothing of it appears 

above the surface; but there is an immense underworld, peopled 

with a thousand forms of revolutionary passion and devotion. 

The manner in which it's organized is what astonished me; I knew 

that, or thought I knew it, in a general way, but the reality was a 

revelation. And on top of it all, society lives! People go and 

come, and buy and sell, and drink and dance, and make money 

and make love, and seem to know nothing and suspect nothing 

and think of nothing; and iniquities flourish, and the. misery of 

half the world is prated about as a “necessary evil”, and 

generations rot away and starve, in the midst of it, and day 

follows day, and everything is for the best in the best of possible 

worlds. All that is one half of it; the other half is that everything 

is doomed! In silence, in darkness, but under the feet of each one 

of us, the revolution lives and works. It is a wonderful, 

immeasurable trap, on the lid of which society performs its 

antics. When once the machinery is complete, there will be a 

great rehearsal. That rehearsal is what they want me for. The 

invisible, impalpable wires are everywhere, passing through 

everything, attaching themselves to objects in which one would 
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never think of looking for them. What could be more strange and 

incredible, for instance, than that they should exist just here?’160 

 

As duas esferas sociais cuja oposição mútua confere substância ao romance se 

encontram em estado de perfeita simetria e espelhamento. Pelo recurso sistemático à 

antítese, a imagem fixa o ideário de um único universo relacional composto pela 

imbricação entre opostos; a tensão que estabelecem, por mais que, a qualquer instante, 

sinalize irromper, acaba por projetar no tempo esse mesmo universo a partir mesmo da 

convivência harmônica entre contrários. As diferentes feições que o antagonismo social 

básico entre as elites e o proletariado assume na passagem – submundo X superfície, os 

de baixo X os de cima, miséria X prosperidade, clandestinidade X vida ordinária, luz X 

escuridão, cognoscível X incognoscível, etc –, concorrem não para assinalar uma reflexão 

acerca de uma possível saída ao conflito que encerram, mas, antes, para imprimir, como 

constante, a marca corrente da oposição. O mundo bipartido que o relato circunscreve 

tem como princípio oculto a continuidade das relações recíprocas entre noções, 

essencialmente e a priori, díspares. Tem como fundamento a fratura social que serve de 

pedra de toque a um processo histórico que se reproduz não a despeito dela, mas, 

justamente, a partir de sua renovação continuada. Por essa razão, o que o herói comunica 

à princesa em Medley pode ser considerado como o instante que melhor prefigura a visada 

política de Casamassima: apresentando-se como suma da incursão revolucionária 

empreendida pelo principal agente do arranjo, o trecho condensa em si uma perspectiva 

que permite sintetizar toda a experiência anterior do caractere, já que logra expressar em 

termos concretos e objetivos, que extrapolam o simples âmbito da contingência 

individual, o embate subjetivo entre as facções que lhe seccionam a consciência.  

 Todavia, exatamente por pressupor o decurso de acontecimentos prévios, 

encontra-se presente na passagem uma série de relações, noções e discussões já 

consolidadas. Quando mais porque, como vimos a respeito da maneira como as sentenças 

do parágrafo de abertura estão ordenadas, na ausência da uma instância onisciente que 

concatene de forma explícita o significado da matéria, opera em Casamassima um 

mecanismo narrativo de associação correlata entre partes esparsas do conjunto. Assim 

sendo, propomos retraçar a rota que leva à passagem. Trata-se de rastrear os 

desdobramentos da intriga, bem como o rol de procedimentos técnicos que nela 

 
160 James, 1987, p. 330. 
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desembocam e reverberam, para que possamos ter dimensão do alcance que a imagem 

assume na qualidade de principal chave interpretativa do conjunto.  

Passemos a alinhavar as partes. Comecemos por compreender a maneira como o 

espectro revolucionário – principal objeto matizado pelo relato de Hyacinth, por assim 

dizer – vai, aos poucos, tomando corpo; depois, passemos a esquadrinhar os termos em 

que se trava a relação desse complexo de noções e técnicas com seu âmbito oposto, qual 

seja, o universo da civilização e cultura, cujo substrato garante o contraponto necessário 

para que a imagem consiga transmitir o senso de simetria e complementaridade que a 

caracteriza. Debrucemo-nos sobre o capítulo que antecede imediatamente a figuração do 

herói em Medley. Mais precisamente, sobre o episódio mais aberta e tematicamente 

político do romance, no qual se encena o encontro da sociedade secreta que Hyacinth 

integra, o “Sun and Moon”. 

 

3.2. Em Bloomsbury: o ‘‘Sun and Moon’’  

A exaltação tomava a exígua, obscura e abafada saleta de uma velha taverna em 

Bloomsbury. Os membros do “Sun and Moon”, em sua maioria trabalhadores pré ou 

semi-industriais (marceneiros, barbeiros, açougueiros, auxiliares farmacêuticos, 

encadernadores, etc.), discordavam entre si; não atinavam com uma deliberação 

consensual sobre se, como e quando deveriam romper com a clandestinidade e revelar 

sua existência à sociedade. Questionavam entre si se deveriam, em nome dos milhares 

afetados pela fome e desemprego, emergir das sombras e mostrar seu descontentamento. 

Nesse caso, a violência seria desejável a fim de atemorizar aqueles que ignoram seus 

infortúnios?  

What they wanted was to put forth their might without any more 

palaver; to do something, or for some one; to go out somewhere 

and smash something on the spot – why not? – that very night. 

While they sat there and talked, there were about half a million 

of people in London that didn’t know where the h- the morrow’s 

meal was to come from; what they want to do, unless they were 

just a collection of pettifolding old women, was to show them 

where to get it, to take it to them with heaped-up hands.161 

 
161Ibidem, p. 291. 
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Sem conseguir firmar horizonte comum, o desentendimento entre os trabalhadores 

degenerava em ofensas, palavrório e ladainha conspiratória vazia. Como assinala o 

narrador, dando voz aos pensamentos de Hyacinth: “There was a plenty of palaver at the 

‘Sun and Moon’; there were nights when a blast of imbecility seemed to blow over the 

place, and one felt ashamed to be associated with so much insistent ignorance and flat-

faced vanity.”162 A dispersão era geral. O descontentamento represado, o furor manifesto 

no ímpeto de tomar de assalto a sociedade que ignora os trabalhadores, assim como ignora 

seus sofrimentos, dissipava-se na atmosfera soturna de Bloomsbury. Como já era de praxe 

nas reuniões do “Sun and Moon”, tudo ameaçava resultar em nada. Tal possibilidade 

exasperava o herói que, sequioso por efetivar sua parte na torrente que prometia se 

precipitar, acabava por ver esvair diante de si a possibilidade de, finalmente, determinar 

os termos de sua identidade junto à herança materna.  

Todavia, a noite ainda reservava surpresas. Diante do impasse em que os presentes 

se encontravam, o líder local, referência para o “little band of malcontents”163, Paul 

Muniment, é acionado. Passa a ser instado a jogar luz na discussão por seu companheiro 

alemão, Mr. Shcinkel: “‘Mr. Muniment is very serious [...] he never speaks, if I want 

particularly to hear him. He only considers, very deeply, I am sure. But is almost as bad 

to think without speaking as to speak without thinking.’”164  Apresentando calma e a típica 

frieza daqueles que aparentam saber mais do que dizem, Muniment não se deixa 

contaminar pelo ambiente inflamado nem pelas provocações. Dispara: 

 

Muniment smiled, for an instant, good-humoredly; then, after a 

moment's hesitation, looking across at the German, and the 

German only, as if his remark were worth noticing, but it didn't 

matter if the others didn't understand the reply, he said simply, 

"Hoffendahl's in London."165 

 

 De maneira grave e sentenciosa, Muniment anuncia o líder revolucionário 

alemão, Diedritch Hoffendhal, cuja pessoa estaria, naquele exato momento, abscôndita 

pelas cercanias de Londres. Sua fala mobiliza alta carga dramática, instilando senso de 

apreensão e expectativa a todos. A atenção de Hyacinth é prontamente capturada, pois o 

 
162Ibidem, p. 280. 
163Ibidem, p. 282. 
164Ibidem, p. 286. 
165Ibidem, p. 286.  
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herói pressente estar diante da oportunidade que, até então, aguardava para provar seu 

valor junto aos de baixo e, em ponto pequeno, pôr termo ao dilema identitário que o 

atormenta. O gesto de Muniment não está distante de um verdadeiro golpe de cena, um 

tanto à maneira como se verifica no tom premonitório que marca o roteiro cheio de 

segredos e revelações das peças melodramáticas e, em outro registro, igualmente nos 

enredos peripatéticos dos romances.166  

Verdade é, no entanto, que a resposta oferecida por Muniment às provocações de 

Schinkel é inconclusiva (“it didn't matter if the others didn't understand the reply”). 

Provoca ainda mais apreensão na sala do que antes; incita a curiosidade dos trabalhadores 

que se põem a questionar, em caráter especulativo, sobre os fundamentos do que acabou 

de ser dito. Isso porque, no limite, a resposta nada esclarece sobre quem é exatamente a 

figura mencionada, quais feitos realizou para que obtivesse tamanha consideração e, 

sobretudo, o que estaria planejando. “’If I keep quiet for half an hour [...] you think I say 

too little. Then if I open my head to give out three words, you appear to think I say too 

much.’”167 Os ânimos exaltados, que já eram tangíveis, irrompem de uma vez em um 

acesso de expectante descontentamento. Os reunidos passam a demandar por mais 

informações que permitissem atrelar a figura aludida à realidade prática que vivenciam e 

conhecem: “’What the devil has he done, then?’”168  

Assim que deparamos com a fala de Muniment, contudo, sabemos não poder 

contar com o passo explicativo da voz narrativa. Sempre no encalço do prisma do herói 

que, como nós e os demais no recinto, desconhece qualquer informação sobre a figura 

aludida, o narrador se esforça em se manter atrelado ao campo de entendimento de seu 

 
166 A propósito da relação entre melodrama e romance, Jean-Marie Thomasseau elenca o gênero romanesco 

como uma das principais influências que aquilataram, desde fins do XVIII, a fórmula estética 

melodramática. Junto das mutações no interior da tragédia, das exigências teóricas e morais do drama 

burguês, do drama alemão, o romance serviu ao melodrama de reserva inesgotável de intrigas e peripécias: 

“A criação romanesca, com efeito, não apenas forneceu ao melodrama a maior parte de seus canevas, como 

também manteve com ele, ao longo de todo século XIX, estreitos vínculos. A partir da segunda geração de 

melodramaturgos, os autores de peças eram também romancistas, sendo assim, os mesmos assuntos eram 

desenvolvidos no palco e nos folhetins [...] Os fenômenos de empréstimos e estas passagens incessantes 

dos mesmos assuntos de um modo de expressão a outro, além de proporem interessantes questões estéticas 
sobre as relações entre os gêneros, colocam em evidência a influência , desde o início do século XVIII a ao 

longo de todo século XIX, das técnicas da imaginação romanesca em todas as formas de expressão teatral, 

pois o fenômeno não se restringia apenas ao melodrama, do qual Nodier dizia, entretanto, ser uma ‘extensão 

do romance.’.” (Thomasseau, 2012, p. 21.) Em complemento a isso, Peter Brooks aproxima a noção 

jamesiana de romance às regras gerais da fórmula melodramática: “The Jamesian definition of romance, 

then, encompasses many of the elements, and indeed the very terms, that we found basic to melodrama: the 

confronted power of evil and goodness, the sense of hazard and clash, the intensification and heightening 

of experience corresponding to dream and desire.” (Brooks, 1976, p. 155.) 
167 James, 1987, p. 286. 
168 Ibidem, p. 287. 



 

113 

 

 

centro de inteligência e relatar aquilo que a personagem experencia no momento em que 

a ação se processa. Expor informações acerca da identidade de Hoffendhal, que 

extrapolem o campo de compreensão de Hyacinth, seria romper com os próprios 

pressupostos que a instância narrativa estabeleceu para a apreensão da matéria. Seria 

afirmar uma posição onisciente que, sabemos, foi preterida em prol da uma apreensão em 

ato do conteúdo. O que deriva desse procedimento narrativo é certa indefinição deliberada 

sobre quem, de fato, é o líder alemão. Para atingir tal efeito, o narrador lança mão de 

expedientes próprios ao melodrama e ao romance, destinados a instilar suspense e 

mistério no entrecho às voltas com o tema revolucionário. Ficamos curiosos sobre o que 

virá a seguir: quem é exatamente Hoffendhal? quais são seus feitos? quando daremos 

com sua pessoa? Assim, na medida em que evita dispor de material referencial que faculte 

ao leitor obter informações concretas acerca da proveniência do caractere (se distanciando 

de uma abordagem mais próxima ao empenho analítico próprio do novel), o recurso a 

procedimentos de extração romanesca faculta ao arranjo expositivo de Casamassima 

impelir nossa imaginação a revolver fundo sobre as palavras proferidas por Muniment e, 

a partir delas, tentar desvendar, por conta própria, o fundamento objetivo que as baliza. 

Em uma palavra, impera na apresentação da figura o senso de sugestão e especulação.169 

 
169 No prefácio ao romance The American (1875), James versa longamente sobre a noção de romance em 

relação à sua contraparte, o novel. Isso porque, se o século XVIII presenciou o triunfo e relativa hegemonia 

do último, a metade final dos oitocentos, por sua vez, testemunhou diversas tentativas de restaurar a 

autoridade do primeiro – Nathaniel Hawthorne, assim como James, fazem parte deste esforço. Enquanto, 

grosso modo, o romance compreende uma visada e um tratamento literário de feitio mais fantasioso, 

rocambolesco, heroico e maravilhoso, o novel implica uma forma de representação mais objetiva e 

nuançada, cadenciada e analítica, interessada, sobretudo, na relação que os indivíduos, inseridos em 

determinada realidade social, estabelecem entre si e com o meio. Para James, o romance poderia e deveria 
mesmo ser empregado pelos escritores de novels, desde que, entretanto, fosse mobilizado com o intuito 

realista de dotar de intensidade de ilusão a representação artística. “Romance can be allowed in the novel 

only if it disguises itself as realism, whereupon, however, it can enhance the whole and produce ‘the greatest 

intensity’.” (Goetz, 1986, p. 26.) Em outras palavras, o norte-americano procura desvincular o romance de 

assuntos relacionados ao fantástico e ao maravilhoso, a dispositivos tradicionais que remetem à aventura, 

ao sobrenatural, a personagens tipificados pelo gênero, etc.; esforça-se por o atrelar ao campo da 

representação da realidade ordinária, das ocorrências diárias, da vida comum e das relações interpessoais – 

concepção que leva a importantes deslocamentos na maneira como o autor enquadra o gênero em 

comparação a seus contemporâneos: “James rejects any definition dependent on traditional accessories or 

characters […] and on the number and magnitude of dangers. What he calls ‘the dream of an intenser 

experience’ may be found in common occurrences ‘that ‘look like nothing’ and that can but inwardly and 
occultly be dealt with, which involve the sharpest hazards of life and honor.’” (Brooks, 1976, pp. 154-155.)  

 Dessa forma, o empenho mimético em imbricar o romance ao campo da realidade imediata carreia 

em uma importante discussão sobre os possíveis usos e definições que o gênero permite: interessa a James, 

assim, utilizar as possibilidades do romanesco em suas obras na medida em que os recursos do gênero 

permitem encenar a ilusão de uma “experiência liberada”, “desimpedida”, por assim dizer, desvinculada 

das condições que lhe mantém restrita à realidade. No momento, é, justamente, esse tipo de experiência que 

detectamos como traço  que caracteriza o tratamento dispensado ao tópico revolucionário em Casamassima: 

conquanto a fisionomia que vai sendo esboçada de Hoffendhal careça de informações circunstanciais que 

situassem sua pessoa no interior de um conjunto definido de relações, o leitor é instado a suprir essa 

“lacuna” por meio de seu trabalho imaginativo, a conjecturar por si o que se encontra ausente do entrecho, 
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3.3. Diedritch Hoffendhal 

Reatando com a fábula, as indicações oferecidas pelos próprios membros da 

reunião passam a introduzir informações esparsas e descentradas que, se não oferecem 

resposta satisfatória para as perguntas propostas pela leitura, ao menos concorrem para 

esboçar um perfil portentoso e imponente da incógnita figura – agregando nova camada 

de tensão à atmosfera do encontro. “Mr. Schinkel took upon himself to reply that they 

were talking about a man who hadn’t done what he had done by simply exchanging 

abstract ideas”170, declara o outro alemão do grupo em tom grave sem, todavia, prestar 

mais esclarecimentos sobre em que consistiria exatamente estes feitos (assinalando 

apenas a diferença entre as ações orquestradas por Hoffendhal e o que se passa no “Sun 

and Moon”); ao que Muniment lhe complementa, não explicitando os feitos, mas sim as 

consequências que deles derivam: “he had spent twelve years in a Prussian prison, and 

was consequently still an object of a good deal of interest to the police.”171. Os 

“esclarecimentos” prestados por ambas as personagens fazem passar o efeito pela causa, 

como se o saber acerca das medidas tomadas pelas autoridades satisfizesse a premência 

de conhecer o que levou Hoffendhal à cadeia. À necessidade de entendimento efetivo das 

relações que permitiriam capturar a fisionomia do caractere em termos relacionais – tal 

como ocorreria no novel –, prevalece, novamente, o senso de sugestão e imaginação 

associados ao aproveitamento próprio que o autor dispensa às implicações do romance.172   

 
sem, porém, perder de vista as condições endógenas que a engendraram: “Para mim, o único atributo geral 

do romance projetado, o único adequado a todos os casos, refere-se ao tipo de experiência empregada – 

experiência livre, por assim dizer, desimpedida, fresca, desembaraçada, isenta das condições que, sabemos, 
aderem-se a ela e, se quisermos dessa forma, arrastam-se sobre ela, operando num meio que a livra, para 

um fim específico, da inconveniência de um estado “relacionado”, mensurável, sujeito a todas as nossas 

referências vulgares. É evidente que a maior intensidade pode ser atingida dessa forma – quando o sacrifício 

da referência, dos lados “relacionados” das situações não foi duro demais. Para isso, é importante que o 

romance não se traia de modo flagrante; nós devemos até mesmo, para nossa ilusão, ser impedidos de 

suspeitar que houve qualquer sacrifício. O balão da experiência é de fato claramente preso à Terra. Sob essa 

necessidade nós oscilamos, graças a uma corda de tamanho considerável, no carro mais ou menos cômodo 

de nossa imaginação. Mas é por meio dessa mesma corda que sabemos onde estamos e, no momento em 

que se corta o cabo, estamos soltos e desvinculados: nós apenas nos distanciamos do globo – apesar de 

continuarmos naturalmente tão exultante quanto quisermos, especialmente se tudo correr bem. A arte do 

escritor de romances consiste em cortar sub-repticiamente o cabo ‘por pura diversão’.” (James, 2003, pp. 
146-147.) 
170 James, 1987, p. 287. 
171 Ibidem, p. 287. 
172 Acerca do método fragmentário de narração do romance What Maisie Knew (1897), o crítico norte-

americano, Peter Brooks, traça um paralelo referente ao método cênico (showing) e as virtualidades 

sugestivas a que oferece para composição com outra obra de James, The Awkward Age (1899). O breve 

comentário ilustra bem a questão da precedência do efeito sobre a causa e a consequente vinculação desta 

técnica com o desenvolvimento cênico de exposição da matéria; o que, para nosso caso, permite reforçar a 

hipótese de um tratamento do assunto que perpassa o mistério tipicamente associado à ideia de romance: 

“like Maisie, we know the effects but not the content; we know de ‘horrors’ only through their efect. Such 
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Ficamos atento às possibilidades e temores que o líder desperta, sobretudo, para 

aqueles que pertencem à classe por ele visada: tal como uma criatura fantástica, presente, 

tipicamente, nas histórias de matriz gótica, Hoffendhal poderia muito bem estar à espreita, 

envolto em sombras, maquinando silenciosamente seus planos junto a seus incógnitos e 

fiéis seguidores; pronto para tomar de assalto a sociedade que desconhece e teme as 

consequências de suas ações. Nessa direção, os comentários de Eustache Poupin (cuja 

presença cativante durante a adolescência de Hyacinth soube muito bem explorar o 

interesse do rapaz por questões relacionadas à sua origem proletária-materna173) 

compõem uma visão fragmentária do movimento revolucionário orquestrado pelo 

Maestro, como é conhecido Hoffendhal; visão que, por incidir em deliberada indefinição 

de contornos – a despeito de suas supostas intenções clarificantes –, contribui, em muito, 

para intensificar as expectativas às voltas com a ideia de uma poderosa força subterrânea 

que ronda todo o conjunto da sociedade europeia – já preanunciando a passagem 

primeiramente citada que nos serviu de ensejo à análise: 

 

Eustache Poupin began to enlighten the company as to 

the great Hoffendahl, one of the purest martyrs of their cause, a 

man who had been through everything – who had been scarred 

and branded, tortured, almost flayed, and had never given them 

the names they wanted to have. Was it possible they didn't 

remember that great combined attempt, early in the fifties, which 

took place in four Continental cities at once, and which, in spite 

of every effort to smother it up […] had done more for the social 

question than anything before or since? […] it was one of those 

failures that are more glorious than any success. Muniment said 

that the affair had been only a flash in the pan, but that the great 

value of it was this – that whereas some forty persons (and of 

both sexes) had been engaged in it, only one had been seized and 

had suffered. It had been Hoffendahl himself who was bagged. 

 
knowledge through effect rather than cause and substance is indeed one of the voluntary constrains of purely 

scenic form, ‘the imposed absence of… ‘going behind,’’ as James states in the preface to The Awkward 

Age.” (Brooks, 1976., p. 166) 
173 “he took him on hand, made him a disciple, the recipient of precious tradition, discovered in him a 

susceptibility to philosophic as well as technic truth. He taught him French and socialism, encouraged him 

to spend his evenings in Lisson Groove, invited him to regard Madame Poupin as a second, or rather as a 

third, mother, and in short made a very considerable mark on the boy’s mind. He elicited the latent Gallicism 

of his nature, and by the time he was twenty Hyacinth who had completely assimilated his influence, 

regarded him whit a mixture of veneration and amusement.” (James, op. cit., p. 120) 



 

116 

 

 

Certainly he had suffered much, he had suffered for every one; 

but from that point of view – that of the economy of material – 

the thing had been a rare success […] He himself esteemed 

Hoffendahl's attempt because it had shaken, more than it had 

been shaken since the French Revolution, the rotten fabric of the 

actual social order, and because that very fact of the impunity, 

the invisibility, of the persons concerned in it had given the 

predatory classes, had given all Europe, a shudder that had not 

yet subsided 174  

 

As credenciais atribuídas a Hoffendhal caminham na direção de inspirar uma 

imagem da personagem como mártir da revolução, já que sozinho resistiu à tortura, 

poupando o restante de seus companheiros. Não menos importante, elas também 

destacam o que já se podia pressentir, a saber, o traço da onipresença de Hoffendhal e sua 

malha revolucionária – noção capital para entendermos uma das linhas de força presente 

no discurso de Hyacinth em Medley. Tudo se passa como se a projeção imagética do 

conspirador fosse responsável por lhe imbuir de poderes quase sobre humanos; como se 

detivesse sob sua batuta um recôndito exército, secretamente infiltrado no tecido da 

sociedade e colocado de prontidão, à espera de ordens para liquidar “the predatory 

classes”.  

Tamanho poder, influência e capacidade de intimidar, por sua vez, encontrariam 

correspondência no fato de que o alemão, assim como a massa de conspiradores que 

comanda, nunca chega a contracenar presencialmente na intriga – espécie de culminação 

técnico-formal necessária de um processo de representação que preza pela sugestão, pela 

apresentação indireta, pelo mistério e pelo suspense, ou, em uma palavra, pela atmosfera 

geral de romance. Longe de dirimir sua autoridade, a ausência figurativa da personagem 

é, antes, condição positiva do alcance e da influência que exerce pelo conjunto das 

relações.  

Em termos de organização da prosa, é essa ausência o elemento fulcral para que 

se estimule a imaginação do leitor acerca do mistério que cerca não só o encontro do “Sun 

and Moon”, mas o todo o conjunto que remete ao tópico revolucionário na trama. “A 

técnica de sugerir, sem mostrar, ou melhor, sem ‘nomear’ é tão mais eficaz, de certo 

modo, pois, apoiando-se na imaginação do leitor, deposita a hipótese no mundo farto e 

 
174 Ibidem, p. 120. 
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infinito das possibilidades, onde o ‘mais’ parece sempre mais atraente e mais plausível 

que o ‘menos.”175.  Assim, Hoffendhal domina tudo e a todos não a despeito, mas por 

causa do caráter fantasmático de sua “presença”. Se nunca o vemos, ele não deixa de 

dominar a cena, tal como controla todo o subterrâneo conspiratório: acima de cada ação 

de cada personagem enredada na trama política de Casamassima, acima de toda rede de 

afetos, desejos e interesses transformativos, paira a mão portentosa do líder alemão.176 

 

Humanity, in his scheme, was classified and subdivided with a 

truly German thoroughness, and altogether, of course, from the 

point of view of the revolution, as it might forward or obstruct it 

[…] he had in his hand innumerable other threads. Hyacinth 

knew nothing of these, and didn't much want to know, except that 

it was marvelous, the way Hoffendahl kept them apart. He had 

exactly the same mastery of them that a great musician – that the 

Princess herself – had of the keyboard of the piano; he treated all 

things, persons, institutions, ideas, as so many notes in his great 

symphonic revolt. The day would come when Hyacinth, far down 

 
175 Parreira, 2012, p. 90. 
176 Destaquemos a recorrência em demais obras do autor da técnica de apresentação indireta, sugestiva, que 
privilegia o subentendido, o lacunar. Tal é o caso, por exemplo, de Mrs. Newsome em Os Embaixadores, 

cujo julgo indefectível que exerce sobre o herói, Strether, é sentido do outro lado do Atlântico, sem nunca 

ter que dar as caras na intriga. Porém, talvez seja na novela de inspiração gótica A volta do Parafuso (1898).  

No prefácio a esta obra, James explica que uma de suas principais dificuldades residia na maneira que 

deveria retratar a maldade que parece espreitar o casal de crianças que se encontram aos cuidados da 

governanta, que procura os livrar de tal, possível, influência funesta. Com efeito, segundo o relato oferecido 

pela governanta, Miles e Flora, as crianças, estariam sendo assombradas pelos espectros dos antigos, e 

finados, criados da casa, Peter Quint e Miss Jessel – ambos teriam se envolvido romântica e sexualmente 

durante a vida, para escândalo da sociedade em que se insere, e, agora, no pós-morte, estariam em conluio 

contra as jovens criaturas. Com efeito, o autor rejeita a representação convencional de fantasmas como 

simples aparições – então em voga nas mais variadas obras fantásticas e góticas de grande apelo comercial 

da época. Não lhe interessa detalhar a ameaça sobrenatural e nem especificar o mal que, porventura, 
praticariam sobre as personagens. Fizesse isso, poria a perder os resultados condizentes com uma história 

eficaz que suscita as virtualidades imaginativas de seus leitores. Qual fonte de horror seria mais eficaz 

senão as potencialidades infinitas da imaginação? É assim que recorre à técnica sugestiva de apresentação 

que, segundo ele, contribuiria com um efeito muito mais convincente para o todo: “A essência do tema era 

a vilania do motivo por parte das criaturas predatórias evocadas [...] Já vimos, em ficção, uma forma 

magnífica de malfeito ou, melhor ainda, de mau comportamento, atribuída, vimo-la prometida e anunciada 
como se fosse pelo bafo quente do Abismo – e então, lamentavelmente, reduzida ao âmbito de alguma 

brutalidade específica, uma imoralidade específica, uma infâmia específica retratada [...] Do que, em última 

análise, eu tinha de transmitir a sensação? De o par assombrado ser capaz, como se diz, de tudo – ou seja, 

de exercer, com respeito às crianças, aquela pior ação a que poderíamos conceber sujeitas pequenas vítimas 

tão sugestionáveis. [...] Não há, nesse caso, nenhum absoluto elegível do malfeito; este se mantém relativo 

a cinquenta outros elementos [...] muito à luz da experiência do espectador, do crítico, do leitor. Basta tornar 

bastante intensa a visão geral que o leitor tem do mal, calculei – e essa já é uma tarefa charmosa –, e sua 

própria experiência, sua própria imaginação, sua própria compaixão (pelas crianças) e horror (dos falsos 

amigos delas) lhe fornecerão, de forma satisfatória, todos os pormenores. Faça-o pensar no mal, faça-o 

pensar por si, e você estará livre das frágeis especificidades.” (James apud. Parreira, 2012, pp. 93-94.) 
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in the treble, would feel himself touched by the little finger of the 

composer, would become audible (with a small, sharp crack) for 

a second.177  

 

3.4. A revolução: efeito absoluto e ausente 

Para que o narrador obtivesse êxito em incitar o interesse do leitor acerca do que 

está sendo arquitetado pelas forças que aguardam “behind the scenes”178, a apresentação 

de Hoffendhal teve que prescindir, propositadamente, de contornos descritivos, nuances 

explicativas e especificações qualitativas. Caso fosse disposto material circunstancial, 

poderíamos situar o propósito político-social, a extensão e a efetividade transformativa 

do movimento conspiratório por ele capitaneado, porém perderíamos a atmosfera de 

suspense. Perderíamos o senso de imensidão intangível que acompanha as menções ao 

Maestro e, por tabela, a seus acólitos. Teríamos um tratamento mais assemelhado ao que 

se verifica na abordagem mais matizada e analítica do novel e não, como foi o caso, o 

senso de romance que atravessa o episódio como um todo.  

Esse aproveitamento romanesco da fatura implica dizer que, na essência – mas 

não em seus efeitos – a fisionomia do conjunto revolucionário no romance permanecerá 

a nós sempre impenetrável. Seu dado de inscrição no enredo estará permanentemente 

associado à ideia de desconhecido, à dimensão do incognoscível – aquilo que só podemos 

apreender por via indireta, por meio do trabalho do “pensamento” e do “desejo”: 

 

Para mim, o real representa aquilo que não podemos, mais cedo 

ou mais tarde, de uma forma ou de outra, deixar de conhecer. É 

apenas por causa de um dos acidentes de nosso estado limitado e 

um dos incidentes da quantidade e do número das coisas que 

 
177 James, 1987, p. 334.  
178 Ibidem, p. 327. Com efeito, há o emprego constante de metáforas teatrais para se referir ao movimento 

revolucionário no romance. Não só Hyacinth parece compreender sua figuração na trama política de forma 

a aludir a certo caráter teatral (“Hyacinth waited for the voice that should allow to him the particular part 
he was to play. His ambition was to play it with brilliancy” (Ibidem, p. 282), como Poupin – que 

“represented the political exile” (Ibidem, p. 284) –, juntamente com Muniment, são responsáveis por 

levantar as cortinas do palco para que a peça tenha início. Mark Fischer vê nesta associação entre teatro e 

revolução uma duplicação do processo de reificação capitalista das relações sociais. Na medida em que as 

personagens, sobretudo os membros do “Sun and Moon”, parecem se comprazer na repetição do palavrório 

e do jargão revolucionário – de influência anarquista –, teriam esquecido que estão apenas desempenhando 

papéis; esqueceriam que suas “falas” memorizadas, repetidas ao ponto da exaustão, não correspondem às 

contradições sociais reais, fetichizando-se: “Anarchist drama duplicates capitalist commodification: both 

preserve their illusionary autonomy by obscuring the diferences and contradictions that threaten the 

integrity of their productions.” (Fischer, 1988, p. 95). 
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algumas instâncias não se encontram em nosso caminho. O 

romântico [romantic] representa, por outro lado, aquilo que, 

mesmo diante de todos os confortos do mundo, de toda a riqueza, 

de toda a coragem, de toda a inteligência e de toda a aventura, 

nunca podemos conhecer diretamente; o que somente 

apreendemos por meio do belo circuito e subterfúgio de nosso 

pensamento e de nosso desejo.179 

 

O próprio James, no prefácio dedicado à obra, assinalou a intenção de retratar as 

energias subterrâneas de Casamassima de modo a destacar o viés romanesco que lhe 

subjaz, embora seja forçoso reconhecer que especificamente nesse texto o autor não 

discuta as noções do gênero romance, como o faz no caso de The American. Nem por 

isso, todavia, deixou de abordar artisticamente o movimento revolucionário de modo a 

impedir com que aferíssemos sua real extensão e força, transformando-o em uma espécie 

de fantasmagoria (aspecto muito associado à ideia do terror gótico) que se faz atuante 

quanto mais permaneça invisível e ausente do conjunto: 

 

Shouldn’t I find it in the happy contention that the value I wished 

most to render and the effect I wished most to produce were 

precisely those of our not knowing, of society’s not knowing, but 

only guessing and suspecting and trying to ignore, what ‘goes on’ 

irreconcilably, subversively, beneath the vast smug of surface?180 

 

Como já pontuamos, não é fortuito que no texto ficcional de James não compareça 

referências pontuais aos acontecimentos que agitaram a arena pública do período. 

Tampouco menção à historiografia do movimento operário inglês, nem aos numerosos 

atentados praticados por grupos conspiratórios pela Europa ao longo do século XIX – o 

que não significa que não haja um referente histórico-prático matizado pela prosa. A 

própria sugestão de que certos acontecimentos estão sendo gestados fora do âmbito de 

conhecimento da sociedade é referido, muita vez, como “an irresistible force”181 em 

detrimento de qualquer classificação política específica – o que permite dispensar o uso 

de qualificativos que determinassem a coloração ideológica a que o movimento de 

 
179 James, 2003, pp. 144-145. 
180 James,1987, p. 48. 
181 Ibidem, p. 122. 
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Hoffendhal se filiaria.182 Menos do que querer oferecer ao leitor a imagem aglutinadora 

de uma revolução social-proletária coordenada, ao romance interessa mobilizar os anseios 

gerais em torno dos efeitos provocados pela sombra de eventos indeterminados, prestes a 

sacudirem a estrutura hierárquica da sociedade europeia. A ideia de revolução em 

Casamassima, compreendida como miragem democratizante que se anuncia no 

horizonte, sem referentes ou agentes políticos definidos, que espreita à distância pronta 

para assolar todas as esferas petrificadas da vida, é definida pelas possíveis 

consequências, pela sugestão, pelo efeito geral que projeta. Alterando os termos da 

fórmula de Tzvetan Todorov que citamos antes, poderíamos dizer que a revolução seria 

o efeito absoluto e ausente de toda a narrativa.183 

 
182 Lionel Trilling bem nota que o autor de Casamassima não recorreu ao modelo de organização militante 

de inspiração marxista para compor o movimento revolucionário que figura no romance. Teríamos, antes, 

um forte centro conspirador que projeta a destruição da sociedade. Além de auxiliar a melhor compreender 

o intuito de James na confecção do quadro político na obra, o comentário de Trilling incide sobre outro 

ponto importante: não há na narrativa menção à sociedade futura – o que é fundamental para que a 

composição logre tensionar o senso de indeterminação que nos interessa no momento apreender: “James 

considerou a revolução, e não meramente como uma conveniência para sua ficção. Mas ele imaginava uma 

espécie de revolução com a qual já não mais estamos familiarizados. Não se tratava de uma revolução 

marxista; nela não ocorria qualquer levante do proletariado cheio de cólera, conduzido por um partido 
disciplinado almejando dirigir um novo estado forte [...] A teoria revolucionária presente em The Princess 

Casamassima pouco tem em comum com isso. Nela não se observa qualquer movimento de massa; não há 

um partido disciplinado, mas apenas um forte centro conspirador. Não há planos para a tomada do Estado 

e quase nenhuma ideia sobre a sociedade do futuro. O centro conspirador planeja apenas a destruição, 

principalmente o terrorismo pessoal.” (Trilling, 2015, p. 100) 
183 Como se sabe, houve imensa controvérsia crítica acerca da matriz prática que serviu a James como 

modelo referencial para a criação do movimento conspiratório na obra. Enquanto Trilling advogou pela 

pertinência do pressuposto anarquista implicado no dilema subjetivo-ético de Hyacinth – “Portanto, quando 

Hyacinth Robinson está dividido entre seu desejo de justiça social e seu temor de que a civilização da 

Europa seja destruída, ele está razoavelmente lidando com a crença anarquista [...] Não só o Estado mas 

todas as formas sociais deviam ser destruídas, conforme a doutrina do amorfismo” (Ibidem, p. 101.) –, 
Irving Howe, apoiado no argumento de George Woodcock, insiste na pouca acuracidade mimética com que 

James empreendeu seu retrato das correntes revolucionárias; para esses críticos, o romancista teria recorrido 

a chavões folhetinescos a respeito de um tema que não dominaria por completo – “O Sr. Woodcock assinala 

que o movimento anarquista na verdade consistia de ‘uma vaga coleção de indivíduos e grupos dedicados 

á ação direta e espontânea e à propaganda pessoal, mais do que à conspiração’, e que ‘um círculo autoritário 

de líderes conspiratórios, tal como James imagina em A Princesa Casamassima, era totalmente 

inconsistente com... as doutrinas e o próprio nome do Anarquismo’.” (Howe, 1998, p. 108.) 

 Se nossos apontamentos analíticos estiverem corretos, pensamos que a discussão a respeito da 

relação que o anarquismo trava com Casamassima não deve ser tomada a partir do grau de veracidade 

mimética com que James logra – ou não – captar as coordenadas reais da vertente político-ideológica (como 

quer Howe). Isso porque, ainda que a corrente formulada por Bakunin e Nechayev possa, em alguma 
medida, ter servido de inspiração ao autor (como aponta Trilling), estamos nos esforçando para mostrar 

como o escopo político do romance é, antes de tudo, mais amplo e geral – prescinde de marcações internas 

que o ancorem a determinado espectro definido de preceitos e pressupostos verificáveis na arena pública 

do período. A intenção de fundo que a obra expressa, por assim dizer, não parece ser tanto a de encenar 

nenhum debate em diálogo com as tendências partidárias, filosóficas ou ideológicas específicas do 

momento em que sua ação transcorre, mas sim de apreender e tematizar o senso geral do fim inevitável que 

espreita a sociedade e a cultura europeia – e, a partir daí, a relação funcional que este senso implica para a 

reprodução das desigualdades de classe. Para atingir tal objetivo, não nos parece que seja imprescindível 

deter o conhecimento da maneira como se articulam os pressupostos anarquistas e nem da efetividade de 

sua penetração entre os trabalhadores da Inglaterra de fins dos oitocentos. Segundo nosso argumento, basta 
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3.5. O recurso ao “romance” 

Ao passarmos em revista o discurso de Hyacinth em Medley, sobretudo no que se 

refere à imagem da corrente subterrânea que a personagem oferece à princesa, notamos 

que nele se encontra o mesmo rol de temas ligado ao oculto, ao incognoscível, à 

onipresença, bem como os mesmos procedimentos romanescos que incidem sobre o traço 

especulativo, o mistério e o suspense. Enumerar esse complexo de coisas seria, no limite, 

repetir tudo o que ao longo de nossa exposição nos esforçamos por demarcar a 

pertinência. Parece-nos suficiente dizer que o espectro que o trecho elabora está assentado 

na ideia de que uma miríade de paixões e devoções revolucionárias povoam o submundo 

das relações ordinárias (“‘Nothing of it appears above the surface; but there is na immense 

underworld, peopled with a thousand forms of revolutionary passion and devotion’”), de 

maneira insuspeita e incógnita (“‘I kew that, or thought I knew it, in a general way, but 

the reality was a revelation. And on top of it all, Society lives! People go and come and 

buy and sell, and drink and dance, and make money and make love, and seem to know 

nothing and suspect nothing and think of nothing’”), estendendo toda sua rede invisível 

de relações (“‘The invisible, impalpable wire are everywhere’”) e, assim, preparando-se 

para o grande momento em que, finalmente, entrará no palco dos acontecimentos 

(“‘When once the machinery is complete, there will be a great rehearsal.’”). Estão aí 

reunidos os elementos que, anteriormente, serviram de ensejo ao tratamento específico 

dispensado ao assunto revolucionário, como vimos no encontro de Bloomsbury.  

Se ainda nos for permitido sintetizar em uma única imagem tudo o que ficou dito, 

todo o senso de romance, diríamos que o ponto alto do relato se encontra na sentença em 

que, recorrendo ao arcabouço gótico, Hyacinth anuncia: “‘In silence, in darkness, but 

under the feet of each one of us, the revolution lives and works.’” Ao pronunciar estas 

palavras, por mais que a ideia de revolução esteja envolta em espessas brumas, por mais 

que sua sombra esteja circunscrita ao mundo ctônico, ainda assim seu discurso produz 

uma potência imagética que faz com que a sombra revolucionária projetada por 

Hoffendhal revele toda vividez e intensidade de sua presença fantasmática – ao menos 

em nossa imaginação. 

 
que o autor acompanhe o próprio movimento contraditório em que a sociedade capitalista se funda para que 

formule suas observações políticas. 
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Ao assinalarmos a influência retroativa de referências temáticas e expedientes 

técnicos romanescos no presente da enunciação, pretendemos insistir no que 

compreendemos ser a perspectiva interrelacional que, desempenhado função de princípio 

compositivo, confere urdidura à prosa. O ponto já havia sido comentado antes, quando 

procuramos reter os mecanismos atuantes na ordenação do parágrafo de abertura. 

Entretanto, aqui, ele adquire maiores implicações: a confecção expositiva do entrecho 

recorre a uma série de motivos, noções e procedimentos (romanescos) específicos com o 

fito de dar forma a determinado conteúdo (no caso, Hoffendhal, a malha conspiratória 

que encabeça, a sombra revolucionária); ato contínuo, o desenvolvimento posterior do 

enredo acabará por convocar novamente os mesmos recursos empregados em um 

primeiro instante; estes passarão, portanto, a atuar na conformação objetiva da matéria 

nos diferentes estágios da intriga – toda vez que o assunto que lhes serviu de ensejo for 

tangenciado em algum grau. A prática continuada desse método de organização dos 

assuntos garante à obra a consistência e a unidade formal no que toca o tratamento 

dispensado a seus temas (no caso, o revolucionário) por toda extensão de sua economia 

interna. Cada pincelada distribuída pelo quadro complementa o efeito da anterior. Uma 

vez compreendido o expediente acumulativo que ordena a matéria, o leitor pode – e deve 

– alinhavar as partes e depreender, aos poucos, o significado gregário que os traços 

adquirem em conjunto.  

Nada parece, então, melhor sintetizar o funcionamento interconectado da prosa de 

Casamassima do que a própria imagem entretecida por Hyacinth no trecho que estamos 

examinando: “The invible, impalpable wires are everyhere, passing through everything, 

attaching themselves to objects in which one would never think of looking for them.” 

Tudo, da superfície do texto a seus significados mais profundos, de suas unidades 

mínimas a episódios dramáticos decisivos, seus procedimentos constitutivos e seus 

assuntos recorrentes, as noções de novel e romance, etc. todos os componentes do 

entrecho se encontram mutuamente relacionados, dando forma a um objeto artístico em 

movimento. Em outras palavras, conquanto no plano do conteúdo a exposição de 

Hyacinth procure apreender o funcionamento da maquinaria revolucionária de 

Hoffendhal nos termos da infiltração silenciosa de sua rede pelas diversas camadas da 

sociedade, no plano da construção formal a passagem não deixa de tematizar o próprio 

modo como o arranjo técnico – a maquinaria – de Casamassima opera. O mecanismo de 

significação correlata, como dissemos. A significação objetiva dos polos sociopolíticos 

tematizados em Casamassima só se dá de modo relativo, na medida em que as esferas em 
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questão estão em perpétuo confronto: “‘All that is one-half of it; the other half is that 

everything is doomed!’” (daí depreendermos a necessidade narrativa de retratar tudo o 

que tange o movimento revolucionário como espécie de efeito sem causa aparente, ou 

melhor, a partir de inversões entre causa e efeito que ensejam um tratamento mais 

próximo às concepções jamesianas do romance do que do novel; só assim é possível 

firmar o significado relativo que uma determinada esfera de relações adquire em contato 

permanente com seu contrário).  

 

3.6. A caminho de Medley 

Retornemos à história de Casamassima. Retornemos aos eventos sucedidos na 

noite em que Paul Muniment indicou aos membros do “Sun and Moon” a proximidade 

silenciosa de Hoffendhal. Com efeito, a querela que havia deflagrado os ânimos dos 

trabalhadores – discutiam sobre se deveriam ou não revelar sua existência incógnita à 

sociedade com o fito de revelar sua força e descontentamento – foi sub-repticiamente 

insuflada pela declaração enigmática de Muniment. Tal estado de coisas dominava por 

completo o juízo e o coração de Hyacinth: o frenesi em que se encontrava na taverna, a 

exaltação que se dispersava por todo o meio, tomava de assalto o herói, inundava-o com 

pensamentos de inclinação revolucionária. Na verdade, o jovem rapaz se encontrava em 

estado de disponibilidade frente ao clamor das reivindicações proletárias e da energia 

transformativa que emanava da fala excitada, muitas vezes desconexa e repetitiva, de seus 

companheiros. Concomitante, cintilava a ele a possibilidade de vir a conhecer o 

misterioso líder alemão – oportunidade que, se realizada, revelaria seu apreço à causa dos 

espoliados (o que, entrementes, pode ser entendido como a possibilidade de dar cabo à 

agonia que lhe dilacera a pessoa, de enfrentar seu destino, tomando partido a favor da 

corrente proletária-materna): 

Hyacinth listened, with a divided attention, to interlaced 

iterations, while the talk blew hot and cold; there was a genuine 

emotion, to-night, in the rear of the “Sun and Moon”, and he felt 

the contagion of excited purpose. But he was following a train of 

his own; he was wondering what Muniment had in reserve [...] 

and his imagination, quickened by the sense of impending 

relations with the heroic Hoffendhal and the discussion as to the 

alternative duty of escaping or facing one’s fate, had launched 

itself into possible perils – into the idea of how he might, in a 
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given case, settle for himself that question of paying for the lot 

[…] He was in a state of inward exaltation; he was seized by an 

intense desire to stand face to face with the sublime Hoffendhal, 

to hear his voice, to touch his mutilated hand. He was ready for 

anything: he knew that the himself was safe to breakfast and dine, 

poorly but sufficiently, and that his colleagues were perhaps even 

more crude and clumsy than usual; but a breath of popular 

passion had passed over him, and he seemed to see, immensely 

magnified, the monstrosity of the great ulcer and sores of London 

– the sick, eternal misery crying, in the darkness, in vain, 

confronted with granaries and treasure-houses and places of 

delight where shameless satiety kept guard.184 

 

 A atmosfera da taverna se adensava cada vez mais, saturada pela densa fumaça do 

tabaco que se dissipava lentamente do cachimbo dos trabalhadores, pelo odor das puídas 

e pesadas vestimentas trazidas pelos presentes, pelo burburinho conspiratório. Hyacinth 

estava prestes a tomar uma diligência – era preciso fazer algo imediatamente! Nessas 

condições atmosféricas, digamos, o herói bem nota que, enquanto os demais ali reunidos 

discutiam entre si, Muniment, Schinkel e Poupin furtavam-se à presença da massa e 

passavam a conjecturar, por si próprios, planos secretos – possivelmente envolvendo a 

recôndita figura mencionada pelo primeiro do grupo: 

 

his friend’s words came back to him mainly to make him wonder 

what that friend had in his head just now. He took no part in the 

violence of the talk; he had called Schinkel to come round and 

sat beside him, and the two appeared to confer together in 

comfortable absorption, while the brown atmosphere grew 

denser, the passing to and fro of fire-bands more lively, and the 

flush of faces more portentous. What Hyacinth would have liked 

 
184 James, 1987, pp. 291-292. Em artigo empenhado em lastrear o aproveitamento próprio de certas noções 

composicionais naturalistas em Casamassima – tais como as leis do determinismo social, histórico e 

biológico, a influência do meio na determinação dos temperamentos e condutas, etc.  –, Vesna Kuiken 

recorre à passagem citada não só com o intuito de assinalar a influência dos pressupostos estéticos 

zolalianos na estrutura narrativa do romance, mas, também, se mostra bastante interessada em apontar o 

recurso que James obtém de certas ideias psicológicas do irmão, Wiliam James, a respeito do caráter externo 

e coletivo das emoções, além de, igualmente, matizar alguns postulados anarquistas de Bakunin em torno 

da teoria do amorfismo. (Cf. Kuiken, 2017, p. 116.) 
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to know of all was why Muniment had not mentioned to him, 

first, that Hoffendhal was in London, and that he had seen him185  

 

Imbuído de entusiasmo e do ímpeto participativo que tomava conta de todo o 

espaço, o herói decide agir. Em um arroubo de devoção e empenho revolucionário, 

empreende um breve, mas potente, discurso – já mencionado em momento anterior – em 

que se posiciona na rota conspiratória de Muniment. Coloca-se inteiramente à disposição 

dos possíveis planos de Hoffendhal. Muniment assente ao empenho do jovem 

encadernador; passa a incluí-lo nos planos: “‘Yes, you’re the boy he wants. It’s at the 

other end of London; we must have a growler’’186.  

Desse modo, Hyacinth vislumbra uma possibilidade de futuro que, fosse qual 

fosse, prometia-lhe encerrar o suplício subjetivo. Poderia se posicionar, dali em diante, 

como representante do povo, como integrante do “Sun and Moon”, como membro da 

malha conspiratória de Hoffendhal. Em suma, como filho de Florentine Duvivier. Daí, o 

capítulo chega a seu fim. Invocando uma imagem que remete aos desfechos carregados 

de tensão melodramática, que fazem soar, justamente, a nota do mistério responsável por 

estimular a curiosidade sobre o que virá a seguir, o episódio termina em aberto: o petit 

comité do “Sun and Moon” que a pouco maquinava em segredo, “em silêncio, nas 

sombras”, toma uma carruagem e desaparecere em meio à escuridão da noite, rumo ao 

esconderijo onde Hoffendhal, ansiosamente, aguarda pela chegada dos seus. 

 

After they were seated in it, Hyacinth learned that Hoffendhal 

was in London but for three days, was liable to hurry away on the 

morrow, and was accustomed to receive visits of all kinds of 

queer hours. It was getting to midnight; the drive seemed 

interminable, to Hyacint’s patience and curiosity. He sat next to 

Muniment, who passed his arm round him, as if by way of a tacit 

expression of indebtedness. They all ended by sitting silent, as 

the cab jogged along murky miles, and by the time it stopped 

Hyacinth had wholly lost, in the drizzling gloom, a sense of their 

whereabouts.187 

 
185 James, op. cit., p. 292. 
186 Ibidem, p. 296. 
187 Ibidem, p. 296. 
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O episódio mais aberta e tematicamente político de Casamassima  se interrompe 

de modo a tornar patente o senso de desorientação e desconhecimento que, como efeito 

global, atravessa todo o conjunto que remete ao assunto conspiratório (“Hyacinth had 

wholly lost, in the drizzling gloom, a sense of their whereabouts”). Não obstante, como 

dissemos, o desfecho projeta a a dimensão do futuro: o que virá a seguir? para onde, 

exatamente, Hyacinth e seus companheiros se dirigem? toparemos, finalmente, com 

Hoffendhal?  

Pelo que já dissemos a respeito da determinação técnico-formal que engendra a 

(não) figuração do líder alemão no conjunto – sua presença ausente na trama –, sabemos 

que esses questionamentos permanecerão em suspenso. Terão que aguardar o decurso 

dramático para que o próprio herói possa, retrospectivamente e de forma indireta, 

rememorar à princesa Casamassima o que se passou na noite em questão: “‘I took a vow 

– a tremendous, terrible vow – in the presence of four witnesses’”188. Há, portanto, algo 

como um ocultamento da dimensão do futuro empreendido pela apresentação narrativa 

no instante mesmo em que Hyacinth firmaria sua identidade na direção de um dos polos 

que lhe secciona a fisionomia. Consumado, o futuro aparecerá somente na condição de 

passado, não através da intervenção explicativa do narrador, mas sim por meio da 

invocação imaginativa, em ocasião e espaço totalmente contrários, em latitude e em grau, 

ao que se estava encenando.  

Do ponto de vista da organização da matéria, logo após Hyacinth se comprometer 

a efetivar sua parte nos planos trazidos por Muniment ao “Sun and Moon”, após ter 

manifestado inclinação a aderir, de forma irrestrita, à causa proletária-materna, após se 

dirigir ao líder alemão, a narrativa opera um brusco corte na continuidade do enredo. Em 

vez de acompanharmos como se processaria o tão aguardado encontro com Hoffendhal, 

como seria de se esperar caso estivéssemos diante de um entrecho pautado por um 

encadeamento causal da intriga – alternativa técnica que, verificamos antes, não ser 

plenamente perseguida pelo andamento do entrecho –, ocorre, na verdade, um salto 

temporal.  

Hyacinth se encontra, justamente, em meio ao campo inglês, na residência de 

Medley, em um momento muito posterior do que, até então, a história parecia 

encaminhar:  

 
188 Ibidem, p. 327. 
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 Hyacinth got up early – an operation attended with very 

little effort, as he had scarcely closed his eyes all night. What he 

saw from his window made him dress as rapidly as a young man 

could do who desire more than ever that his appearance should 

not give strange ideas about him: an old garden, with parterres in 

curious figures, and little intervals of lawn which appeared to our 

hero’s cockney vision fantastically green. At one end of the 

garden was a parapet of mossy brick, which looked down on the 

other side into a canal, or moat, or quaint old pond; and from the 

same standpoint there was also a view of considerable part of the 

main body of the house (Hyacinth’s room appeared to be in a 

wing commanding the extensive irregular back), which was 

richly gray wherever it was not green with ivy and other dense 

creepers, and everywhere infinitely like a picture, with a high-

piled, ancient, russet roof, broken by huge chimneys and queer 

peep-holes and all manner of odd gables and windows of 

different lines and antique patches and protrusions, and a 

particularly fascinating architectural excrescence in which a 

wonderful clock-face was lodged – a clock-face covered with 

gilding and blazonry but showing many traves of the years and 

the weather. Hyacinth had never in his life been in the country – 

the real country, as he called it, the country which was not the 

mere ravelled fringe of London – and there entered through his 

open casement the breath of a world enchantingly new and, after 

his recent feverish hours, inexpressibly refreshing to him; a sense 

of sweet, sunny air and mingled odours, all strangely pure and 

agreeable, and a kind of musical silence, the greater part of which 

seemed to consist of the voices of the birds [...] There was a world 

to be revealed to him: it lay waiting, with the dew upon it, under 

his windows, and he must go down and take his first steps in it.189 

  

 A diferença com as circunstâncias anteriores não poderia ser mais flagrante. Em 

um só golpe narrativo, deixamos para trás o ambiente sombrio, claustrofóbico, mas 

prenhe de expectativas, da taverna de Bloomsbury e passamos, de inopino, ao amplo e 

ensolarado espaço das dependências de uma antiquíssima mansão que adorna o campo 

 
189 Ibidem, p. 299. 
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inglês. Saímos de uma localidade frequentada por trabalhadores pobres, cujo sofrimento 

social de que dão notícias em seus hábitos grosseiros, em suas falas diretas e rústicas, em 

suas roupas já gastas, solicita a urgência de uma transformação coletiva, e mergulhamos 

de uma só vez nos elegantes jardins de Medley onde impera o senso estético da beleza 

mobilizada a favor dos sentidos, da rica história de imponência e sucesso comunicada 

através das marcas que o tempo esculpiu em sua fachada. Em síntese, em Medley 

prevalece a atmosfera de estabilidade comumente atribuída à vida ociosa das elites, em 

que “a sense of sweet, sunny air and mingled odours, all strangely pure and agreeable, 

and a kind of musical silence, the greater part of which seemed to consist of the voices of 

the birds” contrasta com as determinações sociais que, pouco antes, circunscreviam um 

meio saturado por tensões políticas.  

Como é Hyacinth o agente responsável por conferir unidade novelística ao 

deslocamento (“Hyacinth got up early [...] What he saw from his window”), é possível, 

igualmente, compreender esse movimento narrativo nos termos do revezamento constante 

que a personagem realiza entre a esfera de valores político-culturais materna e paterna. 

No presente caso, a inserção do herói no mundo da cultura ligado à herança aristocrática 

se realizou no exato instante em que se encontrava mais afeito às demandas 

transformativas do universo materno; no exato instante em que o presenciaríamos 

sedimentar seu destino junto à causa proletária. No prefácio ao romance, James diz que a 

situação da personagem encenada durante os episódios que compreendem o idílio 

campestre de Medley se lhe apresentava como uma “complicação das mais interessantes”, 

na medida em que o facultava tensionar ainda mais os tormentos subjetivos-identitários 

que acometem Hyacinth:  

The complication most interesting than would be that he 

[Hyacinth] should fall in love with the beauty of the world, actual 

order and all, at the moment of his most feeling and most hating 

the famous ‘iniquity of social arrangements’; so that his position 

as irreconcilable pledged enemy to it, thus rendered false by 

something more personal than his opinions and vows, becomes 

the sharpest of his torments.190 

 

Com efeito, é possível que o recurso à técnica que procura tematizar com vividez 

e intensidade o contraste entre os modos de vida e a sociabilidade reinante entre dois 

 
190 Ibidem, p. 44. 
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setores antagônicos tenha sido tomada de empréstimo dos romances naturalistas de Émile 

Zola (1840-1902). Como se sabe, em carta para o amigo Thomas Sergeant Perry datada 

de 12 de dezembro de 1884, James relata que esteve durante a manhã na prisão de 

Millbank, onde, à maneira dos etnógrafos, procurou tomar notas precisas acerca do 

funcionamento cotidiano da penitenciária. Pretendia compor a mais genuína das 

impressões em uma narrativa que estaria em planejamento (Casamassima apareceria em 

periódico, pela primeira vez, em setembro de 1885; em livro, dividido em três volumes, 

somente um ano depois). Por fim, arremata a missiva dizendo: “You see I am quite the 

Naturalist”. O crítico, Peter Brooks, por seu turno, nota que James sempre esteve ciente 

de que suas obras careciam, por assim dizer, de uma abordagem mais ostensiva, de uma 

representação mais direta, das determinações socioeconômicas que dão curso e forma 

final à experiência individual. Assim é que, em Casamassima, o autor procura enfrentar 

o problema: “The Princess Casamassima standing, I think, as his most persuasive attempt 

to match Zola on his own ground.”191 Na mesma direção, Darshan Maini compreende que 

os três grandes romances que James escreveu no fim da década de 1880 – The Bostonians 

e Casamassima, de 1886, e The Tragic Muse, de 1889 –, embora não compartilhem 

exatamente do mesmo princípio composicional, partilham, por seu tuno, do mesmo 

impulso estético, qual seja, a ficção naturalista (além de, claro, guardarem certa 

consanguinidade ideológica entre si).192 Assim sendo, embora o norte-americano 

apresentasse certas reservas artísticas quanto ao uso de procedimentos da estética 

naturalista,193 na medida estrita em que a influência de Zola permite melhor entender os 

fundamentos composicionais e sociais que determinam o gesto narrativo de Casamassima 

que estamos procurando caracterizar, o ponto merece nossa consideração.  

 

3.7. Contrastes zolalianos 

No monumental ciclo de vinte romances da saga dos Les Rougon-Macquart 

(1871-1893), Zola procurou, por meio da análise detida da realidade, da documentação e 

da inventariação, mas também através do temperamento criativo, abarcar a totalidade da 

vida cotidiana em seus diversos setores. O empreendimento todo se dá a partir da 

 
191 Brooks, 2005, p. 196. 
192 Cf. Maini, 1985, p. 160. 
193 “De certo James criticava a estética naturalista, mas não porque esta o desagradasse profundamente do 

ponto de vista ético, digamos, mas porque achava que seus procedimentos feriam princípios artísticos. A 

listagem exaustiva de detalhes sórdidos, por exemplo, não era moralmente deplorável: era simplesmente 

tediosa, desinteressante.” (Parreira, 2012, pp. 19-20.) 
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observação das relações que um único ramo de determinada família do Segundo Império 

Francês estabelece com o meio em que vive e desenvolve suas atividades. 

  

No plano inicial apresentado ao editor Lacroix, [Zola] dizia de 

sua vontade de “estudar, numa única família, as questões do 

sangue e do meio”, “estudar todo o Segundo Império” e “pintar 

assim toda uma idade social”, fazendo “sob um ponto de vista 

mais metódico, o que Balzac fizera para o reinado de Luís 

Felipe.”194 

 

Para realizar esse ambicioso projeto, o escritor francês lançou mão de muitos expedientes 

que, em conjunto, compõem um programa estético-político interessado sempre em 

esquadrinhar e predizer a verdade através do exame desapaixonado, material, imparcial e 

científico das leis que determinam a realidade social e os temperamentos.  

Tais expedientes podiam ser tanto de ordem prática (a pesquisa analítica de 

campo, o levantamento documental, a probabilidade combinatória, o exame da realidade 

social imediata sob o olhar moderno das teorias fisiológicas e biológicas do tempo), como 

também de ordem artística (a descrição pormenorizada da matéria, a arte do detalhe, a 

objetividade, o simbolismo e a alegoria e, o que nos interessa no momento, o contraste e 

o confronto). Por mais diversos que fossem, o que importa é que, juntos, os expedientes 

práticos e artísticos concorriam para elaborar um sistema de métodos e um arcabouço de 

técnicas cujos resultados não só afirmavam a seriedade do gênero romance [novel], como 

fomentavam a discussão a respeito das possibilidades desta forma em lidar e abarcar a 

realidade.195 Em célebre ensaio sobre o naturalismo, Erich Auerbach afirma que Zola não 

só colocou em relevo em seus romances o conflito entre classes, a luta entre capital 

industrial e classe operária, como foi “um dos pouquíssimos escritores do século que 

fizeram sua obra a partir dos grandes problemas do tempo”.196  

 Para apreciarmos os efeitos provenientes dos recursos técnico-formais de 

proveniência zolaliana, sobretudo a técnica do contraste que mencionamos, basta 

lembrarmos do senso de disparidade que desponta da transição da primeira para a segunda 

parte de Germinal (1885). No início do romance, a família operária dos Maheus, fatigada 

 
194 Berretini, 2017, p. 127. 
195 Para uma apreciação negativa da perspectiva histórica sintetizada da obra de Zola, Cf. Lukács, 2010; já 

para um debate que procura restituir a pertinência crítica da prosa zolaliana, Cf. Candido, 2015. 
196 Auerbach, 1971, p. 447 
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pelo implacável cansaço do trabalho que lhes consome a vontade e a energia vital, procura 

juntar forças para despertar em meio a uma gélida noite às quatro da manhã. Já é chegada 

a hora de descerem aos infernos da mina Voraz. Por pouco ainda não se atrasaram.  

A humilde residência que habitam, localizada no loteamento de casas destinadas 

aos mineiros, não possui mais do que dois cômodos, mas, mesmo em espaço tão exíguo, 

dez membros da família, apinhados entre si, dividem as poucas camas que restam.197 

Ainda entorpecidos de sono, trocando insultos, os Maheus se revezavam numa rápida e 

precária toilette no banheiro improvisado que montaram em um dos quartos; consumindo 

às pressas um frugal desjejum, composto de café, cuja borra havia já sido filtrada em dias 

anteriores e de uma “bucha”,  logo partem para o trabalho de morte que os aguarda na 

mina: 

Diante do armário aberto, Catherine refletia. Sobrara apenas um 

pedaço de pão, queijo fresco suficiente, mas só um pouquinho de 

manteiga; e era preciso preparar um lanche para cada um dos 

quatro [que sairiam a trabalho]. Enfim, ela tomou ima decisão, 

cortou o pão em fatias, cobrindo uma delas com queijo, e na outra 

passou manteiga, depois as colocou uma contra a outra: era a 

“bucha”, a dupla fatia de pão que levavam toda manhã para a 

mina. Logo, as quatro buchas foram colocadas sobre a mesa, 

repartidas com rigorosa justiça, desde o pedaço grande do pai até 

o menos, para Jeanlin.198 

 

Após uma rotina laboral extenuante nos subterrâneos mais recônditos da Voraz, em que 

enfrentam a escuridão que desnorteia, o perigo de desabamento, o frio extremo e o calor 

que enlouquece, os Maheus, enfim, encerram o dia, impregnados de carvão dos pés à 

cabeça, exauridos pelo cansaço e pelas dívidas que acumulam nos estabelecimentos da 

 
197 “Agora, a vela iluminava o quarto, quadrado, com duas janelas, ocupado por três camas. Havia um 

armário, uma mesa, duas cadeiras feitas de nogueira velha, cujas tonalidades enfumaçadas maculavam as 
paredes, pintadas de amarelo-claro, e mais nada. Roupas velhas estavam penduradas nos pregos e via-se 

uma jarra pousada no chão, perto de uma vasilha vermelha que servia de bacia. Na cama, Á esquerda, 

Zacharie, o primogênito, um moço de 21 anos, estava deitado com seu irmão Jeanlin, de quase doze anos; 

naquela à direita, dois fedelhos, Lénore e Henri, a primeira de seis anos, o segundo de quatro, dormiam, um 

no braço do outro; enquanto Catherine dividia a terceira cama com sua irmã Alzire, tão fraquinha para seus 

nove anos que a mais velha só sentia a presença dela ao seu lado pelo fato de a corcunda da menina enferma 

lhe incomodar as costas. A porta envidraçada estava aberta, percebia-se o corredor contíguo ao quarto, uma 

espécie de vestíbulo estreito, onde o pai e a mãe ocupavam a quarta cama, contra a qual tiveram que 

acomodar o berço da caçula, Estelle, de apenas três meses de idade.” (Zola, 2012, p. 21.) 
198 Ibidem, p. 28. 
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aldeia operária, mas prontos – forçados, melhor dizendo – a retomarem as atividades 

novamente, no dia seguinte.  

 Fim da primeira parte do romance, início da segunda. A charmosa e um tanto 

antiquada propriedade de Piolaine abriga o administrador da mina de Montsou e sua 

diminuta família. Além dele, somente sua esposa e filha habitam o local, talvez 

excessivamente espaçoso para três pessoas. Na verdade, a casa dos Grégories, embora 

decorada de forma modesta, não deixa de ser ampla e arejada, grande e retangular, 

chegando mesmo a ocupar cerca de trinta hectares de terra; além dos vastos cômodos que 

possui em seu interior, há também, em sua área externa, um pequeno bosque que dá para 

uma horta e para os pomares.  

Religiosamente, os Grégories costumam despertar às nove horas da manhã, mas, 

no dia em que a narrativa de Germinal toma pé, saltaram da cama sessenta minutos mais 

cedo em função de uma forte torrente que desabara durante a madrugada. Diante disso, o 

senhor Grégorie, de sessenta anos, bem corado, juntamente com sua esposa, de cinquenta 

e oito, uma senhora gorda e bonachona, procuram arquitetar uma “surpresa” para sua 

“filhinha”, Cécile, de dezoito anos.199 Devido à agitação da noite anterior, especulam que 

a moça enfrentara sérias dificuldades para cair no sono, pois, até o momento, não se 

apresentara para o desjejum. Enquanto aguardam a moça para o café da manhã, a senhora 

Grégorie solicita à cozinheira um brioche com o intento de agradar Cécile – quando a 

filha despertar poderá desfrutar da iguaria com chocolate! Mélaine, a cozinheira, e 

Honorine, sua ajudante, achando mesmo certa graça em tudo, assentem ao pedido da 

patroa e se põem a agilizar o processo. Após longo tempo de espera, Cécile, então, 

aparece: 

 Bruscamente, a porta se abriu, e uma voz exclamou: 

 - Ah, é assim, então? Vocês não me esperaram para o 

café da manhã? 

 Era Cécile, que acabara de saltar da cama, os olhos 

inchados de sono. Ela havia simplesmente prendido os cabelos 

no alto e vestido um penhoar de lá branco. 

 
199 “Aquele era o único quarto luxuoso da casa, forrado de seda azul, ocupado por móveis laqueados, 

brancos com filetes azuis, um capricho de criança mimada satisfeito pelos pais. Nas vagas alvuras da cama, 

sob a meia-luz que insidia pela brecha entre as cortinas, a moça dormia, uma face apoiada sobre o braço 

nu. Ela não era bonita, mas muito saudável e vigorosa, já madura aos dezoito anos; sua pele, porém, era 

sublime, com um frescor de leite, e sob os cabelos castanhos seu rosto redondo, com um narizinho 

voluntarioso, sumia entre as bochechas. A coberta deslizara e ela respirava com tanta serenidade que a 

respiração nem sequer arfava seus seios fartos.” (Ibidem, p. 81.) 
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 - Como não? – disse a mãe. – Estamos esperando por 

você, não está vendo?... O vento não a deixou dormir, coitadinha! 

 A moça olhou para ela, muito surpresa. 

 - Ventou muito?... Não senti nada, não acordei nenhuma 

vez de noite. 

 Agora, aquilo lhes pareceu engraçado, e os três riram; e 

as criadas, que traziam as bandejas, começaram a rir também. A 

ideia de que a senhorita tivesse dormido de um só sono durante 

doze horas alegrava a casa. A visão do brioche levou a satisfação 

a seu ápice. 

 - O que? Já está pronto? – exclamou Cécile. – Vocês me 

enganaram direitinho! Hum... isso vai ficar gostoso, bem 

quentinho, com chocolate! 

 Finalmente, instaram-se à mesa, o chocolate fumegando 

nas tigelas e, por um bom tempo, só se falou do brioche. Mélaine 

e Honorine permaneceram ali, dando detalhes sobre a 

preparação, vendo-os se empanturrar, os lábios brilhando, 

dizendo a si mesmas que era um prazer preparar um bolo quando 

se podia ver os patrões o comerem com tanta vontade.200 

 

 Caso realizássemos um cotejo mais detalhado dos aspectos componentes da rotina 

das duas famílias, acabaríamos por revelar diferenças mais numerosas das que 

procuramos aqui listar. Em todo caso, acreditamos ser suficiente salientar que a técnica 

dos contrastes encenada por Zola em Germinal, ao assinalar a enorme distância que 

separa determinado cotidiano do outro, a precária vida dos mineiros das mordomias 

reservadas aos patrões, permite com que o leitor obtenha a real extensão da miséria e da 

privação que aflige os Maheus. Diante da situação de pobreza extrema que enfrentam, até 

mesmo os hábitos e a propriedade tipicamente modestos, pequeno-burgueses, dos 

Grégories fazem figura de opulência e luxo. Permite, igualmente, com que vislumbremos 

o traço de ridículo, do caráter disparatado e fútil, que cerca os costumes dos abastados.  

O procedimento carreia, assim, no confronto das coordenadas implicadas em certa 

realidade sob a ótica de seu contrário; faz com que analisemos o modo como se conforma 

o cotidiano dos mais humildes sob o pano de fundo da diferença e da dissonância que 

estabelece com aqueles que se encontram acima na pirâmide social; permite ao leitor não 

 
200 Ibidem, p. 85. 
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só entrever a estrutura de desigualdades que rege a sociedade como a própria divisão 

social do trabalho. Dessa forma, tal como também ocorre em Casamassima, cujo autor 

muito apreciava o empenho construtivo e a seriedade formal empregados por Zola em 

seus trabalhos,201 o arranjo narrativo de Germinal convoca a participação do leitor para a 

 
201 Em diversas ocasiões durante a carreira, James pôde demonstrar admiração e contentamento pelo 

trabalho literário realizado por Zola, seus antecessores e epígonos. Uma dessas ocasiões é, justamente, a 

carta para o amigo William Dean Howells, de 1884 (mesmo ano em que fizera sua incursão naturalista-

etnográfica por Millbank, relatada em carta, como vimos, a Thomas Seargent Perry), que diz: “Tenho visto 

algo de Daudet, Goncourt e Zola; e não há nada mais interessante para mim hoje do que o esforço e o 

experimento desse pequeno grupo, com seu conhecimento verdadeiramente infernal de arte, forma, estilo 

– sua intensa vida artística. Eles fazem o único tipo de trabalho que eu respeito; e, apesar de seu pessimismo 

feroz e de seu manjo de coisas sujas, pelo menos são sérios e honestos. As torrentes de sabão e água trépidas 
que, sob o nome de romances [novels], estão sendo vomitadas na Inglaterra, me parecem, por contraste, 

pouco glorificar nossa raça.” (James apud Vasconcelos, 2017, p. 231.) 

Em verdade, a controvérsia a respeito das “torrentes de sabão e água”, a querela em torno dos 

títulos marcadamente melodramáticos, sentimentalistas e sensacionalistas que inundavam o mercado 

editorial da Inglaterra de fim dos oitocentos com o intuito de divertir e edificar a moral do leitor serviu de 

pano de fundo para a recepção das obras do autor naturalista no país. Tratava-se da assim chamada 

Controvérsia Inglesa, que teve início com a escandalosa publicação de Nana e de L’Assommoir, vertidos 

pela primeira vez para o inglês pelo editor londrino Henry Vizetelly, também em 1884. A aparição desses 

volumes do outro lado da Mancha, que advogavam esteticamente por uma apreciação fria e objetiva da 

realidade social, que se debruçavam detidamente, sobre o conflito de classes, causou frisson em uma 

sociedade pudica, ordeira e repressora como era o caso da sociedade vitoriana do período, devotada a 

manter uma visão idealista das desigualdades que nela frutificavam. É nesse caldo polêmico, em que a 
circulação das obras de Zola acabava não só por suscitar a desconfiança de parte da opinião pública de 

matriz conservadora, receosa quanto à manutenção da integridade dos valores nacionais, individuais e 

familiares – a moralidade vitoriana –, mas também o debate sobre o papel e o estatuto artístico do romance 

[novel], que James, então, sai em defesa de seu companheiro de ofício. Com efeito, no ensaio A arte da 

ficção, de 1884, o norte-americano dedica algumas palavras aos escritores franceses (Flaubert, Maupassant, 

Gautier, Zola, etc.), que tivera oportunidade de conhecer quando residiu em Paris, em 1875 – James fixara 

residência, primeiramente, na França, antes de se mudar definitivamente para Londres um ano depois (Cf. 

Brooks, 2009, pp. 18-37). Nesse ensaio, interessa-lhe, sobretudo, ressaltar a seriedade com que os franceses, 

diferentemente dos ingleses, encaravam o gênero romance, isto é, como objeto artístico digno, capaz de 

competir com a vida e de oferecer um retrato intenso da realidade; o realismo, em suma, constituía a pedra 

de toque de seu raciocínio. Diz então: “Quando nós outros da raça anglo-saxã, somos, consideravelmente 
e com a melhor consciência do mundo, vulgares do começo ao fim, demasiado vulgares para sermos em 

qualquer grau literários, e demasiado vulgares, portanto, para sermos levados em conta sob qualquer 

condição. Os franceses são diferentes – separam suas simpatias, multiplicam suas possibilidades, observam 

seus matizes, permanecem mais ou menos do lado de fora de seus piores desastres. Na maioria das vezes, 

dão um jeito de enfiar a ideia, não importa quão débil, no barco salva-vidas. Podem perder de vista as 

estrelas, mas preservam de modo semelhante suas almas intelectuais.”  

É nesse mesmo espírito que James redige quatro ensaios sobre Zola: “Letters from Paris: Son 

Excellence Eugène Rougon” (1876), “Une Page d’Amour” (1878), “Nana” (1880) e “Émile Zola” (1903). 

Embora escritos ao longo de toda carreira (quase três décadas separam o primeiro do último ensaio), os 

textos se caracterizam por uma coerência do ponto de vista e dos princípios que os organizam. “São opiniões 

equilibradas entre o elogio de qualidades que o articulista efetivamente identifica como dignas de nota e as 
cobranças a aspectos da arte de Zola que, para James, parecessem excessivos ou simplesmente condenáveis, 

a partir de uma perspectiva artística. Em momento algum a crítica de James se pauta por critérios moralistas. 

Sua grande queixa em relação a Zola é o apequenamento da realidade, a redução de suas dimensões e a 

transformação da natureza em algo menor do que ela realmente é [...] O temor de James era que o realismo 

fosse comprometido ao ser associado ao impuro, uma preocupação compreensível para quem elegera esse 

como o tema dominante de suas reflexões estéticas.” (Vasconcelos, 2017, p. 240.) Sabendo apreciar as 

conquistas técnico-formais galgadas pelo naturalismo para o amadurecimento artístico do novel de língua 

inglesa – algumas conquistas, inclusive, incorporadas no arranjo de Casamassima, como estamos vendo –

, mas também mantendo sob escrutínio o que compreendia ser uma visão demasiado estreita da realidade 

promovida pela escola, James procurava, a seu modo, empregar as lições de Zola no campo da arquitetura 
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construção de seu sentido crítico. Chama-o, como dissemos a partir da expressão de 

Roberto Schwarz, para a “vida desperta”. No caso, insistimos, convoca o leitor para que, 

por meio do contraste, possa vir a fixar a distância, a diferença e a iniquidade quase 

intransponíveis que separam os principais núcleos temáticos do romance. Estes só se 

verão frente-a-frente no fim da história. A greve dos mineiros deflagará o conflito latente 

que, desde sempre, esteve inscrito no entrecho. 

 

É a técnica dos contrastes, um princípio de organização, 

frequente do autor; de um lado, a vida confortável dos Grégories, 

do outro, a precariedade da vida dos mineiros (os Maheus); 

Cécile, do primeiro grupo, repousa preguiçosamente, enquanto 

Catherine Maheu é arrastada de madrugada para o trabalho. 

Embora vivendo no mesmo espaço, vivem separados e sem 

diálogo, até que, lentamente, se enfrentam – é o conflito. A greve 

confere unidade á obra, havendo uma progressão na narrativa; 

após a apresentação da mina e do coron, vem a revolta, a 

suspensão do trabalho, a sublevação, o fuzilamento, garantindo o 

aumento do interesse dramático.202  

 

3.8. A lição de Zola  

Olhando mais de perto o exato instante em que ocorre a transição cênica entre a 

figuração de Hyacinth no encontro secreto do “Sun and Moon” e sua repentina chegada 

a Medley, notamos que o corte bruscamente operado no curso da matéria se esforça por, 

em parte, angariar os mesmos recursos provenientes da técnica dos contrastes zolaliana, 

mas, em fim de contas, acaba por ultrapassá-los em seus resultados – assinalando uma 

dimensão crítica imprevista que, antes, ficava como que apenas subentendida pelo 

expediente naturalista. A saber, além de reter a diferença nos modos de socialização e 

dimensionar a distância que aparta cosmos sociais essencialmente antagônicos, a maneira 

como o deslocamento espaço-temporal se inscreve no arranjo narrativo de Casamassima 

permite entrever, também, a relação de afinidade que se firma entre os extremos 

contrastantes. Em uma só palavra, a ruptura operada no desenvolvimento causal do 

 
e planejamento composicional de forma a lograr intensidade, senso de vida e veracidade em seus trabalhos, 

sem, entretanto, aderir a um sistema cientificista e a pressupostos deterministas que, em sua visão, 

empobreciam as possibilidades de imaginação que a realidade oferece em sua rica diversidade. 
202 Berretini, 2017, p. 131. 
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enredo, paradoxalmente, implica na continuidade, em outra chave, do que estava se 

processando. Algo como a ramificação das coordenadas do passado no presente. 

Procuremos entender esta lógica. 

Quando se efetiva a transição de uma etapa a outra da história, vem ao primeiro 

plano o senso de desnorteamento implicado no deslocamento abrupto. Justamente quando 

a narrativa, ao que tudo indicava, parecia encaminhar uma possível resolução para o 

conflito que matizava, o curso dos acontecimentos é de súbito interrompido e nos vemos 

sem mais em meio a um novo panorama temático, com novos problemas ainda a serem 

explorados (“There was a world to be revealed to him”). Ao depararmos com uma outra 

configuração referencial, remetente ao espaço das elites, em nada afim ao ambiente 

miserável da taverna do “Sun and Moon” – um mundo de coisas sem relação aparente 

com seu antecessor –, a impressão que fica é mesmo a de uma flagrante descontinuidade. 

Todavia, se atentarmos para os efeitos miméticos comunicados por esse deslocamento, 

notaremos a transposição ao leitor da desorientação que, pouco antes, afetava o herói no 

encerramento do capítulo anterior (“Hyacinth had wholly lost, in the drizzling gloom, a 

sense of their whereabouts”); transposição que, de alguma forma, ainda que apenas a nível 

dos efeitos da composição, já indica uma contiguidade entre as diferentes sequências 

distribuídas no tempo. Do mesmo modo, a ligação entre as partes é sugestivamente 

reforçada pela organização expositiva da matéria, pois a chegada de Hyacinth em Medley 

acompanha o raiar de um novo dia (“Hyacinth got up early”), ao passo em que antes o 

desfecho do episódio do “Sun and Moon” se passava durante o extinguir da noite. 

Pernoitamos em Bloomsbury, despertamos em Medley. 

Contudo, o senso de continuidade se insinua de forma definitiva a partir da 

centralidade desempenhada pela figura do herói para a arquitetura do enredo: conquanto 

em Germinal o escopo narrativo procura transitar de um meio social a outro, sem que o 

foco informativo esteja atrelado a nenhuma personagem específica, apenas se 

movimentando como lente objetiva frente às múltiplas dimensões da realidade social que 

contempla (o que faculta à obra, precisamente, incidir no fosso quase intransponível que 

demarca a figuração dos diferentes quadros de classe), na história de James, sempre 

acompanhando de perto o caractere cindido entre forças e alternativas sociopolíticas 

opostas (o centro de consciência), não podemos simplesmente nos contentar com o 

contraste superficial entre as partes. Há, na verdade, continuação latente entre elas, pois, 

no limite, implicam situações experenciadas por Hyacinth ainda que completamente 

distintas.  
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É, portanto, a curva de enredo pautada pela trajetória do herói que confere unidade 

novelística aos momentos esparsados na trama. É a opção narrativa interessada em 

articular o enredo a partir e pela perspectiva de um jovem rapaz, enredado na demanda 

identitária que o impele a figurar e a aderir aos segmentos mais díspares da sociedade, 

que permite com que estabeleçamos as mediações necessárias para aproximar setores da 

intriga que, só em aparência, pareciam não se relacionar. Entre parênteses, daí ser possível 

compreender algo das razões críticas por trás da filiação de Casamassima, segundo diz 

Trilling, a série de romances [novels] tradicionais que se detém sobre o destino particular 

do jovem de província. A opção se daria em detrimento da adesão plena e irrestrita aos 

pressupostos naturalistas que, ainda no campo do romance, ao darem notícias da falência 

do papel do indivíduo e do destino particular em uma era histórica de lutas políticas 

coletivas, propunham uma nova estética novelística.203 Conquanto James insista em 

captar a paisagem social de sua época a partir de um único centro de consciência, que não 

só percorre de alto a baixo a sociabilidade das principais classes que delineiam a vida 

moderna como, no mesmo passo, identifica-se, simultaneamente, com os princípios e 

reivindicações antagônicas desses mesmos segmentos ao ponto insolúvel da contradição 

– transformando o revezamento constante das posições sociopolíticas em princípio 

composicional –, é certo que a obra permanece restrita às possibilidades de representação 

oferecidas pela tradição já consagrada do novel que pautou o século XIX; entretanto, não 

deixa (como o faz, de outro modo, o próprio romance zolaliano) de tematizar em sua 

estrutura a crise que abala o ideal de autonomia e independência contido na formação do 

sujeito liberal, bem como da própria ordem social dos oitocentos, que já não comporta 

mais as noções apologéticas burguesas da constituição da experiência contínua e 

 
203 Célia Berrentini advoga que a postura de Zola frente às conquistas e misérias do seu século permitia 

com que ele lutasse por um novo tipo de forma ficcional contrária à designação comum que acompanha as 

menções ao gênero romance: “A um gênero novo, uma nova designação. ‘A palavra romance nada mais 
significa, quando aplicada às nossas obras naturalistas’, diz ele [Zola], literalmente, no texto ‘La Formule 

critique appliquée au roman’ (A Fórmula Crítica Aplicada ao Romance, 1879), que faz parte do volume Du 

Roman. Publicado de início a 27 de maio de 1879, no jornal Voltaire, esse ensaio apresenta uma passagem 

das mais radicais e mais originais de Zola. Considera que o termo, no uso corrente, significa ‘conto’, 

‘fabulação’, ‘fantasia’, em oposição ao trabalho dos romancistas ditos naturalistas que justamente rejeitam 

a invenção e se esforçam por fazer um ‘estudo’ objetivo, e ‘uma crítica dos costumes’. Proposta que não 

vingou, mas que já constitui uma porta aberta para a ‘desromantização’ do romance, como também, com 

as devidas ressalvas, uma abertura para ‘a era da suspeita’ (ère du soupçon) do século XX. O romance 

oposto ao tradicional (em parte) ou um ‘antiromance do tipo zolaliano’, não praticável: o ante-

antiromance.” (Ibidem, p. 126.)  
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integrada ao longo do tempo. Em outras palavras, James coloca em xeque as noções de 

acúmulo e progresso histórico.204  

 

3.9. Em Medley 

Retornando, a relação de ruptura e continuidade, o prolongamento dos efeitos 

miméticos, a organização expositiva do quadro e, principalmente, a centralidade que 

adquire a biografia do herói para a estrutura do enredo, permitem ver que estamos mais 

uma vez às voltas com o funcionamento da rede inconsútil de significados correlatos que 

interliga o conjunto variado de elementos dispostos em Casamassima. Novamente, 

insistimos, tal como o relato de Hyacinth que nos serviu de mote deixa transparecer: “‘The 

invisible, impalpable wires are everywhere, passing through everything, attaching 

themselves to objects in which one would never think of looking for them.’”  

Quando damos, então, com o jardim de Medley, os objetos e índices que o 

integram, listados pelo narrador que acompanha o ponto de vista do herói, não estão só a 

serviço de dotar de objetividade referencial o entrecho, minando aos poucos o senso geral 

de desorientação conforme Hyacinth contempla o panorama que se descortina – a 

narração que se processa em ato; eles estão também sob o influxo dos acontecimentos 

vividos anteriormente pelo próprio caractere. Sentimos os ecos do que ficou dito no 

passado agora no presente. Ou por outra, o burburinho conspiratório proletário ouvido em 

Bloomsbury retroage sobre o silêncio dos santuários da cultura e da arte ligado à vida dos 

happy few. A vista que o jovem encadernador contempla da sacada de seus aposentos em 

Medley logo ao abrir os olhos pela manhã, conquanto se apresente na camada ostensiva 

da prosa como o avesso da realidade que, pouco antes, experimentava e que permitia, por 

 
204 No mesmo diapasão, em estudo seminal a respeito das transformações na forma do drama moderno à 

medida em que o século XIX se aproxima de seu fim e o XX desponta, à medida em que os pressupostos 

históricos do gênero, firmados durante o renascimento, entravam em crise juntamente com a derrocada da 

ordem burguesa que lhe servia de referente e substrato, Peter Szondi destaca a figura de Henrik Ibsen (1828-

1906). As tragédias do dramaturgo norueguês davam notícias dos abalos sociais que inviabilizavam a 

representação dramática em seus termos outrora constitutivos; Ibsen fazia do passado – tema épico por 

excelência –, incompatível com o princípio de atualização dramática exigido pela forma, o principal assunto 
de suas peças, demandando, assim, a utilização de recursos de natureza épica a fim de compor, em fim de 

contas, um trabalho nos limites do gênero dramático, uma well-made play: “Por ter um ponto de partida 

épico, ele teve que atingir aquela maestria incompatível na construção de seus drama. Uma vez alcançada, 

perdeu-se de vista sua base épica. A dupla tarefa de todo dramaturgo, presentificar e garantir a 

funcionalidade, tornou-se para Ibsen uma necessidade implacável, que, porém, não pôde nunca ser levada 

a termo.” (Szondi, 2011, p. 38.) 

A propósito da enorme influência que os trabalhos de Ibsen exerceram sobre a escrita de James, 

sobretudo na conformação tardia de suas obras, a major phase, em que o avanço da forma dramática sobre 

o épico novelístico leva ao limite as possibilidades de apreensão da realidade do gênero romance, Cf. Lissi, 

2012. 
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sua vez, circunscrever o meio social em que transcorria a ação, acaba por finalmente 

convocar e implicar o seu oposto negado: 

an old garden, with parterres in curious figures, and little 

intervals of lawn which appeared to our hero’s cockney vision 

fantastically green. At one end of the garden was a parapet of 

mossy brick, which looked down on the other side into a canal, 

or moat, or quaint old pond; and from the same standpoint there 

was also a view of considerable part of the main body of the 

house (Hyacinth’s room appeared to be in a wing commanding 

the extensive irregular back), which was richly gray wherever it 

was not green with ivy and other dense creepers, and everywhere 

infinitely like a picture, with a high-piled, ancient, russet roof, 

broken by huge chimneys and queer peep-holes and all manner 

of odd gables and windows of different lines and antique patches 

and protrusions, and a particularly fascinating architectural 

excrescence in which a wonderful clock-face was lodged – a 

clock-face covered with gilding and blazonry but showing many 

traves of the years and the weather. 

 

Mobilizando o emprego do detalhe realista (mais um traço estilístico herdado da escola 

de Zola sobre a prosa de Casamassima) para que, na verdade, produza sentidos e relações 

que extrapolam a simples contingência circunstancial a que se referem, a organização 

expositiva atuante no trecho logra tanto reter o contraste e a distância entre as coordenadas 

precedentes do enredo e o presente da enunciação (a técnica naturalista), como também 

assinalar a complementaridade recíproca entre os universos sociais distintos que os dois 

momentos aludem.  

O mecanismo narrativo jamesiano, apoiado no campo de percepção de um 

caractere seccionado por valores sóciopolíticos antitéticos, pode, assim, as duas coisas: 

tanto oferecer algo do senso de plasticidade, beleza e requinte (enganosos) proveniente 

da descrição detalhada do cenário que a fina sensibilidade do centro de consciência 

observa e aprecia, como, na mesma proporção, apontar para o fundo falso do que é 

relatado em primeira mão, pois o sentido do que é informado na superfície só se completa 

à luz daquilo que nega, do contrário recalcado no presente.205 Eis aí o sistema de 

 
205 Temos em mente, aqui, a análise que Dolf Oehler empreende de um dos episódios centrais d’A Educação 

Sentimental (1869), de Flaubert, o idílio do herói, Frédéric Moreau, e sua amante, Rosanette, em 
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contrapesos, o movimento de báscula, que mencionamos, no qual a matéria objetiva 

observada pelo centro de consciência adquire conotação contraditória, pois está sempre 

tensionada internamente, rebatida por perspectivas contrastantes. De outra maneira, a 

experiência social que possibilita à personagem admirar esteticamente o que vê é, 

também, responsável por instilar negativo no mesmo objeto apreendido: “little intervals 

of lawn which appeared to our hero’s cockney vision fantastically green”.  

A realidade focalizada pelo aparato narrativo de Casamassima passa a comportar 

uma série de tensões ocultas, de significados a serem desentranhados do conjunto das 

relações entre as personagens e enigmas a serem discutidos e descobertos, 

desestabilizando a simples objetividade referencial (naturalista) a que, no entanto, o 

entrecho formal do romance recorre, não com o intuito de somente oferecer ossatura 

referencial, mas com o objetivo de impelir o leitor a transpor a fachada. Uma leitura atenta 

do conjunto, interessada em lastrear a precedência dos procedimentos técnicos sobre o 

conteúdo, acaba, portanto, por limitar a possibilidade de nos atermos e nos contentarmos 

apenas com o que vai na epiderme do texto, ou seja, uma leitura passiva que se restringe 

ao verniz estetizante empregado com deliberada intenção irônica.206 As partes antitéticas 

do texto se miram e se reconhecem uma na outra, por mais que parecessem não guardar 

nenhum traço de semelhança e proximidade entre si, configurando um princípio 

relacional em que o retrato circunstancial da realidade oferecido pelo narrador através de 

 
Fontainebleau, durante o massacre do operariado parisiense em junho de 1848. O crítico alemão argumenta 

que o abandono de Frédéric do palco dos acontecimentos históricos, justamente no momento em que a 

tensão reacionária irromperia, configuraria, na verdade, um gesto de anuência da parte de um silent partner 

das ações homicidas da burguesia – cumplicidade que, a seu modo, a Educação procura analisar e 
denunciar. É nesse sentido que a fuga do protagonista para Fontainebleau, em direção às suas maravilhas 

naturais, à história imemorial comunicada por seu célebre castelo, não implica uma recusa do autor em 

enfrentar as forças da história, mas sim a apreciação analítica de uma práxis notadamente de classe – a do 

turista, para sermos mais exatos – que busca refúgio no consumo de experiências para se livrar da 

responsabilidade histórica que lhe cabe. O idílio de Frédéric e Rosanette não oculta nada, antes, como deixa 

o sangue dos massacrados escorrer por debaixo dos panos: “Quanto mais Frédéric se empenha, com a ajuda 

de Flaubert, em fazer jus ao espetáculo que lhe oferece a natureza eterna, menos ele pode dissimular que 

sua melancolia contemplativa é tão mentirosa quanto seu amor. Seu idílio patético e fútil possui, ainda 

assim, uma dimensão moral [...] isso não se deve à descrição heroica da natureza como tal, mas as piscadelas 

irônicas, que Flaubert não se cansa de inserir, a tudo que perturba a atmosfera classe e cósmica – irrupção 

inopinada de lembranças malquistas da civilização e de sua miséria” (Oehler, 1999, p. 322.) 
206 Ainda a respeito do idílio de Fontainebleau, Oehler afirma que “As metáforas nos textos de Flaubert 

possuem a vantagem de prestarem-se tão bem a uma leitura a-histórica, cagando ao sabor do sonho, quanto 

a uma impassível, voltada para o contexto histórico; tal como o herói, o leitor também pode recolher-se às 

profundezas das eras mundiais, a uma eterna evasão do sentido, e ainda fazer passar o puro desprendimento 

de sua compreensão pelo que há de mais elevado; tal como o herói, ele também pode ignorar os inúmeros 

alarmes e as advertências com que a seriedade do real se faz presente à memória, sem correr o perigo de 

que o autor o desminta de imediato.” (Ibidem, pp. 323-324.) Na mesma linha, mas em outro contexto social 

e outra realidade histórica, Antonio Candido assinala que Machado de Assis “lisonjeava o público mediano, 

inclusive os críticos, dando-lhes o sentimento de que eram inteligentes a preço módico.” (Candido, 2011, 

p. 19.) 
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seu centro de consciência deve ser, necessariamente, cotejado à luz do passado que se 

encontra envolto pelas brumas do presente.  

O pacífico e idílico campo inglês deve ser aproximado e equiparado à pobre e 

obscura taverna nos subúrbios de Londres, pois, enquanto aspectos contrastantes de uma 

mesma experiência – vivida por Hyacinth –, não só inscrevem a lógica da fratura social 

na economia interna de Casamassima, como revelam a dimensão em que ambas as 

realidades convergem enquanto momentos necessários de um processo pautado pela 

própria funcionalidade da fratura. Nesse sentido, o que a estrutura narrativa de 

organização do conteúdo no romance encena é o dinamismo próprio de cosmo social 

cindido que, operando sempre à beira do colapso, faz da contradição seu princípio de 

sobrevivência, isto é, reproduz-se a partir da aproximação forçada, da identidade oculta, 

mas funcional, entre setores excludentes da vida – a cultura e a barbárie, a miséria e a 

opulência, a grosseria e o refinamento, a revolução e a reação, o passado e o presente. 

 

3.10. Lá e de volta outra vez 

O leitor não deve ter esquecido que, no encerramento do primeiro capítulo deste 

trabalho, tivemos a oportunidade de retomar, sob novo ângulo, uma das hipóteses que 

havíamos aventado como possível eixo de aproximação ao que estaria em jogo em 

Casamassima. Vimos que, se o título que estampa a capa transporta nossa imaginação 

para a atmosfera das altas esferas, o conteúdo social presente na abertura da narrativa, em 

contrapartida, reportava-nos à vida comezinha nos miseráveis subúrbios de uma das 

principais metrópoles urbanas do século XIX. Mesmo diante dessa quebra de expectativas 

do que, em teoria, supúnhamos informar o conteúdo, solicitamos à paciência do leitor que 

não descartasse nosso ponto de partida. Fazia-se necessário manter em vista, mesmo à 

distância, a sociabilidade das classes dominantes projetada pelo título, já que, em ocasião 

propícia, teríamos a oportunidade de obter certo vislumbre da figuração das elites. 

Percorrida já quase em toda extensão a rota técnico-formal que desemboca no discurso 

de Hyacinth que principiou o presente exame, podemos dizer que o percurso acabou por 

demarcar a altura precisa da história de Casamassima em que o universo dos 

endinheirados se inscreve, de forma categórica, na fatura. Ainda que antes o herói tenha 

tangenciado certos nichos frequentados pela alta-roda (o teatro no centro da cidade, a 

residência da princesa Casamassima em Mayfair) e mesmo sido recebido, de passagem, 

por representantes da aristocracia em seus respectivos espaços de sociabilidade (os 
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aposentos de Capitão Sholto, os salões de Belgrave Square), não estaríamos equivocados 

ao afirmarmos que é somente no idílio de Medley que a presença dos ricaços, bem como 

seus modos de vida, fazem-se sentir com viva intensidade.   

Além disso, o caminho até aqui possibilitou com que ampliássemos o 

entendimento das estratégias narrativas da obra. Uma vez que o narrador rejeita uma 

postura onisciente ante seu material, elegendo como estratégia o processamento em ato 

da matéria conforme determinada personagem gradativamente a experencia (a técnica do 

centro de consciência), opera no entrecho um mecanismo de significação correlata que, 

pressupondo a participação do leitor para concatenar o sentido fragmentário do conjunto, 

organiza os elementos referenciais do texto para que estejam sempre imbricados a outro. 

Este mesmo mecanismo se colocou a descoberto, em nível temático, no relato de Hyacinth 

acerca do mundo cindido conectado por fios invisíveis que, tal como Hoffendhal, se 

espalham por todos os cantos e lugares, interligando as metades da existência. Assim, 

referente ao arranjo elíptico da intriga novelística, bastou apenas com que colocássemos 

em prática a ideia de uma malha relacional – estética e, também, social – que agrega e 

unifica os diferentes momentos da trama, para que compreendêssemos que a sucessão 

entre etapas aparentemente desconexas da história não carreia na descontinuidade e 

abandono do que estava sendo processado anteriormente, mas sim no reforço sugestivo 

de uma cadeia oculta de relações. Nos mesmos termos em que se dá o dilaceramento 

subjetivo do herói, os instantes do enredo que congregam em si noções antitéticas passam 

a se referenciar mutuamente, ensejando um jogo de espelhamento em que os polos se 

reconhecem enquanto constituintes de um único processo – artístico e histórico – na 

medida paradoxal em que firmam entre si uma oposição.  

Portanto, analogamente ao jogo de ruptura e continuidade promovido entre as 

oposições implicadas na transição entre a cidade e o campo, algo da mesma ordem opera 

na relação entre os pressupostos imaginativos infundidos através do título e a objetividade 

social da matéria que instaura a narrativa. Tendo em vista a lógica agregadora que 

descrevemos acima, não há incongruência ou esquizofrenia formal entre a atmosfera 

aristocrática indiretamente aludida pela capa e o chão proletário que, ao menos nesse 

início, assenta as coordenadas do desenvolvimento dramático. Em verdade, o 

deslocamento, por assim dizer, de um polo a outro postula e reafirma a rede de relações 

impalpáveis entre contrários antes mesmo que a leitura tome pé.  

Para darmos fecho a nosso trabalho, é preciso que atentemos para a maneira como 

a trajetória entre os dois principais caracteres implicados em cada âmbito aludido se 
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espelha mutuamente – a princesa do título, e Hyacinth, o herói da narrativa. Uma vez que 

é a proximidade entre os dois que abre espaço para que o jovem rapaz disponha do relato 

que nos serviu de ponto de partida, fazemos bem em atentar como a situação narrativa 

que precipita seu discurso está repleta de tensões e inversões de posição entre ele e sua 

anfitriã em Medley. Quando Hyacinth finalmente põe à prova o conhecimento adquirido 

sobre o submundo conspiratório, ele coroa um longo percurso composicional que só 

poderia partir, necessariamente, do que se apresenta como a negação aparente das 

circunstâncias presentes.  

 

 

3.11.  ‘‘an unnatural alliance’’ 

Como se sabe, mesmo apresentando um desfecho em aberto, o encerramento do 

episódio do “Sun and Moon” permitiu que aproximássemos a pessoa de Hyacinth um 

pouco mais da corrente materna que flui em seu sangue. Vimos que, influenciado pelas 

determinações do meio e, também, pela enigmática intervenção de Paul Muniment, o 

jovem rapaz se viu imbuído de grande vontade participativa e decidiu tomar parte nos 

planos conspiratórios de Hoffendhal. Decidiu por apoiar à causa revolucionária dos 

trabalhadores liderados pelo companheiro de luta: 

 

If he had a definite wish while he stood there it was that that 

exalted, deluded company should pour itself forth, with 

Muniment as its head, and surge through the sleeping city, 

gathering the myriad miserable out of their slums and burrows, 

and roll into the selfish squares, and lift a tremendous hungry 

voice and awaken the gorged indifferent to a terror that would 

bring them down.207 

 

Por mais que diga a respeito, sobretudo, à dimensão mais ampla da participação política, 

o “definite wish” de Hyacinth não deixa de representar também o desejo definitivo da 

personagem em pôr termo ao dilema que lhe divide o caráter. Nesse sentido, o episódio 

do “Sun and Moon” sinaliza a inclinação do herói na direção da mudança da situação 

material daqueles que foram privados dos meios e das oportunidades de aprimoramento 

 
207 James, 1987, p. 293. 
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do intelecto e da sensibilidade estética; indica sua opção, a qual se pretende definitiva, 

pelas reivindicações populares em detrimento da atração que lhe exerceu, pela vida toda, 

a voga aristocrática-paterna. Nesse instante preciso da história, o rapaz se afirma, ainda 

que momentaneamente, como filho de Florentine Vivier, e não de Lorde Frederick Purvis, 

como integrante do “Sun and Moon”, braço oculto de Hoffendhal.  

Sabemos que a coisa muda completamente de direção ao aportarmos em Medley. 

A princesa Casamassima não poupou esforços para que o que o campo inglês tem de 

melhor a oferecer fosse posto à disposição de seu hóspede: delicados e fartos repastos são 

servidos em diferentes momentos do dia (ao contrário das frugais e simples refeições que 

toma esparsamente em Lomax Place), o confortável e amplo quarto em que está 

hospedado é adornado com raras pinturas e entalhes (coisa impensável dentro dos limites 

dos humildes aposentos da residência-ateliê que divide com Miss Pynsent), a completa 

biblioteca da residência é colocada inteiramente à sua disposição (só conhecera, até ali, o 

ambiente movimentado e compartilhado da biblioteca pública de Londres) e, na 

companhia da anfitriã, como que especialmente trajada para despertar as fantasias 

imaginativas do convidado,208 desfruta de passeios de carruagem pelos suntuosos jardins 

da propriedade: “Her performance of the part she had undertaken to play was certainly 

complete, and everything lay before him but the reason she had for playing it.”209  

A princesa cede ao herói a possibilidade, por ele tão estimada, de sorver da 

experiência dos abastados – resta ainda saber o porquê se deu ao trabalho de preparar 

com tamanho esmero a ocasião. Quando Hyacinth se vê imerso nessa constelação 

especial, ainda mais podendo usufruir da companhia de uma importante figura da augusta 

esfera da aristocracia, não deixa de conceber o momento como encontro fatal com o 

destino que acreditou, por algum tempo, ter-lhe sido reservado. Não provinha ele também, 

mesmo que em parte, da nobreza? O idílio de Medley se abre ao encadernador como via 

para a reconciliação com a linhagem paterna, com o passado frustrado e com o segmento 

que sempre desejou integrar; como momento em que lhe é possível vislumbrar o 

florescimento das potencialidades do espírito que lhe foram negadas no cotidiano de 

Lomax Place e da oficina de encadernação de Mr. Crookenden. Em uma palavra, Medley 

 
208 “She was an immense walker – she wanted her walk. She left him for a short time, giving him the last 

number of the Revue des Deux Mondes to entertain himself withal, and calling his attention, in particular, 

to a story of M. Octave Feuillet (she could be so curious to know what he thought of it); and reappeared 

with her hat and parasol, drawing on her long gloves and presenting herself to our young man, at that 

moment, as a sudden incarnation of the heroine of M. Feuillet’s novel, in which he had instantly become 

immersed.” (Ibidem, pp. 307-308.) 
209 Ibidem, p. 310./ 
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se apresenta a ele como janela para a realização das expectativas adormecidas que, em 

Bloomsbury, pareciam ter sido definitivamente liquidadas – instante de liberdade em que 

pode transpor as determinações materiais que o mantém restrito a uma vida de privações, 

limitações e miséria.  

The cup of an exquisite experience – a week in that enchanted 

palace, a week of such immunity from Lomax Place and old 

Crookenden as he had never dreamed of – was at his lips; it was 

purple with the wine of novelty, of civilisation, and he couldn’t 

push it aside without drinking. He might go home ashamed, but 

he would have for evermore in his mouth the taste of nectar.210 

 

Não espanta que, em circunstâncias tão excepcionais, distantes da realidade 

atravessada pela miséria, a elegância que a anfitriã exibe, aos olhos de Hyacinth, 

contribua sobremaneira para acentuar o charme da ocasião. Poder desfrutar da companhia 

de uma distinta flor da sociedade, ainda mais advinda da mais alta faixa da nobreza, em 

um local repleto de encantos e surpresas, refinamento e bom gosto, apresenta-se a ele 

como raro privilégio a ser desfrutado.  

Toma enfim uma significativa diligência. Tendo sido alertado pela acompanhante 

da anfitriã, a experiente Madame Grandoni, a manter-se firme em seu posto de 

encadernador, assim como também firme em seu propósito junto à causa do “Sun and 

Moon”, Hyacinth decide, devido à grande insistência que lhe fizera a princesa, 

permanecer hospedado em Medley mais tempo do que era previsto. “‘Be happy, make 

yourself comfortable; but go home tomorrow!’”211. Ignora os sinais que a velha senhora 

alemã dispõe a respeito da imersão de alguém proveniente de uma posição social 

vulnerável como vem ser a sua naquele mundo de prazeres e deleites, os quais, 

infelizmente, não pode custear: a associação íntima com uma figura proeminente da alta-

roda, que não poupa despesas e nem esforços para conseguir o que quer que lhe apraza e 

lhe sacie o ânimo, talvez não lhe fizesse tão bem quanto poderia naquele instante supor, 

inebriado pela atmosfera idílica; caso ceda as investidas da princesa estaria, assim, sujeito 

às variações de humor, aos caprichos e vontades (“‘She’s a capricciosa’”212) de quem, 

dispondo de meios materiais para tal, garantiu-lhe a inserção nesse universo:  

 
210 Ibidem, p. 325. 
211 Ibidem, p. 306. 
212 Ibidem, p. 304. 
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what would become of him if he should add another servitude to 

the one he had undertaken, at the end of that long, anxious cab-

drive in the rain, in that dim back-bedroom of a house as to whose 

whereabouts he was even now not clear, while Muniment and 

Poupin and Schinkel, all visibly pale, listened and accepted the 

vow?213 

 

Mesmo diante da nota dissonante que discrepa de toda a experiência que lhe foi preparada, 

pois faz ressoar as determinações sociais que, até então, estavam dormentes, o breve 

domingo que desfrutaria das maravilhas do campo se converte em longas semanas 

distantes da única realidade que conhecia. Aquiesce à vontade da jovem aristocrata, 

aproxima-se dela e passa a partilhar com ela seus segredos mais recônditos. Em âmbito 

pessoal, revela a querela entre pai e mãe implicada em sua origem; em âmbito coletivo, 

comenta abertamente sobre o voto que selou junto a Hoffendhal, o que dá ensejo para 

compor o discurso que nos serviu de mote. 

A escolha do herói é decisiva, ponto de inflexão em seu percurso, tão relevante 

quanto o fora seu contraponto, o juramento revolucionário. A irrevogabilidade do voto 

empreendido entra em choque com as consequências de sua decisão por estender a 

permanência em Medley. A constante sombra do passado se lança sobre o luminoso 

presente e o futuro que o atual momento parece projetar. A origem proletária, a filiação 

ao “Sun and Moon”, ou simplesmente a experiência geral da vida em meio à miséria, 

impede, assim, a plena identificação com o novo horizonte de possibilidades no âmago 

da alta-classe que lhe foi aberto por intervenção da princesa. Ao fim e ao cabo, a promessa 

feita a Hoffendhal carreia para Hyacinth uma série de relações e compromissos 

sociopolíticos sedimentados que talvez até desejasse deles se livrar, mas cujo senso de 

honra e justiça para com os de baixo lhe impede de passar para o lado dos vencedores. 

Ainda que, no plano das convicções, a permanência do encadernador nos domínios 

regidos pelos caprichos da jovem moça acarrete em seu alinhamento às fileiras da 

aristocracia, ele se encontra, irremediavelmente, ligado à noite do encontro do “Sun and 

Moon”.  

Uma vez exposto ao ar rarefeito das elites endinheiradas, Hyacinth abdica do 

credo revolucionário, mas não do cumprimento da promessa feita ao líder alemão. No 

lugar da ratificação das desigualdades pela sublevação social passa a advogar pela 

 
213 Ibidem, pp. 311-312. 
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manutenção dos modos tradicionais de sociabilidade que, enquanto expressão da 

desigualdade entre classes, são, todavia, responsáveis por engendrar o mundo da cultura 

e da arte que aprecia:  

whatever he saw, he saw (and this was always the case), so many 

other things beside. He saw the immeasurable misery of the 

people, and yet he saw all that had been, as it were, rescued and 

redeemed from it: the treasures, the felicities, the splendours, the 

success, of the world.214 

 

Todavia, uma questão permanece ainda irresolvida. Mesmo diante da exuberância 

que Medley ostenta, mesmo frente à evidência incontestável apresentada pelos índices 

sociais que, para Hyacinth, remetem à quintessência da existência, não consegue atinar 

com as razões pelas quais a princesa Casamassima deseja dispor das benesses do campo, 

verdadeiro paraíso, a um simples e humilde encadernador como ele. Não consegue 

penetrar nos motivos que levariam uma celebrada e eminente aristocrata, pertencente à 

antiquíssima nobreza italiana, a querer se associar com um obscuro e desimportante 

morador de Lomax Place – uma “unnatural alliance”215 como o narrador deixa 

transparecer. Para compreendê-los, é necessário recuarmos para muito antes de Medley, 

muito antes mesmo de a moça ter conhecido Hyacinth e ser conhecida como a princesa 

Casamassima. Para entendermos o que está em jogo em seu impulso democrático em 

direção ao povo, a Hyacinth, faz-se preciso colocarmos sob perspectiva o que a longa 

trajetória encenada pela personagem tematiza em termos de uma experiência social já 

encaminhada. 

 

3.12.  “‘my life before me’”216 

Tal como Hyacinth, a princesa também possui uma dupla origem. Norte-

americana, por parte de mãe, e italiana, pelo pai, um dia já foi apresentada à sociedade 

como a jovem casadoira, Christina Light. Opondo-se aos esforços parentais para que 

empreendesse um bom matrimônio, possivelmente com algum representante da antiga 

nobreza local – o que, de fato, veio a acontecer –, desejava poder experenciar plenamente 

sua liberdade, seu poder de escolha e vontade. Como ela mesma declara em Roderick 

 
214 Ibidem, p. 445. 
215 Ibidem, p. 357. 
216 James, 1986, p. 177. 
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Hudson, obra em que aparece a nós pela primeira vez, na condição de “plebeia” por assim 

dizer: “‘I’m silly, I’m ignorant, I’m affected, I’m false. I’m the fruit of a horrible 

education sown on a worthless soil. I’m all that, and I believe I have one merit. I should 

know a great character when I saw it […] I would send Prince Casamassima and his 

millions to perdition’”217  

Sua disposição de mandar tudo para os ares, do título de nobreza aos milhões 

oferecidos pelo então pretendente, dá notícias de uma experiência social atravessada pelo 

tédio, pelo fardo insuportável de ter que sustentar compromissos maçantes que lhe 

garantem uma posição respeitável diante dos seus. A necessidade de fazer boa figura para 

contrair boas núpcias precede as aspirações individuais de autodeterminação que 

pretendia realizar. Anseia, assim, pela ocasião – ou melhor, pela pessoa – que a libertaria 

dos terríveis grilhões a que se encontra presa, pelo homem de espírito e de gênio que a 

transportasse para além dos rituais de classe a que está condenada a cumprir:  

 

“‘I would give all I possess to get out of myself; but somehow at 

the end I find myself so vastly more interesting than nine-tenths 

of the people I met. If a person wished to do me a favour I would 

say to him, 'I beg you with tears in my eyes to interest me. Be 

strong, be positive, be imperious, if you will; only be 

something.’”218 

 

Por fim, desencantada com o curso das coisas, pois ninguém de seu círculo de 

relações se mostrara verdadeiramente apto a realizar suas aspirações mais íntimas, cede à 

pressão dos pais. Ao aceitar o pedido de casamento do nobre cujo título carregará ao 

longo de toda a vida, definirá, então, sua carreira e sua posição no interior da sociedade 

europeia. Nas palavras de Madame Grandoni: “the Princess considers that in the darkest 

hour of her life she sold herself for a tittle and a fortune”.219  

Tal como Hyacinth, ela também se encontra, de forma irrevogável, atada a 

compromissos duradouros, presa a votos – no seu caso, matrimoniais –, que, se lhe 

lograram conceder um nome imponente e um alto posto na sociedade, foi ao preço do 

sacrifício das aspirações individuais de liberdade outrora acalentadas quando ainda era 

“somente” Christina Light. Em certo sentido, teve que pagar com a própria vida o ingresso 

 
217 James, 1980, p. 193. 
218 Ibidem, p. 155. 
219 James, 1987, p. 259. 
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num estrato que despreza, ganhando, entretanto, uma nova, cuja predominância e 

prevalência do tédio só lhe faz sentir, com ainda mais pesar, o peso da escolha consumada.  

De forma lapidar, Irving Howe, para quem a jovem é a única personagem de toda 

a galeria social retratada em Casamassima a que não se pode realmente sofismar, resume 

sua trajetória nos seguintes termos: 

 

Ela abriu caminho à força – ou antes, se relembrarmos Roderick 

Hudson, o romance no qual ela apareceu pela primeira vez, foi 

empurrada – ao topo da sociedade, mas descobre que a conquista 

não valeu a pena: não oferece válvula de escape para seus amplos 

e vagos talentos; se o mundo inferior é banal, o superior é 

tedioso.220 

 

Na primeira vez, então, que deparamos com Christina em Casamassima, ela porta 

consigo todas as insígnias representativas de sua posição. Símbolos que, não obstante 

remetam sua pessoa a um lugar definido na sociedade de classes, agora pretende deles se 

livrar, pois supõe estar vivenciando a tão aguardada ocasião favorável à realização dos 

anseios passados – a conjuntura revolucionária, daí sua constante curiosidade por firmar 

a validade e a viabilidade da corrente subterrânea que ameaça eclodir; daí seu empenho 

em coletar evidências que comprovem a iminência da transformação.221: 

 

‘for what, in fact, can be more absurd, on the face of it, than for 

a woman with a title, with diamonds, with a carriage, with 

servants, with a position, as they call it, to sympathise with the 

upward struggles of those who are below? ‘Give all that up, and 

we’ll believe you’, you have a right to say. I am ready to give 

them up the moment it will help the cause. I don’t want to teach, 

I want to learn.’222   

 
220 Howe, 1998, p. 105. 
221 “‘Are we on the eve of great changes, or are we not? Is everything that is gathering force, underground, 

in the dark, in the night, in little hidden rooms, out of sight of governments and policemen and idiotic 

‘statesmen’ – heaven save them! – is all this going to burst forth some fine morning and set the world on 

fire? Or is it to sputter out and spend itself in vain conspiracies, be dissipated in sterile heroisms and abortive 

isolated movements? I want to know a quoi m’en tenir’” (James, op. cit., p. 200.) 
222 Ibidem p. 200. Para efeito de comparação, quando Hyacinth retorna de sua breve vacância pelo 

Continente e, em visita a Muniment, no pobre distrito de Camberwell, lá depara com a inesperada presença 

da princesa nos humildes aposentos do amigo, encontra-a humildemente trajada. Diferente do talhe elegante 

e refinado que a moça portava no teatro, quando o herói a conhece, está agora vestida de forma simples e 

contida: “a radiant angel dressed in a simple bonnet and mantle and immensely interested in an appealing 
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Encarando com grande entusiasmo a voga democrática, ela deseja impingir sua 

desforra e desprezo ao segmento cujo pertencimento levou à aniquilação de seus ideais 

de autonomia e lhe brindou com o fastio. Direciona o curso de sua vida aos setores menos 

privilegiados, associando-se com trabalhadores pobres (Hyacinth, Paul Muniment), 

filantropos (Lady Aurora), pensadores políticos e conspiradores (Hoffendhal). Desloca 

seus interesses, antes voltados ao consumo de obras de arte e bibelots,223  na direção das 

questões políticas do momento, posicionando-os, em suma, em torno do mundo dos 

pobres. “Numa época em que o arrivista característico do romance inglês ainda ascendia 

arduamente [...] James percebeu que os arrivistas realmente interessantes e importunos já 

haviam começado a descer apressadamente.”224  

Em ponto pequeno, ao projetar as transformações estruturais futuras que a 

revolução parece reservar a todo o conjunto da vida social, está em jogo, para a 

personagem, também a chance de resgatar os danos causados pelas escolhas do passado, 

de recuperar a ascendência de Christina Light sobre o nome adquirido de princesa 

Casamassima, de se reconciliar, em suma, com a sociedade que a relegou a uma vida de 

aparências. Posicionar-se na rota dos acontecimentos, inserir-se nos quadros mais 

depauperados da paisagem londrina, desafiando as rígidas concepções estratificantes de 

sua própria classe, faz com que, para ela, da mesma forma que para o herói, esteja em 

questão a possibilidade de determinar sua própria identidade por meio da vontade de fazê-

lo, em detrimento do cumprimento das convenções aprisionadoras (o que, já adiantando, 

tal como o residente de Lomax Place, também ela não obterá sucesso em sua empreitada; 

pelo mesmo motivo, mas com os sinais trocados, pelo qual o encadernador permanece 

excluído do espetáculo da vida, ela não logrará recobrar o legado do passado, a saber, 

devido à precedência do dinheiro e das posições de classe sobre a vontade individual).  

 

3.13. A princesa revolucionária, a revolucionária aristocrata 

 
corner of the earth. It took Hyacinth but an instant to perceive that her character was in a different phase 

from any that had been exhibited to her […] She had put off her splendour, but her beauty was unquenchably 
bright; she had made herself humble” (Ibidem, p. 407.)  

Para um artigo que procura lastrar as intersecções entre as vestimentas usadas pelas personagens 

em Casamassima e a conotação social que expressam, Cf. Strauss, 2013. 
223 Ao adentrar, pela primeira vez, na elegante residencia da esposa em Mayfair, o príncipe Casamasssima 

não deixa de notar que a companheira manteve seu espírito colecionador mesmo em terras britânicas: “On 

first coming into the room he had given some attention to its furniture and decorations, perceiving at a 

glance that the were rich and varied; some of the things he recognised as old friends, odds and ends the 

Princess was fond of, which had accompanied her in her remarkable wanderings, while others were 

unfamiliar, and suggested vividly that she had not ceased to ‘collect’.”(James, op. cit., p. 233.) 
224 Howe, 1998, p. 106. 
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Retornando a Medley, a ocasião se apresenta como oportunidade propícia para a 

princesa colocar em prática sua verve democrática, pois pode dispor do contato íntimo 

com um representante da classe trabalhadora, envolvido em segredos e em tramas 

políticas-conspiratórias.  

  Nesse sentido, desejando sondar o atual estatuto do movimento conspiratório, a 

jovem espera que Hyacinth, enquanto representante do povo, trabalhador manual, 

membro do “Sun and Moon”, filho de Florentine, possa lhe colocar a par do que se 

movimenta abaixo da superfície. Conta com que a presença do encadernador em Medley 

lhe propicie uma relação diversa da que, usualmente, costuma compor seus dias junto aos 

seus semelhantes aristocratas – algo mesmo como um convívio interpessoal mais simples 

e direto, como imagina ser típico entre os pobres. Em uma palavra, deposita no rapaz 

expectativas de que apresente a originalidade que diz faltar de todo aos bem-comportados 

representantes de seu círculo; gostaria que ele desacatasse e fizesse pouco das convenções 

e dos rituais de classe, do mesmo modo que ela procura fazer, em prol de um trato pessoal 

mais humano, profundo e genuíno, em que os iguais poderiam se congraçar.  

Movida por esse impulso de viés democratizante, com o fito de eliminar as 

barreiras socioeconômicas (“‘It is not I that am provoking; it is life, and Society, and all 

the difficulties that surround us.’”225), a princesa se esforça para que todo o conjunto de 

circunstâncias que envolve o complexo de Medley inspire em seu hóspede o senso de 

liberdade que se encontra ausente do andamento ordinário de sua vida. Esforça-se para 

eliminar as dificuldades e os expedientes discriminatórios que ensejam uma sociabilidade 

pautada na distinção entre indivíduos inseridos no nexo econômico que regula as relações: 

  

‘Now those general grounds are just what I have undertaken to 

make as small as possible. It is to reduce them to nothing that I 

talk to you, that I conduct myself with regard to you as I have 

done. What in the world is it I am trying to do but, by every 

device that my ingenuity suggests, fill up the inconvenient gulf 

that yawns between my position and yours?’226  

 

Eis aí, portanto, as razões manifestas, tanto pessoais como políticas, que ensejam 

a série de cuidados que Hyacinth depara já em sua chegada. O gesto da moça visa a 

 
225 James, op. cit., p. 320. 
226 Ibidem, p. 324. 
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emancipação dos lugares-comuns em torno de sua posição, desafia as concepções 

estáticas do arranjo social, propõe tacitamente novos acordos e novos vínculos entre 

segmentos apartados pela distribuição desigual de recursos, advoga pela justiça social e 

pela difusão generalizada da cultura, ao passo em que não deixa de projetar, no futuro, 

uma situação em que as distinções classistas não desempenhariam caráter decisivo na 

conformação final das relações – o que, entrementes, não deixa de ser uma afronta e um 

escândalo para seus pares.  

Precisamente por se esforçar em infringir, com deliberada intenção, a regra dos 

modelos e dos comportamentos comuns da nobreza é que o herói não consegue atinar 

com o fundamento exato, de cunho democrático, que nortearia as ações da anfitriã para 

com alguém de sua baixa extração social – o avesso, justamente, do que Medley 

representa: “It must appear to him so preposterous for a woman to associate herself with 

the great uprising of the poor and yet live in palatial halls – a place with fifty rooms”227. 

Esperava com alacridade que uma figura eminente da alta-roda, como é o caso da jovem 

anfitriã, pusesse em circulação certos padrões de refinamento e elegância que, ao fim e 

ao cabo, não deixariam de aludir a velhas dicotomias de classe. Isto é, hábitos que 

remeteriam à pouca penetração da cultura e do trato social entre os de sua classe e à fina 

sensibilidade dos eleitos a quem estima o porte e o trato; distinções que ao herói 

apareciam, justamente, enquanto marcas de fidalguia e beleza, aspectos que, oferecidos a 

ele em Medley, exercem sobre sua pessoa um fascínio tremendo que permitiria com que 

afastasse do horizonte a experiência social imediata de pobreza de onde provém.  

  Seja como for, a princesa quer mesmo abrir as portas dos modos de vida, da 

sociabilidade e dos costumes do segmento dominante a Hyacinth, mas não com o intuito 

que ele poderia esperar. A moça quer, em certo sentido, como que capitanear sua livre 

circulação nas fileiras da aristocracia (“‘Please remember this: you cease to be 

insignificant from the moment I have anything to do with you.”228), pois acredita que 

conquanto ofereça a oportunidade do convidado testemunhar o mesmo espetáculo social 

que ela, tediosamente, testemunhou ao longo dos anos, será o suficiente para que ambos 

reforcem a necessidade de desafiar os padrões cristalizados de diferenciação, as noções 

estereotipadas e os costumes decadentes dos endinheirados, como ela mesma sente. Em 

seus cálculos desconsidera os possíveis desencontros de perspectiva e expectativas, o que 

será decisivo adiante: 

 
227 Ibidem, p. 309. 
228 Ibidem, pp. 320-321. 
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‘It is the old régime again, the rottenness and extravagance, 

bristling with every iniquity and every abuse, over which the 

French Revolution passed like a whirlwind; or perhaps even 

more a reproduction of Roman society in its decadence, gouty, 

apoplectic, depraved, gorged and clogged with wealth and spoils, 

selfishness and scepticism, and waiting for the onset of the 

barbarians. You and I are the barbarians, you know.’229 

 

Supondo a igualdade de intenções entre ela e o hóspede, unidos pelo que imagina 

serem convicções políticas em comum contra o mando e os privilégios do estrato superior, 

lança sua cruzada particular contra a classe dominante. Valendo-se da boa aparência e 

dos bons modos do encadernador, aspectos de superfície que ajudam a camuflar sua 

origem proletária, apresenta-o à sociedade dos Marchants, vizinhos endinheirados da 

propriedade de Medley. Quer aplicar-lhes uma espécie de engodo que satisfaz muitíssimo 

seu desejo por retaliação. Diverte-se com a ideia de que esteja inserindo, no seio da 

aristocracia, um sujeito cuja extração remete ao polo social oposto de onde se encontram 

no momento; sujeito que, assim crê, deseja tanto quanto ela pôr termo nas torpezas e na 

estupidez praticada pelos hábitos de sua classe: 

 

Hyacinth felt that by this time he had associated a good deal with 

swells, but they had always know what he was and had been able 

to elect how to treat him. This was the first occasion on which a 

young gentlewoman had not been warned, and as a consequence, 

he appeared to pass muster. He determined not to unmask 

himself, on the simple ground that he should by the same stroke 

betray the Princess. It was quite open to her to lean over and say 

to Miss Marchant, ‘You know he’s a wretched little bookbinder, 

earning a few shillings a week in a horrid street in Soho. There 

are all kinds of low things – and I suspect even something very 

horrible – connected with his birth. It seems to me I ought to 

mention it.’230 

 

 
229 Ibidem, p. 313. 
230 Ibidem, p. 318. 
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Em contrapartida, o rapaz não deixa de sentir certa pena dos Marchants, pois, não só 

foram extremamente gentis com ele, como, pela maneira pouco estimável que enquadra 

seus companheiros trabalhadores e os integrantes do “Sun and Moon”, acredita que a 

verdadeira torpeza e estupidez se encontre do lado de lá, e não de cá, das relações de 

classe: “As he walked up and down the empty drawing-room it occurred to him to ask 

himself whether that was mainly what she was keeping him for – so that he might help 

her to play one of her tricks on the good people at Broome.”231 

Vemos, então, que o empenho democrático da princesa em delimitar um espaço 

em que as diferenciações de classe não pautem o curso das interações humanas, algo como 

um meio de convivência que não seja regido pelo poder decisivo do dinheiro, de sorte 

que os sujeitos nele inseridos possam se ver e se reconhecer no mesmo pé de igualdade, 

quando transposto para o âmbito prático, leva ao anseio pela consumação da desforra, ao 

desejo particular de pregar uma peça, por assim dizer, naqueles que despreza. Enquanto 

a primeira intenção procura transpor as determinações sociais, a segunda, por seu turno, 

presentifica-as em nova clave. Pressupõe exatamente o mesmo quadro de desigualdades 

e iniquidades, de prerrogativas de classe, que se queria então transgredir e, de sua 

reprodução inalterada, possibilita com que o caractere retire a justificativa de seus atos. 

Dizendo melhor, é na condição estrutural – inescapável – de proprietária que a princesa 

busca rearranjar as coordenadas que cindem a sociedade. O que implica dizer que, para 

atingir seu objetivo revolucionário, apoia-se, paradoxalmente, nos privilégios que sua 

posição lhe favorece em relação à vulnerabilidade dos mais pobres; vale-se da 

organização social iníqua como plataforma de ação orientada a desafiar a estabilidade 

dessa mesma iniquidade, a qual, não obstante, é a própria condição da ação que pratica.  

Em outras palavras, a anfitriã detém os meios materiais necessários para poder 

exercer as vantagens proporcionadas pela distribuição desigual dos recursos e dos meios 

de produção; detém o poder para dispor maravilhas a seu convidado, maravilhas ausentes 

de sua experiência ordinária em meio à miséria, de modo a chamar sua atenção e o 

encantar e, assim, submetê-lo a seus desígnios contra aqueles que, justamente, perpetuam 

a práxis de dominação de uma classe sobre a outra. Em nome da igualdade entre classes, 

a jovem norte-americana desfruta como bem entende da companhia de Hyacinth a fim de 

que ele, como proletário, contribua com o gosto que ela própria possui pela transgressão 

e escândalo contra os seus; presentifica a reificação onde supunha estar a anulando. Nesse 

 
231 Ibidem, p. 324. 
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quiproquó, espírito democrático e prerrogativas de classe, perversamente, misturam-se e 

se coincidem. Um vem dar no outro, amálgama que encerra um movimento vertiginoso 

em que os contrários estão indissociavelmente imbricados – seguindo a própria lógica 

compositiva de Casamassima. À revelia dos propósitos subjetivos, o empenho 

transformativo da princesa acaba reforçando, assim, o complexo de desigualdades que 

visava superar.232 

Vale, entretanto, pontuar uma ressalva contra possíveis mal-entendidos: menos do 

que uma práxis cínica levada a cabo pelo caractere em questão, consciente de seus efeitos, 

a contradição encenada pelo gesto democrático da princesa diz respeito a uma condição 

estrutural imputada aos indivíduos pela precedência e abrangência do nexo monetário que 

rege a sociedade moderna. Nexo que, justamente, será posto em evidência quando, ao fim 

do romance, Paul Muniment, com quem está tendo um caso, confronta-lhe com a hipótese 

tácita de que, em falta da larga soma recebida pelo marido, a amante acabaria por retornar 

a ele. A imposição do valor de troca, portanto, como fundamento que baliza as relações 

intersubjetivas será o fator responsável por impedir com que a princesa adentre no 

espetáculo revolucionário, no palco central onde se encenam os acontecimentos que 

realmente deseja conhecer e compor. Só poderá testemunhá-los do lado de fora do teatro 

em que se exibem. 

Trata-se mesmo de uma situação contraditória que acaba por retroagir sobre as 

proposições transformativas aventadas em primeiro lugar, instilando a dúvida e a 

desconfiança quanto às reais motivações que cativariam a personagem a agir em prol da 

revolução. De fato, não passaria a princesa de uma mera capricciosa à caça de aventuras 

entre os de baixo, pegando carona na voga democrática que desponta no horizonte? 

Perseguir a ideia de sublevação social, nessas condições, não implicaria, para ela, o 

mesmo gosto pelo consumo das últimas modas que, embora diga desprezar, delas dispõe 

como subterfúgio ao tédio? Nesse sentido, assim como se se desfez de seus objetos de 

decoração e arte quando lhe foi necessário, não abriria mão também de Hyacinth quando 

este deixasse de atender suas pretensões, quando um novo indivíduo-mercadoria (Paul 

 
232 Tendo em vista o poder que a condição de proprietária investe à princesa sobre a vida daqueles que se 

encontram abaixo de seu posto na pirâmide social, dispondo deles a seu bel-prazer, podemos então 

compreender por que, na imaginação de Hyacinth, os modos de sua anfitriã se aproximam do comando que 

Hoffendhal exerce sobre seu exército de seguidores – e sobre ele próprio. De diferentes formas e por razões 

igualmente díspares, o herói está tensionado entre duas formas diferentes de servidão: “Hyacinth knew 

nothing of these, and didn’t want to know, except that it was marvellous, the way Hoffendhal kept them 

apart. He had exactly the same maestry of them that a great musician – like the Princess herself – had of 

the keyboard of the piano; he treated all things, persons, institutions, ideas, as so many notes in his great 

symphonic revolt.  (Ibidem, p. 334.) 
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Muniment), capaz de lhe distrair do tédio que assombra as classes altas, apresentasse-se 

como opção mais conveniente para seus desígnios? “‘Certainly, he will have to be 

sacrificed. But why was I bound to consider him so much? Haven’t I been sacrificed 

myself?’”233 Comenta, de passagem, Capitão Sholto a Madame Grandoni a respeito do 

pobre encadernador, assinalando, de forma indireta, o consumo contínuo de experiências 

que o apetite revolucionário da princesa encena. 

 

Ela está mais interessada na revolução ou pelo menos na ideia da 

revolução, mas não nos desaventurados seres humanos em cujo 

nome a revolução é presumivelmente feita [...] E até mesmo 

quando a princesa se compraz em fazer caridade – pois James vai 

enlaço de seus motivos implacavelmente – Hyacinth deve 

admitir para si mesmo que o “comportamento dela, afinal, estava 

mais direcionado a dar alívio a si própria que aos outros”. 234 

 

As determinações de classe, a reificação das relações, a lembrança da fratura que divide 

a sociedade como um todo, aspectos negativos do convívio interpessoal que se queriam 

abolidos da paisagem luminosa do campo inglês, voltam pela porta dos fundos. Espécie 

de retorno do recalcado que, espreitando silenciosamente o idílio do herói, tal como 

Hoffendhal espreita o mundo “civilizado” prestes a revirá-lo do avesso, suscitam 

perguntas que, todavia, não podemos com certeza afirmar.  

Por isso mesmo, no lugar de afirmarmos a prevalência de um polo sobre o outro 

– o ímpeto revolucionário versus o consumo conspícuo da ideia de revolução –, da mesma 

forma com que procedemos em relação às correntes hereditárias que refluem sobre 

Hyacinth, vale também apreender a trajetória da princesa em sua face dual. Isto é, sem 

deixar por um segundo sequer de ser uma proprietária à maneira da aristocracia, ela é 

também uma entusiasta ferrenha da ideia de transformação social; quanto mais depreende 

todas as suas energias em direção ao rearranjo do atual cenário de iniquidades, mais acaba 

repondo o complexo de relações em torno das desigualdades que queria erradicar; quanto 

mais supõe estar perto do núcleo popular-revolucionário, mais distante dele se encontra 

– exatamente como o herói, que, em Medley, imagina estar, de alguma forma, inserindo-

se e se reconciliando com a esfera paterna, deve sua figuração nesse universo – não 

 
233 Ibidem, p. 350. 
234 Howe, 1998, pp. 106-107. 
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esqueçamos – ao fato de provir do proletariado e isto, no presente, servir aos interesses 

da princesa. 

Atribuindo dependência à liberdade, capricho à autonomia, a ânsia da jovem 

norte-americana em estabelecer contato com a crueza e a brutalidade da realidade dos 

trabalhadores é tamanha que não deixa de guardar algo de disparatado e, pesando bem as 

coisas, também de cômico, na medida em que o contato com Hyacinth subverte as 

expectativas do que esperava encontrar nos baixos estratos – deixando transparecer uma 

visão marcadamente de classe, próxima, muita vez, dos retratos sensualistas do 

naturalismo sobre as classes baixas. Temos mostra deste desencontro entre expectativa e 

realidade quando, por exemplo, a princesa mal consegue conter o espanto (e também a 

decepção) que lhe causa o hóspede ao comentar a proximidade que detém com Lady 

Aurora, pois imaginava ser ela a primeira dama da sociedade com quem ele estaria 

travando contato: “‘I was thinking that you might be less fresh than I thought.’”235 Mesma 

coisa para o fato de Hyacinth não ser totalmente ignorante em matéria de filosofia: “‘It is 

most extraordinary, your knowing about Schopenhauer!’ He answered that she really 

seemed quite unable to accustom herself to his little talents”.236 Ou mesmo quando, ao 

propor o pagamento de ordenados para que o jovem encadernador consiga alargar sua 

estância em Medley, sem preocupações pecuniárias, tal como ela deseja que aconteça, 

coloca a questão em termos tais que reafirma as posições de classe que seu gesto pretendia 

relativizar: 

He remained a moment, looking on the ground; then he 

said, ‘Princess, you have no idea – how should you have? – into 

the midst of what abject, pitiful preoccupations you thrust 

yourself. I have no money – I have no clothes.’ 

‘What do you want of money? This isn’t a hotel.’ 

‘Every day I stay here I loose a day’s wages; and I live 

on my wages from day to day.’ 

‘Let me, then, give you wages. You will work for me.’ 

‘What do you mean – work for you?’ 

‘You will bind all my books. I have ever so many foreign 

ones, in paper.’ 

‘You speak as if I had brought my tools!’237 

 
235 James, op. cit., p. 314. 
236 Ibidem., p. 337. 
237 Ibidem, p. 322. 
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Frente às idiossincrasias entre a figuração da ideia e sua efetivação ou, nos termos 

de nosso raciocínio até aqui, a imbricação recíproca entre alternativas e posições 

sociopolíticas contrárias cujo amálgama embaralha e indetermina as intenções – 

corolários de uma organização desigual da sociedade cuja finalidade última que persegue, 

o lucro, sobrepõe-se e antecede as intersubjetividades –, os agentes envolvidos no 

episódio do idílio, ao seu fim, encaram itinerários respectivamente antitéticos. Como 

dissemos, Hyacinth, que, ao chegar no campo, se encontrava mais próximo da corrente 

revolucionária do que jamais antes estivera, após ter aspirado o ar da alta-roda, passará a 

advogar pela conservação das diferenciações entre os indivíduos, pelo status quo; a 

princesa, que, no início, estava imersa no circuito de relações e costumes dos aristocratas, 

o tédio propriamente, tendo travado contato íntimo com seu convidado proletário (mas 

até onde?238), procurará acelerar o passo em direção ao núcleo conspiratório no qual 

pretende se inserir.  

Troca de papéis que corresponde à subversão dos propósitos originais em jogo. 

Dedicando-se de corpo e alma a transpor as divisões estáticas de classe, as discriminações 

recíprocas entre ricos e pobres, a princesa não deixará de ficar algo sobressaltada ao aferir 

que seus esforços, de coloração democratizante, redundaram no avesso do que esperava, 

pois Hyacinth renuncia seu credo revolucionário e transfere toda sua simpatia e 

solidariedade, outrora destinada aos seus, aos aristocratas: 

‘Isn’t enough, now, to give my life to the beastly cause’, 

the young man broke out, ‘without giving my sympathy?’ 

‘The beastly cause?’ the Princess murmured, opening her 

deep eyes. 

 
238 Comentando a respeito da frivolidade que marca o tratamento dispensado ao tema sexual nos primeiros 

trabalhos de James, visto como mera formalidade, Stephen Spender assinala a exceção de Casamassima 

nesse corpus específico de texto: “His attitude to sex [de James] varied greatly in the course of his 

development. In the early novels and stories, with the exception of The Princess Casamassima, wherever 

James approaches the physical side of life he seems to draw on his gloves, and his nouns draw on their 

inverted commas. When his subject is sex, he sheers away from it by reducing it to a formality, and if one 

tries to imagine his characters physically, one feels that one is lifting the veil which conceals something 

repulsive.” (Spender, 1970, p. 34.) 
Com efeito, há um breve momento do idílio em que podemos pressentir a tensão sexual que se arma entre 

anfitriã e convidado. Após Madame Grandoni reforçar, para Hyacinth e para a princesa, a necessidade 

premente do rapaz partir pela manhã, sem se demorar mais um instante do que o necessário, retira-se e 

deixa os dois sozinhos no salão de visitas da mansão: “During this little address the Princess, who made no 

rejoinder to that part of it which concerned herself, remained hidden behind her fan; but after Madame 

Grandoni had wandered away she lowered this emblazoned shield and rest her eyes for a while on Hyacinth. 

At last she said, ‘Don’t sit half a mile off. Come nearer to me. I want to say something to you that I can’t 

shout across the room.’ Hyacinth instantly got up, but at the same moment she also rose; so that approaching 

each other, they met half-way, before the great marble chimney-piece. She stood a little, opening and 

closing her fan” (James, op. cit., p. 320.) 
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‘Of course it is really just as holy as ever; only the people 

I find myself pitying now are the rich, the happy.’239 

 

No fundo, a jovem não deixará de se perguntar como foi possível, após o encadernador 

ter partilhado do que compreende ser o mesmo espetáculo grotesco que ela – a 

sociabilidade dos abastados –, que ele passe a reverenciar o lado dos vencedores, pois 

supõe que o futuro e a verdade se encontram, nesse instante, entre os oprimidos. Não à 

toa, a moça passará a cortejar, por assim dizer, o amigo de Hyacinth, Paul Muniment, cuja 

relação com o movimento de Hoffendhal é muito mais sólida do que a do herói. 

Inversamente, Hyacinth verá com espanto redobrado os arroubos revolucionários 

empreendidos pela jovem a fim de constituir uma vida mais simples, desprovida de luxos 

e frivolidades, em meio aos mais necessitados, como forma de comunicar a consistência 

de sua vocação política aos figurões do movimento conspiratório. Do mesmo modo que 

muitos que se encontram no mesmo patamar social que o seu, Paul e Rosy Mumiment, 

por exemplo, o rapaz não compreenderá muito bem por que a princesa, podendo dispor 

de todas as benesses de sua posição, dos meios materiais para deter e apreciar o que se 

produziu de melhor em termos de cultura e arte, decide deles abrir mão com o fito de 

integrar um universo que, ele julga, não reserva nada além de embrutecimento e 

imbecilidade:  

 ‘I don’t like to be surrounded with objects I don’t care 

for; and I can care only for one thing – that is, for one class of 

things – at a time. Dear lady,’ the Princess went on, ‘I fear I must 

confess to you that my heart is not in bibelots. When thousand 

and tens of thousands haven’t bread to put in their mouths, I can 

dispense with tapestry and old china.’240 

 

Também não por acaso, o residente de Lomax Place passará a estreitar laços com Lady 

Aurora, que antes próxima da realidade dos pobres subúrbios de Londres por meio das 

ações filantrópicas que praticava, vai aos poucos reassumindo seu posto no interior da 

realeza britânica. 

 

 
239 Ibidem, p. 336. 
240 Ibidem, p. 412. 
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3.14.  “‘Pois aí estamos!’”241 

Trilhando sendas opostas, mas espelhadas, a trajetória e as escolhas das duas 

personagens revolvem sobre o mesmo núcleo essencial de problemas. Orbitam em torno 

das promessas de realização plena da experiência, da determinação da identidade 

individual e do cumprimento das possibilidades redentoras do destino. Dentro da 

especificidade e dos respectivos horizontes da classe a qual pertencem, as opções, 

inicialmente, apresentam-se e se desdobram a elas, projetando as expectativas de futuro. 

Entretanto, a despeito dos esforços mobilizados para que o vislumbre se torne realidade, 

ambos os caracteres fracassam igualmente em seu intento, pois permanecem atados, 

contravontade, às decisões inelutáveis, já consumadas, no passado – decisões que, devido 

à irrevogabilidade que adquirem no presente, não podem ser expiadas pela simples 

contingência individual, pois dizem respeito ao nexo econômico maior que determina a 

reprodução da sociedade moderna.  

São, portanto, as escolhas pretéritas o elemento responsável por frustrar o 

empenho de Christina Light em levar a melhor sobre a princesa Casamassima – conflito 

subjetivo que, senão o acompanhamos de perto como acompanhamos o de Hyacinth, nem 

por isso deixamos de pressentir o quanto intimamente a agoniza. Assim, frente à 

inexorabilidade do destino que aniquila os anseios, as prerrogativas de classe adquiridas 

pela jovem norte-americana no contato com a alta-roda europeia (o passado) são repostas 

e atualizadas (o presente) a despeito ou mesmo através das intenções democratizantes 

que pretende levar a cabo (o futuro). A princesa, enfim, logra sobrepujar Christina. Uma 

a uma, as alternativas vislumbradas vão caindo, esvaziadas de sentido prático, até não 

restar mais nada além do completo senso de terra arrasada, de mundo sem saída e 

desespero – a Hyacinth, irremediavelmente dilacerado entre dois mundos, só resta o 

suicídio; ao entusiasmo revolucionário da princesa e seu subsequente fracasso, o 

julgamento do leitor. 242   

 
241 James, 2010, p. 561.  
242 Eis aí mais um ponto de contato possível que Casamassima estabelece, sempre a seu modo, com a 

consagrada tradição novelística, de corte realista, que vicejou durante os oitocentos. Com efeito, inspirado 

pela ideia do Grande Realismo de Lukács, Roberto Schwarz afirma que o enredo do romance [novel] 

realista foi uma “grande máquina de desfazer ilusões”: “Para compreender lhe a importância é preciso vê-

lo em conjunto, em movimento, atravessando fronteiras nacionais, desrespeitando a hierarquia dos 

assuntos: uma a uma vai desdobrando as convicções mais caras ao seu tempo, as combina às figuras mais 

fortes e dotadas, e deixa que se quebrem – ao longo do enredo – contra a mecânica sem perdão da economia 

e das classes sociais [...] Trata-se de uma situação básica do romance oitocentista: as veleidades amorosas 

e de posição social, propiciadas pela revolução burguesa, chocam-se contra a desigualdade que, embora 

transformada continua um fato: é preciso adiá-las, calcular, instrumentalizar a si e aos outros... para afinal 
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Objetivando reter e estudar os efeitos do processo social, cujo vínculo entre 

indivíduos é o valor de troca, sobre as expectativas de virada do destino, tanto em âmbito 

privado como coletivo, Casamassima posiciona os opostos frente-a-frente em Medley. 

Os principais caracteres do romance, o que dá título à obra e o que confere curva ao 

enredo, lá se encontram. O primeiro, ocupando posição acima do segundo, encara a 

ocasião como espécie de iniciação política. Quer colocar em prática as lições que obteve 

da incursão pelo submundo conspiratório-proletário, quer afrontar a classe a qual 

pertence. O contato entre ambos, no entanto, logo inspira problemas. Isto porque os 

termos da relação que estabelecem em prol da igualdade democrática (ou por outra, em 

prol da realização dos desígnios de proprietário da princesa Casamassima em ir contra os 

seus), por mais que proponha liquidar as determinações que vicejam no “exterior” a 

Medley, acaba por encenar a mesma dinâmica de dominação e diferenciações gerais que 

se pretendia superar. Uma vez que a inserção de Hyacinth nesse mundo livre, repleto das 

mais finas obras de arte, deve-se, nada mais, do que à vontade da princesa de que ele ali 

esteja, os expedientes de classe são renovados, agora, entretanto, em nome de princípios 

sociopolíticos que seriam contrários a eles: a liberdade repõe a servidão, os princípios 

democráticos instauram o capricho, o que está “fora” determina o que está “dentro”, a 

unidade renova a cisão, etc.  

Diante desse quadro contraditório, em que os incompatíveis convergem e se 

revezam a cada passo e cada gesto da princesa, condição estrutural que escapa ao pleno 

controle das intenções, a dúvida e a indeterminação se inscrevem no arranjo. O que vemos 

pode não ser, realmente, o que é. Por debaixo da vasta superfície das amenidades, do 

idílio oferecido aos sentidos, sentimos vibrar a nota da inquietação. Por trás das intenções 

declaradas de transformação paira a influência das vantagens e conveniências de uma 

posição privilegiada na pirâmide social. É neste sentido que devemos enquadrar os 

equívocos, mal-entendidos e desencontros tematizados entre a princesa e seu convidado, 

de extração social inferior, durante o episódio; isto é, enquanto método de composição 

que permite com que vislumbremos, pelas frestas, o nexo, de fato, que une os segmentos 

apartados da sociedade, que faz soar a nota da desigualdade e da iniquidade, dos interesses 

inconfessos que um estrato detém sobre outro mais vulnerável às suas investidas. O 

espectro da dominação ronda e espreita a resplandecente Medley.  

 
descobrir, quando riqueza e poder tiverem chegado, que não está mais inteiro o jovem esperançoso dos 

capítulos iniciais” (Schwarz, 2012a, pp. 53-54.) 
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Dispor dos aspectos da cultura e das oportunidades de vida restrita aos happy few, 

a partir do signo da transgressão dos rituais de classe cristalizados, cuidar para que os 

indivíduos provenientes das camadas mais baixas usufruam de possibilidades que, 

outrossim, jamais poderiam vir a fruir sob as condições ordinárias de reprodução do 

processo capitalista, não garante, no interior da sociedade de classes, a plena realização 

dos propósitos democráticos que impulsionaram o gesto – torna o ímpeto transformativo 

e subversivo levado a cabo pela princesa, isto é, sua tentativa de alterar as coordenadas 

do destino, algo disparatado que comporta um quê de ridículo e também de risível, pois 

não faz mais do que simplesmente elevar a fratura a princípio de organização do todo. Do 

mesmo modo, supor que o cultivo das qualidades subjetivas, o delicado tato social, o 

refinamento das maneiras e o exercício da sensibilidade artística comporiam atributos 

suficientes para despertar a atenção desinteressada dos abastados e, desta feita, habilitar 

de bom grado o ingresso dos indivíduos pouco afortunados nas fileiras da alta-roda, não 

deixa de ser menos disparatado e risível, pois parece fazer pouco do papel decisivo 

desempenhado pelo dinheiro no ordenamento das relações. Ao fim e ao cabo, ficamos 

mesmo com a sensação de que a princesa e Hyacinth realmente não saíram do lugar. A 

despeito de todos os esforços que mobilizaram a fim de efetivar as esperanças por uma 

situação outra da que se encontram, da multiplicidade de residências, cidades, encontros 

e ocasiões diversas que percorreram por todo panorama social abarcado pelo romance, 

ainda assim, parece prevalecer o senso de que ambos os caracteres encerram suas 

respectivas jornadas no romance sem terem, de fato, transposto os limites da experiência 

individual e política que se empenharam, de formas opostas, a superar. Encontram-se 

presos à classe, ao passado e, por mais que se lancem ao horizonte, retornam sempre ao 

ponto de origem.  

Assim sendo, na medida em que a comédia farsesca que toma pé em Medley 

aponta, indiretamente, para o impasse histórico que relativiza e faz girar em falso as 

proposições aventadas de futuro, através mesmo da atuação silenciosa, subterrânea, da 

rede de determinações econômicas que, infiltrada por todo o tecido da sociedade, 

redimensiona os anseios de superação aos termos iníquos do embate entre classes que 

vigora no presente, podemos dizer que não só a percepção dessa malha de relações 

constitui o principal ponto crítico a ser fixado por nossa leitura de Casamassima, como é 

precisamente ela que faz com que o idílio seja o episódio mais político de toda obra. É 

ela que confere objetividade e unidade às ações díspares praticadas pelas personagens. 
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É nesse sentido que devemos procurar compreender o testemunho crítico 

elaborado artisticamente por Casamassima por meio da fala de Hyacinth que nos serviu 

de ensejo em primeiro lugar.  

‘It is more strange than I can say. Nothing of it appears 

above the surface; but there is an immense underworld, peopled 

with a thousand forms of revolutionary passion and devotion. 

The manner in which it's organized is what astonished me; I knew 

that, or thought I knew it, in a general way, but the reality was a 

revelation. And on top of it all, society lives! People go and 

come, and buy and sell, and drink and dance, and make money 

and make love, and seem to know nothing and suspect nothing 

and think of nothing; and iniquities flourish, and the. misery of 

half the world is prated about as a “necessary evil”, and 

generations rot away and starve, in the midst of it, and day 

follows day, and everything is for the best in the best of possible 

worlds. All that is one half of it; the other half is that everything 

is doomed! In silence, in darkness, but under the feet of each one 

of us, the revolution lives and works. It is a wonderful, 

immeasurable trap, on the lid of which society performs its 

antics. When once the machinery is complete, there will be a 

great rehearsal. That rehearsal is what they want me for. The 

invisible, impalpable wires are everywhere, passing through 

everything, attaching themselves to objects in which one would 

never think of looking for them. What could be more strange and 

incredible, for instance, than that they should exist just here?’243 

 

Ao ocultar do leitor o desenlace do que ocorreu durante o encontro secreto do herói com 

Hoffendhal, ao fim do episódio do “Sun and Moon”, e fazer com que saibamos o que 

ficou em suspenso apenas a posteriori, através do relato do próprio encadernador à 

princesa durante sua estada em Medley, a organização expositiva da composição logra 

transportar toda a carga dramática e  tensão acumuladas anteriormente para o atual 

momento da enunciação – o qual, em tese, distanciava-se não só em tom e intenção do 

que lhe precedeu, mas também temporal, espacial e socialmente do conflito que estava 

sendo até gestado (“‘What could be more strange and incredible, for instance, than that 

 
243 James, 1987, p. 330. 
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they should exist just here?’”). Valendo-se da lenta maturação de recursos de inspiração 

romanesca que despertam o senso de sugestão e mistério em conjunto com a objetividade 

referencial oferecida pela técnica analítica do novel, James se esforça, então, por inscrever 

no seio mesmo da resplandecente vida aristocrata a força dormente da revolução social 

proletária, encenando em ato, no plano da estrutura formal da obra, a rede de relações 

ocultas entre opostos de que fala a passagem. Faz com que o discurso do herói configure 

instante crucial da história, pois expressa o princípio técnico e temático que baliza toda a 

organização do entrecho, estabelecendo a correlação entre o o mundo conhecido e o 

desconhecido, a evidência e a sugestão, os de cima e os de baixo, os ricos e os pobres, a 

ordem e a anarquia, em um só enlace. 

Acompanhando os desdobramentos desse deslocamento técnico-formal, 

transplante silencioso entre as partes, responsável por colocar momentos antagônicos do 

enredo em imbricamento recíproco, o entrecho de Casamassima como que tacitamente 

procura comunicar ao leitor que o passado constitui, na verdade, fundamento do presente; 

fundamento oculto, para sermos mais precisos, pois, na medida em que os apelos de 

transformação que emite não logram ser efetivados, mais acaba por lançar sua sombra 

insidiosa sobre o andamento da vida contemporânea. É, portanto, a dominância dos feitos 

pretéritos sobre as circunstâncias em que a ação transcorre que acaba, por seu turno, 

presentificando os antagonismos de classe, o confronto que cinde a sociedade burguesa, 

justamente onde se suspeitava que poderia não existir – na esfera da cultura, o que permite 

ao romance, enquanto objeto cerrado e acabado em si mesmo, incorporar a guerra entre 

classes enquanto condição sine qua non para objetividade e qualidade artística moderna 

que a obra adquire e professa.244 

James tematiza em sua obra o esvaziamento contínuo das proposições político-

ideológicas que projetam um futuro diverso do seu imediato, pois conseguiu capturar na 

economia interna do romance o dinamismo histórico pelo qual a sociedade capitalista, 

como um todo, reproduz-se. Isto é, conseguiu verter em qualidade de princípio artístico a 

fratura que é parte constituinte e integrante da vida moderna e, desta feita, analisar os 

efeitos da sólida estrutura de desigualdade de classes sobre as expectativas de virada 

 
244A respeito dos dispositivos literários inventados pelos escritores, pós os massacres de 1848 em Paris, a 

fim de fazer frente ao novo horizonte epistemológico e social que se firmava doravante no panorama, qual 

seja, o choque histórico de classes como arena decisiva para a obra de arte, seus trabalhos passaram a 

incorporar, na linguagem, tanto as acepções vencedoras e oficiais de um lado quanto, do outro, as vencidas 

e semiclandestinas – configurando o que Roberto Schwarz chamou de crise dos significados comuns: “Por 

um paradoxo compreensível, a crise dos significados comuns concorreu para a objetividade sui generis da 

forma moderna.” (Schwarz, 2012b, p. 179.) 
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radical do destino. Desse modo, o autor norte-americano revela uma percepção artística 

bastante acurada e crítica quanto aos rumos da sociedade burguesa em fins do século XIX. 

De forma cética, procura responder às perspectivas políticas de transformação que 

despontavam em sua época como alternativas às necessidades de transformação impostas 

pela urgência do presente – sejam tanto as promessas de cunho revolucionário, quanto as 

promovidas pelo status quo. Desconfia que, talvez, as proposições de superação em 

relação ao atual estado de decadência e fastio em que se encontra o mundo europeu, 

infundindo esperança e otimismo em uns, medo e receio em outros, em fim de contas, 

não faça mais do que simplesmente rearranjar os termos da desigualdade em nova chave 

que perpetua a barbárie. Em suma, podemos dizer que Casamassima se presta ao exame 

novelístico de um processo histórico que se conserva, perversamente, inalterado pela 

contínua renovação do nexo de exploração que coaduna segmentos opostos, intenções 

excludentes e propostas díspares de organização do tecido social, de modo a lhes frustrar 

os anseios de viabilização na práxis.  

Assim é que devemos entender a relação que se firma entre as concepções sociais 

invocadas pelo título e o deslocamento provocado pelo conteúdo manifesto do romance 

– questão que foi o ponto de partida de todo nosso trabalho. As razões que levam James 

a nomear a obra com a alcunha de uma personagem proveniente dos mais altos postos da 

aristocracia, mas, em contrapartida, eleger como herói uma figura proveniente do 

proletariado, remetem para fora do romance propriamente dito. Dizem respeito à própria 

lógica social matizada na história, dizem respeito à “imaginação do desastre” do autor, 

mencionada por Trilling em seu ensaio, e dizem respeito ao padrão de inversão detectado 

por Hobsbawm como tônica histórica do fim dos oitocentos. Deve-se, em suma, ao 

entendimento profundo de James de que a reprodução estrutural da sociedade burguesa 

depende da constante renovação das distinções e da cisão entre classes que, menos do que 

simplesmente apartar segmentos e prismas sociopolíticos antagônicos, estabelece um 

jogo de reciprocidade entre eles em que a relação complementar entre os extremos é que 

confere unidade ao todo, como o sol e a lua, Hyacinth e a princesa, a capa e o livro. 
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