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RESUMO 

HERNANDES, G. Q. G. O corpo ausente: configurações literárias em Encarnação e A 

carne. Tese (Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas), Universidade de São Paulo, 2021. 

 

A tese tem como proposta estudar representações do corpo na literatura do final do 

período monárquico, a partir de dois romances: Encarnação (1877 – 1893), de José de 

Alencar, e A carne (1888), de Júlio Ribeiro. Tem-se por hipótese que, na figuração das 

personagens, os escritores incorporariam e dialogariam com noções discursivas externas 

aos dois textos do corpus ao elaborar seus entes ficcionais. A partir de descrições, de 

diálogos significativos, de ações presentes no enredo e de reflexões realizadas pelos 

narradores, o presente estudo relaciona, por meio de uma leitura próxima ao texto e 

atenta às escolhas lexicais e formais, os conceitos corpo e alma para compreender como 

esses discursos extraliterários, oriundos de diversas esferas, como a medicina, a religião, 

a filosofia, a biologia, dentre outros, possuíram ressonâncias nas escolhas estéticas das 

duas narrativas e configurariam o sentido interno para os termos mediante seu 

imbricamento na composição geral das obras. Com base nesse método de leitura, busca-

se analisar, interpretar e restituir os enunciados à cadeia discursiva própria de seu 

tempo, assim como compreender alguns contrastes e algumas similaridades discursivos 

e históricos entre as tendências do Naturalismo e do Romantismo.  

Palavras-chave: Corpo. Alma. Naturalismo. Romantismo. Alencar. Júlio Ribeiro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

HERNANDES, G. Q. G. The absent body: literary configurations in Encarnação and A 

carne. Tese (Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas), Universidade de São Paulo, 2021. 

 

This thesis aim is to study the body representations of two Brazilian novels, both 

published in the final of the monarchic period: Encarnação, by José de Alencar, and A 

carne, by Júlio Ribeiro. The hypothesis is that, in the figuration of the characters, the 

writers would incorporate and dialogue with external discursive notions. From 

descriptions, meaningful dialogues, actions and the narrator reflections, this study 

relates, using a close reading technique attentive to formal choices that were made, the 

concepts of body and soul to understand how these extraliterary discourses – like 

medicine, religion, philosophy, biology, and others – had resonances in the esthetical 

choices of the two narratives and would configurate the internal meaning of the words 

on their contexts of use. Using this method, we analyze, interpret and replace the 

enunciations to their time, besides we seek to comprehend some discursive contrasts 

and similarities between Naturalism and Romanticism.     

Keywords: Body. Soul. Naturalism. Romanticism. Alencar. Júlio Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O poeta acorda na terra. Demais, o poeta é homem, Homo Sum, 

como dizia o célebre romano. Vê, ouve, sente e, o que é mais, sonha 

de noite as belas visões palpáveis de acordado. Tem nervos, tem fibra 

e tem artérias – isto é, antes e depois de ser um ente idealista, é um 

ente que tem corpo. E, digam o que quiserem, sem esses elementos, 

que sou o primeiro a reconhecer muito prosaicos, não há poesia.  

(Álvares de Azevedo, 2005, p.39)
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciaremos essa apresentação com uma reflexão acerca do momento atual, já 

que a escrita da tese – que tem como objeto dois romances brasileiros do final do século 

XIX1 – foi marcada por uma série de importantes acontecimentos, dentre eles, a 

pandemia do coronavírus. Não pretendo apresentar as dificuldades pessoais que 

permearam a elaboração de alguns capítulos, mas discorrer brevemente sobre os 

impactos dessa doença, já que os desdobramentos de sua propagação permitem 

introduzir o objeto desse estudo.  

Como se sabe, no ano de 2020, a epidemia do referido vírus, iniciada na China, 

adquiriu escala global e alterou a rotina do mundo devido a sua letalidade e difusão, 

obrigando muitos países a adotarem um regime de confinamento, a fim de evitar a 

disseminação da doença. A disciplina e os cuidados com o corpo – presentes em várias 

recomendações dos órgãos de saúde, como: não se pode tocar olhos e boca, deve-se 

utilizar máscaras em locais públicos, é necessário passar álcool em gel nas mãos, lavar 

as mãos regularmente, tirar os sapatos na entrada de casa, etc – tornaram-se uma 

questão de sobrevivência e, mesmo com essas medidas sendo recomendadas por 

especialistas e algumas autoridades competentes, o número de casos e mortes, 

infelizmente, só aumenta. Em hospitais e laboratórios, uma corrida contra o tempo 

buscou controlar a ação de um patógeno e, ao mesmo tempo, a ciência vem sendo 

desacreditada por meio da veiculação via redes sociais de inúmeros textos, vídeos e 

imagens que buscam desinformar a população. Os desdobramentos da Covid-19 ainda 

são incertos, mas os seus efeitos no cotidiano e no imaginário das pessoas serão 

certamente duráveis. 

Um conjunto de saberes sobre o vírus foi responsável por modificar relações 

sociais e procedimentos que, antes adotados somente em hospitais, passaram a ser 

aplicados também em outros ambientes, como lares, supermercados, escolas, farmácias, 

restaurantes; enfim, espaços públicos e privados. Além disso, a letalidade da doença foi 

responsável por enquadrar indivíduos em diferentes classes distinguindo aqueles que 

seriam grupos de risco (idosos e pessoas com comorbidades) daqueles que estariam 

 
1 O contexto em que os romances foram escritos será abordado mais adiante, no desenvolvimento da 
tese. 
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mais propensos a espalhar o vírus de maneira assintomática (crianças). A presença de 

seres invisíveis a olho nu determinou uma série de ações, mobilizou uma série de 

saberes oriundos de diversas áreas; em síntese, fez funcionar diferentes dispositivos 

biopolíticos. 

Quando pensamos sobre essas novas condições de vida, muitas vezes não 

refletimos sobre como a nossa própria percepção quanto ao que é uma doença já está 

profundamente associada a todo um conjunto de saberes que é próprio do nosso tempo. 

Muitas vezes, não nos damos conta de que a percepção de que as bactérias e vírus são 

agentes patógenos é relativamente recente na história humana e de que a modificação do 

nosso modo de agir como conduta profilática, como a higienização com álcool em gel, 

por exemplo, está intimamente relacionada a esse entendimento. Não avaliamos 

usualmente que o uso da máscara, a busca pela vacina em laboratórios ao redor do 

mundo, as recomendações dos órgãos de saúde e inúmeras outras medidas que tivemos 

que adotar para minimizar os efeitos da pandemia são resultado de concepções 

elaboradas ao longo de séculos sobre o funcionamento corporal. Tais percepções 

encontraram seu significado no entrecruzamento de diferentes discursos provenientes de 

diversas disciplinas de saber: a medicina, a química, a concepção darwinista de 

evolução das espécies, a estatística, dentre outras. 

Ao lançarmos um olhar para concepções passadas sobre o corpo, é possível 

notar que as condutas tomadas na tentativa de prevenção e contenção do avanço do 

vírus dependeram de mudanças significativas nos discursos sobre o corpo, sendo que 

grande parte das teorias que motivaram essas alterações foram formuladas no século 

XIX. Nesse período, o conceito de vida foi problematizado e, ao longo do século XX, 

instaurou-se uma noção biológica do termo. Esse substantivo abstrato, tal qual é 

conceituado após os estudos de Darwin e Mendel, encontraria os seus predicados não 

mais associados à noção essencialista, buscando saber qual seria a finalidade e o 

conceito definidor desse fenômeno, mas de uma concepção fundamentada nas 

descobertas genéticas, como a transmissão de informações a descendentes por meio do 

DNA, e a vida passou a ser compreendida também como um conjunto de órgãos e 

sistemas que resistem à morte.  

Com essa mudança epistêmica, a teoria miasmática, que vigorou por longo 

tempo na cultura ocidental e que postulava que as doenças provinham dos odores 
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fétidos da decomposição, foi substituída, no Brasil, pela teoria microbiana por meio da 

influência dos estudos de Pasteur, que as teorizou, ao final do século XIX, mediante o 

resultado de experiências feitas por meio do método da medicina experimental de 

Claude Bernard. Tanto as medidas que eram fundamentadas em uma perspectiva 

miasmática quanto as que se orientavam por uma perspectiva microbiana buscaram 

evitar que a população adoecesse: as políticas de prevenção ao miasma no Brasil 

imperial, por exemplo, incluíram ações para enterrar os mortos, saneamento do esgoto 

nas grandes cidades e afastamento da população de áreas pantanosas; já as condutas 

profiláticas da teoria microbiana contaram com mudanças diversas nos hábitos e 

políticas públicas e institucionais, como alterações nos procedimentos hospitalares e 

sociais ao longo do século XX: o uso de paramentos especializados, a esterilização de 

ferramentas, a limpeza periódica e rigorosa dos ambientes, o uso de máscaras nas salas 

de cirurgia e, nas práticas sociais, a obrigatoriedade da vacina, a periodicidade das 

consultas médicas, dentre outros2.  

Essas mudanças no pensamento tiveram o século XIX como ponto chave. No 

início desse importante século, em um Brasil ainda colônia, vigorava uma medicina de 

caráter hipotético e que alicerçava suas práticas em teorias da tradição clássica e da 

religião de matriz cristã. Ao final dele, em um país republicano, fundamentava-se 

gradualmente uma medicina sob os moldes do experimentalismo, alguns médicos se 

declaravam materialistas, os estudos pasteurianos lançavam as bases da noção de 

microbiologia e o darwinismo começava a ser difundido como entendimento para o que 

seria a vida. Tal século foi permeado por mudanças acentuadas nos paradigmas sociais, 

e os seus efeitos se estenderam, atravessando diversas disciplinas do saber. 

Além das mudanças na episteme da época, a política brasileira também passou 

por importantes alterações: o país iniciou o século como colônia portuguesa, tornou-se 

monarquia e findou como república. Ao longo de todo o período, o sistema colonial foi 

sendo suplantado por um modelo de Estado higiênico e, como tal, as relações familiares 

foram profundamente afetadas. As mudanças sociais foram efetivadas por meio de 

ações políticas e econômicas, contudo, diferentes dispositivos atuaram em conjunto para 

viabilizar a mudança na mentalidade das pessoas. Dentre eles, a literatura figurou como 

 
2 As considerações desse parágrafo foram majoritariamente retiradas do livro As ciências da vida, de 
Vera Portocarrero (2009), que tem por objeto de estudo a assimilação da teoria microbiana de Pasteur 
no Brasil. 
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um dos instrumentos de legitimação de uma civilização pautada por modelos europeus e 

atuou no imaginário como meio de consolidar novos paradigmas para as relações 

sociais, como um exemplo, o motivo recorrente do “amor romântico” e a sua concepção 

moderna de núcleo familiar. 

As experiências e representações do corpo, ainda que ele seja sempre uma 

parte da condição humana, podem ser múltiplas e variadas. Cada época histórica 

apresenta uma série de discursos sobre ele e um conjunto de práticas que limitam ou 

concebem a sua liberdade. Desse modo, embora nossos corpos sejam a atualidade da 

história – nós vivemos as épocas do mundo graças a eles –, as percepções, as restrições, 

as liberalidades, as práticas, enfim, o conjunto de relações simbólicas que embasa a 

nossa vivência em nossa própria carne precede a sua existência material3.  

O escopo dessa tese é verificar percepções corporais presentes na literatura 

elaborada ao final da Monarquia. O estudo foi realizado a partir de duas obras: o último 

romance do romântico José de Alencar (1829 - 1877), Encarnação (publicado em 

folhetim no ano de 1877 e em livro postumamente em 1893) e A carne (1888), do 

naturalista Júlio Ribeiro (1845 – 1890).  

*** 

As experiências e representações do corpo são múltiplas. Ele pode ser 

representado por meio da terminologia médica, por meio do olhar artístico, através de 

suas implicações sociais, do ponto de vista religioso ou científico, da perspectiva 

filosófica, da taxonomia das ciências da natureza; ele todo reveste-se de linguagem e, do 

mesmo modo, é responsável por herdá-la e recriá-la. 

Por conta das variadas maneiras de abordá-lo, optou-se por focar a análise na 

representação literária que é feita do corpo em relação à alma ou às suas determinações. 

Nessa abordagem, procuramos entender como, nas obras analisadas, esses conceitos se 

entrelaçam nas narrativas, como articulam-se reciprocamente por meio das escolhas 

formais de seus escritores, seja confirmando que existe na carne uma parcela imaterial 

que a anima, como é o caso do romance romântico, ou negando a existência dessa 

suposta substância, como é o caso da obra naturalista. No caso específico de A carne, a 

 
3 Em nosso nascimento, os discursos sobre o corpo já circulam na sociedade e, ainda que não nos 
déssemos conta, fornecem a ele uma série de sentidos que podem tanto limitar quanto ampliar a nossa 
ação, ou seja, já fornecem as bases para formar nossa futura identidade social.  



17 
 

 
 

trama do livro é centrada no conflito entre a carne e a mente da protagonista. Em razão 

disso, a análise voltou-se à compreensão dos meios encontrados no texto para tratar 

dessa tensão sem que se buscasse recorrer a uma teoria anímica ou vitalista.  

A delimitação do estudo da representação corporal a partir de sua relação com 

a anima permitiu que pudéssemos considerar uma boa variedade de olhares ao longo da 

análise, abordando discursos diversos, como aqueles da medicina, da religião, da 

biologia, das teorias sociais da família, da filosofia, das diferentes posições políticas e 

abordar aspectos das concepções literárias da época. Todas essas áreas, contudo, 

tiveram por foco as relações estabelecidas nos romances entre as configurações do 

corpo e da alma de suas personagens, relações que serviram como escopo para que a 

interpretação das obras não se perdesse em meio à diversidade de perspectivas que 

podem ser elaboradas sobre o corpo humano.  

Apesar do tema amplo autorizar longas incursões em discursos variados e 

abrir-se para a abordagem de temas muito relevantes para compreender percepções 

atuais (como aludido no início dessa introdução), a análise esteve centrada nas obras 

literárias e na busca, já mencionada anteriormente, por compreender algumas de suas 

escolhas formais. O primeiro plano da análise, portanto, foram os romances; os demais 

textos das mais variadas disciplinas de saber foram mobilizados somente com o intuito 

de traçar um horizonte discursivo para explicar escolhas vocabulares, temáticas e 

formais das narrativas. Sendo assim, a ordem geral das análises partiu das obras para os 

discursos da época e não dos discursos da época para as obras, embora, em alguns 

momentos da tese, tenhamos optado por apresentar de antemão algum dado histórico-

discursivo para contextualizar e explicar determinada passagem.  

A hipótese geral que orienta este trabalho é a de que, no processo da mimese 

narrativa, a literatura utiliza-se de elementos discursivos de sua época, que incorpora em 

sua construção de personagens e de ambientes, seja como símbolo ou como convenções 

dos gêneros literários. Foi a partir desses intercâmbios que buscamos realizar uma 

reconstituição dos enunciados em sua emergência histórica. Por meio de escolhas 

lexicais feitas pelos escritores para compor personagens, cenários, diálogos e falas do 

narrador, os textos apresentariam, implícita ou explicitamente, percepções sobre o corpo 

que estiveram em voga. Em outros termos, além de as palavras em um texto literário 
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comporem uma realidade potencial4, a sua articulação na descrição dos caracteres, na 

estrutura geral do enredo e na escolha de temas abordados apresentaria noções sobre os 

conceitos de corpo e alma que estariam inseridas em discussões sociais mais amplas. 

Acreditamos que, ao formular a trama e mobilizar imagens corporais, os romances 

dialogariam com uma série de discursos da sociedade de seu tempo. 

Nas análises, almejou-se vincular os enunciados literários à cadeia discursiva 

de sua época para compreender a quais cada um deles seria simpático, com quais outros 

cada um polemizaria e a que inquietações implícita ou explicitamente responderiam; 

buscamos realizar, portanto, um movimento indutivo, do particular da obra para 

discursos gerais da época. O enfoque do estudo, diante dessa hipótese geral, volta-se 

para a articulação entre a análise textual e os discursos extraliterários, como modo de 

tentar compreender o significado de certas passagens por meio de concepções corporais 

que circularam no contexto do Brasil do final do período monárquico. A análise 

realizada manteve-se próxima ao texto e, a partir dessa leitura, buscou-se pelas citadas 

ressonâncias interdiscursivas.  

Ainda que este estudo resulte da reconstituição de intercâmbios discursivos que 

circularam no período mencionado, o nosso esforço não esteve centrado exclusivamente 

na pesquisa em arquivo, mas na busca por noções – presentes em dissertações, teses e 

obras de historiadores contemporâneos que estudaram o século XIX – que pudessem ser 

úteis aos objetivos propostos. A princípio, centramo-nos em manuais ou folhetos de 

medicina, porém, ao avançarmos na pesquisa, notamos que algumas descrições dos 

romances faziam alusão a outras áreas, sendo que Encarnação possuía, 

majoritariamente, ressonância de discursos como a filosofia, a religião, a política e as 

artes; A carne, por sua vez, possuía grande influência da medicina, das ciências naturais, 

da filosofia materialista, da política e, também, das teorias evolucionistas da época.  

Com relação aos textos de arquivo, optamos por não atualizar a ortografia 

dessas referências, como modo de demarcar, também por meio das convenções de 

escrita, ainda mais a distância entre o discurso produzido naquele século e os tempos 

 
4 A menção à realidade potencial é inspirada em Aristóteles que, em sua Poética, estabelece uma 
diferença entre Poesia e História. Para o filósofo grego, o que distinguiria esses dois modos narrativos 
seria “(...) que um narra acontecimentos e o outro, fatos que podiam acontecer” (1981, p.28). Desse 
modo, enquanto os textos poéticos têm um caráter possível e possuem por objetivo “enuncia[r] 
verdades gerais” (ibidem, p.28), nas produções históricas teríamos o relato de fatos, que seriam 
narrações de eventos particulares e que realmente teriam acontecido.  
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atuais; já que aquela perspectiva, embasada muitas vezes por defesas do patriarcado, do 

machismo e do racismo, não pode ser tida como universal e hodiernamente deveria ser 

suplantada por formas (sociais, institucionais e discursivas) mais democráticas e 

inclusivas. 

Com relação à escolha do corpus literário para a análise, o primeiro passo 

tomado nos preâmbulos da formulação do projeto de pesquisa foi delimitar o gênero 

textual. Optamos por escolher o romance que focasse sua trama em eventos cotidianos, 

porque, além de ser uma das formas literárias prediletas do público da época, a sua 

configuração formal, que buscou uma maior plausibilidade em relação ao real, mostrou-

se mais conforme a nossos propósitos. É necessário considerar que, na época analisada, 

grande parte dos textos que se utilizaram desse gênero buscaram representar eventos 

particulares da vida privada de suas personagens, contrariando tendências da cultura 

clássica de construir enredos mais gerais e universais (WATT, 1990). Ao buscar tal 

configuração de imitação do real, esses romances representaram-no a partir de noções 

socialmente disponíveis para o que se entendia como a realidade, o que deixa entrever 

com maior facilidade percepções sobre ela, ainda que tais perspectivas tenham sido 

subordinadas às necessidades do enredo.  

Adequando os parâmetros conceituais criados por Paul Ricoeur (1994), em 

Tempo e Narrativa5, acerca do processo de elaboração narrativa, diríamos que, na tese, 

buscamos traçar um percurso inverso àquele da criação literária, porque, a partir do 

texto literário, configurado no processo da mimese II, tentamos recompor quais 

elementos discursivos disponíveis na mimese I teriam sido mobilizados no anseio dos 

escritores de configurar um efeito de realidade nos romances. Nesse sentido, a escolha 

por esse gênero textual foi muito importante, pois as ações e descrições buscaram por 

uma verossimilhança alinhada ao modo mimético baixo6 e essa configuração alinhou-se 

 
5 Em sua obra Tempo e narrativa, Paul Ricoeur tem por tese principal que o tempo só se torna humano 
quando narrado. A fim de comprovar o seu ponto de vista, ele define conceitualmente três momentos 
da elaboração narrativa (ficcional ou histórica): a mimese I, essa etapa, em suma, consiste na pré-
compreensão do mundo tanto a partir dos paradigmas literários (entendidos enquanto as possibilidades 
de formulação do texto), quanto as mediações simbólicas do homem com o real por meio da linguagem. 
A mimese II, por sua vez, trata do processo de construção, por meio da mediação desse universo de 
estruturas e símbolos, do enredo (ficcional ou histórico), Ricoeur considera esse processo como o 
mediador dos outros dois, pois, enquanto o primeiro seria a jusante o terceiro seria a montante 
resultante da narrativa. Por fim, a mimese III seria a própria recepção da obra, à qual não atentamos 
nesta tese por estar fora de nosso objetivo analítico.  
6 O termo foi cunhado por Northrop Frye em Anatomia da crítica. No primeiro ensaio do livro, o crítico 
literário canadense estabelece diferentes modos narrativos a partir do poder de ação das personagens: 
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ao que os autores julgavam como próximo ao real, ou seja, a poiésis esteve mais 

propícia a buscar por esses elementos discursivos e não dialogar somente com os 

arquétipos literários, como poderia ser o caso de um mito, de uma fábula, de um poema, 

de um romance de cavalaria, dentre outros gêneros.  

Após a definição do gênero textual, era preciso realizar a escolha dos textos. A 

princípio, o estudo teria por corpus as obras Encarnação e O seminarista. A partir de 

conversas com o professor Eduardo Vieira Martins, surgiu a ideia de incorporar o 

romance naturalista A carne como objeto de estudo. Após o exame de qualificação, 

optamos por retirar o livro de Bernardo Guimarães como modo de fazer uma análise que 

colocasse em evidência os contrastes entre uma narrativa em que um espírito possui 

destaque na trama e outra que compôs personagens destituídas de alma.  

Já no título das obras escolhidas é possível notar o enfoque dado ao corpo e, ao 

mesmo tempo, uma diferença crucial entre ambas. O termo encarnação remete ao 

processo de encarnar, ou seja, quando uma substância imaterial – supostamente um 

espírito – torna-se carne por meio de algum processo de transubstanciação, evento típico 

do mistério religioso. Na tradição cristã, lembra-nos diretamente o episódio da 

Encarnação de Cristo e o processo em que o divino se torna um ser físico, corporifica-

se, assumindo uma manifestação secular. Já a palavra “carne”, remete-nos ao objeto 

corporal em si, apresenta em sua escolha de título uma concepção um tanto crua do 

corpo, lembra um ato fisiológico, pois também pode ser um alimento e, ao mesmo 

tempo, erótico já que conota desejo e volúpia.  

Os títulos já indicam ao leitor quais são as atmosferas dessas obras, tendo em 

vista que enquanto Encarnação, de José de Alencar, está ligado ao espiritualismo, A 

carne, de Júlio Ribeiro, fundamentou seu enredo no materialismo. Apesar da escolha 

por escritores representativos das estéticas Romântica e Naturalista, cabe salientar que 

não buscamos enquadrar as obras nessas classificações literárias, ainda que, quando se 

mostrou conveniente à análise, recorremos a essas características mais gerais, visto que 

foram tendências da época e os seus autores aderiram a muitas delas para comporem 

 
o mítico, em que elas são superiores a nós em espécie; os romances de cavalaria, em que os heróis são 
superiores em grau aos demais; o mimético elevado, em que os protagonistas são superiores aos outros 
homens, mas não a seu ambiente; o mimético baixo, em que as personas são seres como nós; a ironia, 
na qual elas são inferiores a nós em força ou inteligência. No mimético baixo, o leitor exige do escritor 
uma percepção humana que seja comum à dele; a verossimilhança nessa modalidade deveria buscar a 
sua semelhança na realidade.  
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seus livros. Do mesmo modo, quando mencionamos que Alencar e Ribeiro eram 

adeptos do espiritualismo e do materialismo, respectivamente, não estamos afirmando 

que haveria um paradigma único dessas filosofias, mas que, dentre a pluralidade de 

vertentes do materialismo e do espiritualismo da época, as obras escritas por eles 

indicam maior afinidade com aspectos dessas duas filosofias. 

As tramas das duas obras, assim como os respectivos títulos, já revelam alguns 

aspectos importantes e algumas relações, por vezes explícitas, entre corpo e alma. No 

romance romântico, por exemplo, é notória a ênfase que é dada à alma de uma mulher 

falecida que, em momentos da trama, parece ganhar mais densidade do que as 

personagens vivas. O enredo em si gira em torno de um conflito amoroso, contudo o 

empecilho, diferente do usual em obras do tipo, não seria de cunho social (uma 

proibição ou o desnível financeiro entre os amantes), mas diria respeito a uma esfera 

mais psicológica e espiritual.     

Sinteticamente, o enredo de Encarnação é o seguinte: em seu início, o narrador 

reconstitui a história do casamento de um casal apaixonado – Carlos Hermano e Julieta 

– para explicar que, pouco tempo depois de se casarem, a mulher morrera devido a um 

aborto espontâneo, deixando o protagonista viúvo. Na sequência, somos apresentados a 

Amália, garota com ideias sensualistas que, ao tomar conhecimento, por meio de um 

amigo em comum, da história de Hermano e da dedicação que, mesmo depois da morte 

dela, ele despendia para a sua amada, começa a se apaixonar pelo vizinho e a se 

identificar, cada vez mais, com a esposa falecida.  

Certo dia, ao cantar distraidamente ao piano a mesma música que teria feito o 

viúvo conhecer e se apaixonar por Julieta, Amália o cativa, e ele passa a demonstrar 

interesse por ela. Após cortejá-la por algum tempo nos bailes promovidos na casa dela, 

eles acabam se casando. Na noite de núpcias, todavia, o casamento não é consumado, 

pois a lembrança da falecida se interpõe entre ambos. Na convivência da casa, a jovem 

esposa começa a notar que o marido e um empregado, Abreu, procuravam manter viva a 

memória da antiga proprietária, ora guardando seu lugar vazio à mesa e servindo-lhe um 

prato de comida, ora olhando para lugares vazios, como se houvesse ali uma presença 

invisível.  

A excentricidade atinge o clímax quando Amália descobre, no quarto do 

marido, duas estátuas de cera que representam certo modelo feminino idealizado por 



22 
 

Hermano que, em um primeiro momento, teria encontrado em Julieta esse mesmo ideal. 

A fim de tentar restituir a sanidade do esposo, a jovem toma uma atitude no mínimo 

surpreendente: tenta encarnar o ideal, assumindo as atitudes e os gestos de Julieta. Ao 

final, quando Carlos reconhece o seu erro e percebe a infelicidade de sua esposa, ele 

planeja remediar a situação por meio do suicídio: um dia, com a casa deserta, aciona os 

bicos de gás da iluminação artificial para que a casa pegasse fogo com ele dentro. 

Ao respirar o gás, ele é acometido por uma alucinação em que revê Julieta. Ela 

conversa com ele e revela que teria reencarnado em Amália e que o viúvo estaria, 

portanto, desimpedido para poder viver feliz com a sua nova amada. Ambos se beijam 

e, ao final, é revelado que a imagem que ele viu seria da própria Amália que, no último 

momento, teria salvado o esposo das chamas. Após uma viagem pela Europa, eles 

retornam para visitar a casa consumida pelo fogo juntamente com a filha do casal, cujo 

nome era o mesmo da falecida. 

Já o romance A carne apresenta um enredo mais voltado à exploração do 

erotismo e da sexualidade. Helena, apelidada carinhosamente de Lenita, é uma jovem 

órfã de mãe, muito inteligente e erudita. Após a morte repentina de seu pai, ela pede 

abrigo para seu luto na casa do padrinho, o coronel Barbosa. Sofrendo com a perda, a 

moça tem uma súbita crise histérica e é salva pelo médico da família que lhe dá 

hospedagem. Depois desse episódio, ela começa a sentir o aflorar de um desejo sexual 

intenso. O clímax desse despertar para os desejos sexuais acontece quando, ao apreciar 

a escultura do Gladiador Borghese, uma representação do nu masculino, ela começa a 

ter sonhos eróticos com essa estátua.  

Na sequência, Helena começa a se inteirar da rotina da fazenda e, ao obter 

informações sobre o filho do coronel, o desquitado Manuel Barbosa, que ainda não 

conhecia, já que ele estava caçando em lugares distantes, ela começa a fantasiar com 

esse homem de meia idade, visto que as informações coletadas pela moça em suas 

conversas com o padrinho revelam que esse caçador excêntrico seria alguém 

extremamente culto e com vivências diversas. Ao retornar de suas caçadas, Lenita e 

Barbosa começam a se relacionar inicialmente por meio de um interesse em comum: o 

conhecimento científico.  

Após estreitar relações por meio de interesses em comum (ciência, erudição e 

caçadas), ambos começam um caso amoroso intenso. Durante uma viagem para resolver 
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pendências da fazenda de seu pai, a protagonista acha na gaveta de seu amante uma 

série de papéis e objetos que evidenciam uma vida pregressa libertina e, ao encarar 

esses itens, ela percebe que teria concebido acerca dele uma imagem diferente da real. 

Ainda durante a sua ausência, ela descobre que estava grávida. Percebendo-se 

ludibriada por sua própria carne, Lenita decide casar-se com um arrivista da corte que 

lhe havia pedido a mão algum tempo antes em troca do abafamento do caso. Quando 

retorna de viagem, Barbosa recebe uma carta de sua amante explicando toda a situação 

e ele, cansado da situação, comete suicídio, evento que encerra a trama.     

Como é possível notar nessa breve síntese dos enredos, a trama do romance 

romântico é mais voltada para um processo relativo à alma, no qual os valores 

espiritualistas são incorporados por uma personagem. Já na narrativa naturalista, uma 

série de concepções materialistas do corpo encontra-se presente na elaboração da trama, 

como o ludibrio da carne que impele os indivíduos ao sexo e, portanto, à perpetuação da 

espécie.  

Ainda que o método adotado para a interpretação das obras seja o mesmo, as 

análises foram feitas a partir de diferentes estratégias, levando em consideração as 

especificidades de cada romance: 

No romance Encarnação, notamos que grande parte das questões referentes ao 

objeto de estudo estava centrada na descrição e elaboração das personagens. Portanto, 

optamos por focar as análises em suas representações ao longo do enredo, buscando 

estabelecer uma ordem cronológica dos acontecimentos, e, ao final, tratar do processo 

de encarnação de Amália. O percurso do romance parece indicar uma mudança na 

caracterização da jovem que, de personagem ligada ao mundanismo, incorpora cada vez 

mais os valores familiares e espiritualistas de Julieta, a falecida esposa de Carlos 

Hermano. Já no romance A carne, outra abordagem mostrou-se mais profícua. Em 

primeiro lugar, o enredo centra-se especificamente na relação entre dois amantes, o que 

limitaria o estudo a um número relativamente pequeno de descrições e ações efetivas, 

além disso, muitas das situações descritas parecem um pretexto para que a obra 

apresente algum conceito científico ou apresente criticamente alguma situação social. 

Desse modo, a análise dessa obra se deu a partir de núcleos temáticos típicos do 

Naturalismo que estariam presentes na obra: a histeria, a figuração da personagem 

feminina, o darwinismo e a filosofia naturalista em si.  
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Recorrendo aos termos da anatomia literária de Northrop Frye (2013), diríamos 

que, no livro de Alencar, predominaria o ficcional, especialmente por conta de sua 

ênfase na elaboração da trama, e na caracterização de ambientes e personagens; já na 

obra de Júlio Ribeiro, o temático apresenta-se com bastante evidência, ainda que ele se 

manifeste na obra por meio de uma trama amorosa (ela também embasada por um tema 

do materialismo), logo, não deixando de ser fictícia. O ordenamento dos capítulos, 

portanto, está subdividido entre aqueles dedicados a Encarnação e aqueles voltados a A 

carne. 

No capítulo 1.1, a representação literária de Julieta, primeira esposa de 

Hermano, é analisada. Buscou-se demonstrar, nesse segmento da tese, como essa 

personagem é retratada prioritariamente a partir de descrições que ressaltam a beleza de 

seu espírito virtuoso e, em contrapartida, a sua formosura física é representada como 

modesta. Ou seja, a primeira mulher do viúvo teria uma presença marcante mais por 

conta de sua alma do que de seu corpo.   

Na sequência, no capítulo 1.2, a análise está centrada na personagem Hermano. 

De certo modo, a trama toda do romance gira em torno das excentricidades do viúvo 

que instiga a curiosidade e admiração de Amália. Por conta disso, detivemo-nos nele, 

como modo de reconstituir a sua percepção singular que, ao final, é revelada pela 

descoberta das estátuas. Além disso, esclarecemos certa dualidade presente em sua 

personalidade, visto que ele reveza dois modos de ser e aparecer: o social (elegante e 

expansivo) e o íntimo (recluso e reflexivo). 

No capítulo 1.3, a análise se detém no processo de conversão de Amália aos 

valores espiritualistas. No início do romance, a personagem é representada como uma 

menina com interesses mundanos e, durante um baile, estabelece um importante diálogo 

com o melhor amigo de Hermano, o doutor Henrique, em que ela apresenta a sua 

percepção próxima ao Positivismo, tal qual essa vertente filosófica foi aludida na obra. 

Ao longo da trama, essa percepção mais sensualista e empirista é convertida a uma 

visão mais espiritual e, no segundo momento do capítulo, abordaremos essa mudança.  

O capítulo 1.4, último dedicado exclusivamente ao romance de Alencar, trata 

de diferentes processos de encarnação presentes no final do enredo. Primeiro, 

analisamos a criação do ambiente, no qual o espírito de Julieta se faz presente, na casa 

do viúvo, por meio dos hábitos da casa e da disposição do mobiliário. Depois, 
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analisaremos a encarnação do ideal de Hermano transfigurado nas duas estátuas de cera 

encontradas por sua jovem esposa. Após essa análise, trataremos da encarnação do ideal 

por Amália, que tenta incorporar os gestos e hábitos da falecida. Por fim, trataremos de 

uma última encarnação que diz respeito à alucinação de Carlos, em que ele vê Julieta e 

Amália como iguais.  

Os capítulos de A carne são centrados em nichos temáticos. Esses temas, 

contudo, partem de percepções mais específicas do corpo até percepções mais 

abrangentes, buscando, portanto, traçar um percurso ascendente, mantendo o método 

indutivo também nos temas: de uma manifestação singular do corpo (a histeria), 

passamos para as representações da época sobre o corpo feminino; do feminino 

partimos para uma percepção sobre as espécies, e, por fim, passamos ao Naturalismo 

presente na obra que buscou formular uma teoria materialista do universo e de suas leis.  

Sendo assim, no capítulo 2.1, demos enfoque à representação literária da crise 

histérica de Lenita, buscando mostrar que essas representações estiveram associadas ao 

pensamento de alguns fisiologistas da época, como Paul Briquet. Nesse capítulo, ainda, 

estabelece-se uma distinção entre percepções dessa doença para demonstrar que, na 

representação da crise da protagonista, o romance já configura o corpo feminino a partir 

de uma linha de pensamento do período.  

Na sequência, no capítulo 2.2, a análise esteve voltada à representação da 

mulher na obra e sua relação com a sociedade. A intenção desse segmento da análise 

não foi abordar todas as implicações dessa relação, mas compreender, a partir das 

análises sobre a histeria presentes no capítulo anterior, como se constitui certa 

percepção acerca do corpo de Helena e, além disso, como o organismo feminino seria, 

na perspectiva discursiva geral da época, determinante do seu lugar e função social: ser 

mãe. 

A partir das considerações do capítulo precedente, no capítulo 2.3, foi 

analisada a presença do discurso darwinista na obra. Nesse segmento, buscamos 

demonstrar como a fisiologia genésica esteve associada no romance a uma percepção 

sobre o papel da sexualidade no imperativo da hereditariedade. Discute-se, de modo 

breve, também, sobre perspectivas biológicas do período, argumentando que as teorias 

que foram denominadas de “darwinismo” englobaram inúmeras premissas e 

pressupostos que seriam alheios à obra do autor de A origem das espécies. 
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Por fim, no capítulo 2.4, que encerra a série de capítulos dedicada à análise 

exclusiva de A carne, o enfoque foi dado à presença do Naturalismo na obra e à relação 

entre a representação do meio e os aspectos anteriormente discutidos. No primeiro 

segmento do capítulo, esclarece-se brevemente uma diferença entre o Naturalismo e o 

Positivismo, que, muitas vezes, são tomados como uma mesma teoria. Na sequência, 

abordamos as relações entre o meio social da fazenda e as representações do corpo, 

observando como a representação de episódios da escravidão indicaria uma percepção 

acerca do atraso do meio social brasileiro. Na terceira parte, as relações entre o meio 

natural e as reações fisiológicas de Lenita a ele são analisadas. A discussão é encerrada 

com a percepção cientificista presente na obra e na relação da carne com a alma.  

Na conclusão, traçamos paralelos breves entre os romances, como modo de 

explicitar alguns de seus contrastes e similaridades. Nesse momento, a intenção foi 

somente indicar que, apesar de grandes diferenças, as obras também apresentam pontos 

em comum, dado que alguns traços epistêmicos da época seriam compartilhados, como, 

por exemplo, a tendência de estabelecer hierarquias, sejam elas de fundo espiritual ou 

de base naturalista-darwinista.  

Por fim, retomamos um ponto que é aludido em alguns momentos breves da 

tese: a reflexão sobre a linguagem na literatura. A partir de formulações da teoria 

literária sobre as personagens de ficção, buscamos ampliar a discussão ao mostrar que, 

por serem entes ficcionais, portanto inexistentes, as descrições, a personalidade, os 

modos de agir, enfim, todos os elementos que buscam dar corpo e alma aos caracteres 

são fruto de um ato verbal e não possuem um correlato na realidade concreta. Por conta 

disso, o material que lhes dá vida é retirado da intrincada e complexa relação entre a 

linguagem e o mundo.  

Tal configuração literária é responsável por instaurar certo paradoxo, pois a 

personagem, ser criado através de um uso específico do código linguístico, possui um 

corpo e uma alma ausentes e é precisamente essa ausência que lhes confere coerência e 

os torna presença no ato de leitura.  
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1. Encarnação 

 

1.1 - Julieta, mulher espírito 

 

Encarnação é uma história de amor, mas também possui um enredo que busca 

desvendar o enigma da personalidade estranha de Carlos Hermano. Por conta de sua 

narrativa, em alguns momentos ambígua, o fantástico se insinua na obra através da 

excentricidade do protagonista, que busca manter viva a memória de sua esposa, através 

dos hábitos de sua casa e por meio de duas estátuas de cera. Por ser um romance com 

certo ar de mistério, em que predomina o enredo ficcional, centrado especialmente no 

ethos7, a análise e os capítulos que seguem estarão centrados nas personagens, já que é 

por meio de suas descrições e impressões que o leitor fica sabendo, através do narrador 

onisciente e em terceira pessoa, dos acontecimentos.  

Ainda que o romance acompanhe prioritariamente as impressões e o cotidiano 

de Amália, a nossa análise principia pelo estudo de Julieta, pois as suas características 

são incorporadas pela jovem ao longo do enredo e, para compreender os valores que a 

garota assume no decorrer da trama, é preciso começar pela análise da descrição e dos 

pensamentos defendidos pela personagem falecida, dado que a configuração de sua 

alma e de seu corpo é determinante para analisar a mudança de comportamento da 

protagonista.  

Iniciemos, portanto, o nosso estudo analisando atentamente a primeira 

descrição de Julieta, que é muito significativa e fornece alguns dados importantes sobre 

a sua relação com Hermano:  

 
7 Northrop Frye (2013) distingue, na tradição aristotélica, seis elementos presentes na poesia, porém o 
autor elenca três que seriam bem significativos nas diferentes narrativas: o mythos, que seria a trama 
em si; o ethos, que diria respeito aos personagens e ao cenário; a dianoia, que seria o pensamento 
(tema) da obra. Nos textos literários em geral, os três aspectos estariam presentes na elaboração 
ficcional e os escritores priorizariam um ou outro mais que os demais. Em Encarnação o terceiro 
aspecto, estaria presente especialmente na conversa entre Amália e Henrique, e quando a protagonista 
teoriza sobre as estátuas de cera; no restante da obra, o que predominaria seria o desenvolvimento da 
trama, com grande enfoque na caracterização dos espaços e das personagens, o que nos possibilitou 
organizar o estudo dessa narrativa por meio da análise desses dois elementos e, através destes, ordenar 
a sequência cronológica dos eventos.  
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D. Julieta não frequentava a alta sociedade; mas algumas pessoas da 

creme a tinham encontrado por vezes em partidas familiares; e essas 

compreenderam a repentina paixão que ela tinha inspirado ao noivo.  

Como estátua a moça era um esboço imperfeito, ainda mesmo com as 

correções que aplica o molde de um traje elegante, ou a feliz 

disposição dos enfeites. 

Imagine-se que um cinzel inspirado idealizava esse esboço e dava às 

linhas do perfil a harmonia que lhes negara a natureza. Tal seria, não o 

retrato de Julieta, mas o tipo que sua pessoa refletiria na imaginação 

do artista a quem servisse de modelo. 

Havia em seu olhar, em sua voz, em seus movimentos, inflexões 

maviosas, mas de tão vivo relevo que se esculpiam como se tomassem 

corpo. Depois de apagar-se o gesto, sentia-se ainda a sua doce 

impressão no vulto a que animara. 

O espírito fino, meigo e gentil de Julieta não tinha expansões 

brilhantes. Era modesto, e às vezes tímido. Entretanto o que ela dizia, 

por mais simples que fosse, trazia o calor de uma emoção íntima. Sua 

palavra exalava os perfumes de uma alma em flor.  

Ao seu lado e conversando com ela, um homem de rigor estético 

poderia esquivar-se ao enlevo que infundia a suprema distinção dessa 

moça, e notar em suas feições e em seu talhe a ausência da beleza 

plástica. 

Mas apartando-se dela e perdendo-a de vista, raro era o que não 

levava na fantasia um ideal suave e gracioso, que ofuscava a imagem 

das mais radiantes formosuras de salão (ALENCAR, 1959a, p.1228-

9).  

 

Cabe mencionar que, pouco antes de descrevê-la, o narrador relata a 

perplexidade da sociedade com o anúncio do casamento, pois este apresentava alguns 

desníveis com relação aos dois cônjuges, já que, enquanto Carlos era um homem 

elegante e de boa posição social, Julieta, por sua vez, era uma moça modesta que não 

era bonita nem de classe social elevada. Essa condição inicial da noiva é crucial para 

acentuar certo aspecto implícito na escolha de Hermano, pois sugere que o interesse 

dele, mesmo quando jovem, não se pauta na beleza física nem mesmo na posição social, 

mas em algum aspecto não relacionado ao mundanismo.  

De acordo com essa descrição, a primeira mulher do protagonista não possuía 

uma formosura de salão, porém algo de belo emanava dela de modo a deixar uma 

sensação vaga num homem de rigor estético. Nas palavras sintéticas de Liviz, “[...] o 

que atrai Hermano é a beleza do espírito de Julieta, ela não possui uma notável beleza 

exterior, porém deixa uma forte impressão naqueles com os quais tem contato” (LIVIZ, 
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2008, p.44-5). Esse espírito, contudo, não estaria plenamente apartado da realidade 

material, como a princípio pode parecer, mas seria capaz de inspirar em quem entrasse 

em contato com ela um sentimento vago sobre o qual se discorrerá adiante. 

Na descrição do “tipo” da moça, o narrador metaforiza a beleza de seu corpo 

por meio da imagem da “estátua”, que se constitui como uma figura de linguagem 

importante para o desenvolvimento do romance. A descrição afirma que Julieta não era 

uma estátua perfeita e que, mesmo com os apetrechos típicos de embelezamento 

feminino, ela ainda não passava de um “esboço imperfeito”. Apesar disso, ele se refere 

à comoção causada pela moça no artista que, inspirado, produziria em sua “imaginação” 

um tipo com aspecto gracioso e harmônico, diferente da forma física que teria sido 

legada a Julieta pela natureza.  

Nessa situação inicial da trama, já é possível notar, por meio da descrição de 

Julieta, um importante dado que será constantemente retomado na narrativa e refere-se à 

relação entre a arte e o modelo natural, em que já parece haver uma discussão sobre 

como a forma artística teria por objetivo aprimorar a beleza que não teria sido alcançada 

plenamente pelo produto da natureza. Desse modo, o narrador já principia por 

posicionar-se nos debates da época, pois, ao estabelecer a relação entre o corpo e a 

alma, que é o objeto de estudo desta tese, propõe a ideia de que o elemento que anima a 

inspiração do artista não está presente na realidade material e, portanto, na natureza, 

mas pertence à ordem imaterial do espírito ou, nas palavras do narrador, à “alma em 

flor”. 

Na descrição, o narrador considera a alma enquanto uma substância 

apreensível a partir de gestos do corpo, polemizando implicitamente com as teorias 

materialistas da época (como aquela assumida em A carne) para as quais a realidade 

corporal compreenderia exclusivamente aspectos do funcionamento orgânico e dos 

processos bioquímicos, além de estar condicionada pelas leis inexoráveis da natureza. A 

contrapartida a esse posicionamento naturalista é o espiritualismo8, que produziu uma 

 
8 As denominações de “materialismo” e “espiritualismo” eram comuns na época e nos estudos sobre o 
Naturalismo e o Romantismo, respectivamente. Para citar alguns exemplo, Gonçalves de Magalhães 
afirma que “o idealismo e o materialismo são consequências do espiritualismo e do sensualismo” (1858, 
p.34). Além disso, Janet, autor que será estudado mais adiante, demarca dois posicionamentos básicos 
em sua época e os coloca em oposição a partir dos conceitos de corpo e alma, como se lê no seguinte 
trecho: “a alma é assim o principio que conhece: que sente e que quer, em uma palavra, que tem 
consciencia de si mesmo. Semelhante principio será distincto do corpo? Terá uma realidade em si, 
independente da realidade corporea? É o que sustenta o espiritualismo. Será, pelo contrario, apenas 
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gama variada de discursos que buscaram refutar (ou ironizar) a crescente onda de 

teorias dessa vertente que desconsidera a existência do divino e do imaterial. Os 

exemplos de discursos que principiam pelo ataque a essa corrente de pensamento 

pululam no século. Em um periódico religioso intitulado A abelha religiosa, o autor 

chega a metaforizar o pensamento ateu (uma das manifestações do materialismo) como 

uma doença infecciosa: 

Os doutores do seculo passado deram muita importancia ao atheismo, 

tratando-o como uma enfermidade seria. Os atheos se multiplicaram 

em razão das obras destinadas a combatel-os. Para desinchar esses 

espiritos inchados pelo orgulho, era de mister empregar, não as frias 

preparações da sciencia, mas os carminativos os mais heroicos, taes 

como o desprezo, e o ridiculo administrado em alta dóse (ABELHA 

RELIGIOSA, nº4, 1854, p.2). 

 

No cerne dessa dissidência, as controvérsias sobre o corpo e o seu 

funcionamento encontram um lugar de destaque nas discussões. Um dos nomes mais 

influentes do período a refutar as teses materialistas foi o do polivalente Gonçalves de 

Magalhães9, que, além de poeta e inaugurador do Romantismo brasileiro, era formado 

em medicina. Em seu livro intitulado A alma e o cérebro, em que discute as relações 

entre a imaterialidade da alma e as reações materiais provocadas pelo órgão cerebral, o 

visconde do Araguaia afirma:  

Podemos admitir que sirva o cérebro ao espirito como o piano ao 

artista que nele executa a música que tem na mente, e pode variar o 

toque e as harmonias, sem poder exceder a capacidade sonora do seu 

instrumento, que assim limita a ideia e o sentimento do artista 

(MAGALHÃES, 1876, p.27). 

 
uma das funções do corpo e da matéria? É o que sustenta o materialismo” (1886, p.261). Furst (1971), 
em seu livro sobre o Naturalismo, opõe essa corrente de pensamento ao “espiritualismo” ao afirmar 
que, nos séculos XVIII e XIX, a tendência naturalista visava combater a corrente de pensamento 
espiritualista. Por conta disso, optamos por incorporar essas denominações na tese para tratar, em 
linhas gerais, dessas correntes de pensamento contrastantes de modo a demarcar as divergências entre 
os dois romances analisados.  
9 Apesar de sua produção literária ter sido desvalorizada e de seu nome ser mais lembrado pelo seu 
papel de introdutor da estética romântica no Brasil, Gonçalves de Magalhães gozou de bastante 
prestígio em sua época. Nabuco, na polêmica que travou com Alencar, relata que, mesmo no ano de 
1875, A confederação dos Tamoios ainda era ensinada nas escolas. Além disso, Antonio Candido assinala 
que, por muito tempo, Magalhães “foi a literatura brasileira” (CANDIDO, 2006, p.375). Cabe mencionar, 
também, que, ao analisar, sob a ótica das novas teorias cientificistas do final do século, os autores 
brasileiros que escreveram sobre poesia, Silvio Romero indica a importância desse escritor, embora 
refute as suas intenções filosóficas, equiparando-o a Monte Alverne ao afirmar que, embora a obra 
filosófica de Cousin fosse inferior, “todavia, aquelle livro [do autor francês] é muito mais digno de ler-se 
do que o de Mont' Alverne, e até do Sr. Gonçalves de Magalhães” (ROMERO, 1878, p.16). 
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Na obra de Magalhães, a alma imaterial é a responsável por operar o cérebro 

que, este sim, está subordinado às leis da natureza e, mais do que isso, configura-se 

como uma limitação à atuação da primeira. No escalonamento sugerido implicitamente 

pelo médico, o corpo obedece a duas ordens distintas: a natureza, que o limita e 

determina sua condição de realidade física e bioquímica; e a alma, que comanda o 

organismo. A realidade corporal, portanto, é percebida sob o enfoque da limitação, 

tendo em vista que se apresenta enquanto um empecilho à liberdade absoluta da alma.  

O corpo humano, desse modo, apresenta-se enquanto palco de contradições 

advindas de duas substâncias em conflito. Essa cisão entre natureza e espírito pode ser 

compreendida sob a chave da oposição entre objeto e sujeito. A partir dessa perspectiva, 

pode-se dizer que a descrição de Julieta atribui sua beleza aos seus aspectos subjetivos, 

já que o destaque conferido àquele ideal vago que a moça inspira põe em relevo a 

“emoção íntima” transmitida por meio de sua fala e de seus gestos, ambos elementos 

expressionais, que não se confundem com seus traços propriamente corporais e 

materiais.   

Percebe-se, portanto, uma comunicação íntima entre corpo e espírito, na qual é 

possível notar a presença de um por meio do outro. O homem de rigor estético, ao entrar 

em contato com Julieta, é capaz de apreender a verdadeira beleza da moça, haja vista 

que ela não se oferece à intuição meramente objetiva da realidade por meio de uma 

sensibilidade pautada somente no fenômeno aparente, mas se comunica ao observador 

de forma subliminar por meio da presença de uma substância imaterial que se insinua a 

partir da materialidade sonora da voz e da beleza plástica expressa por meio dos gestos. 

Talvez seja nesse sentido que a beleza de Julieta desbanca as formosuras de 

salão, dado que ela tem como referencial um parâmetro superior do belo e que, 

diferentemente do caráter transitório da beleza material, não está fadada à finitude. Em 

um manual de fisiologia, escrito por um médico homeopata do período, encontramos a 

distinção entre a beleza e a formosura nos seguintes termos: 

Consiste a belleza e a formosura na boa proporção e harmonia das 

partes que compõem um todo: porém a palavra formosura, limita-se a 

representar áquella idéa com relação ao agradável; a palavra belleza 

representa a idéa da perfeição possível. 
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Neste sentido se admira a belleza do Laocoonte de Belvedere, do 

Hercules Farnesio, dos quaes não pode, com igual propriedade, dizer-

se que são formosos; porém a Venus de Medicis e o Apolo Pythio são 

bellissimos para os intelligentes e formosos para todos. São os olhos 

os juizes da formosura, e por isso acontece muitas vezes que o gosto 

viciado por capricho ou costume, põe a formosura no que está mais 

distante da belleza. Se a Venus de Medicis, em cujo corpo se não 

encontra defeito, se pudesse vestir á franceza, que zombaria não faria 

a maior parte de nossas clamas de quem louvasse a belleza de seu 

talhe? 

A formosura só se applica ao physico, ao que obra sobre os sentidos; a 

belleza aplica-se também ao moral, ao que obra directamente sobre o 

animo. Assim não chamamos formoso a um poema, á expressão de um 

sentimento, á ternura de um afeto em que cabe muitíssima belleza 

(MORAES, 1854, vol. II, p.40). 

 

Na passagem, resguardada certa confusão conceitual e alinhamento 

classicizante, a formosura é definida especialmente sob o aspecto físico e sua ação se 

restringe aos sentidos do observador, a beleza, por sua vez, é concebida como uma 

qualidade associada à perfeição e, por esse motivo, pode se expandir ao reino moral. Os 

exemplos elencados pelo médico são muito curiosos, pois explicitam o modo como 

determinado ideal seria representado na arte – seja ele terrível ou imponente. Embora a 

passagem possa ensejar uma gama variada de discussões, nesse momento voltaremos 

nossa atenção à definição do Belo como algo que, se por um lado insinua-se na 

realidade, por outro não está necessariamente associado à formosura, pois seria uma 

manifestação de um aspecto humano que não se pauta exclusivamente pelo sensualismo, 

mas cujo fundamento é a inteligência e a moral.  

A partir da distinção estabelecida por Moraes, pode-se afirmar que, para o 

narrador de Encarnação, Julieta não seria formosa, pois seu encanto não residiria em 

seus atributos físicos (se ela fosse uma estátua, pareceria um esboço imperfeito), porém, 

ela seria bela, capaz de provocar uma emoção mais profunda, advinda de qualidades 

espirituais e ideais. O contato inicial entre o casal importa não apenas por sinalizar o 

tipo de relação que vai se estabelecer entre eles, mas também por acentuar a distinção 

entre formosura e beleza: 

O primeiro encontro de Hermano com a noiva explica bem a 

influência que ela devia exercer em sua vida. 

Ao sair do teatro lembrou-se do convite que recebera para uma partida 

em casa de pessoa de sua amizade, a quem devia atenções. Dirigiu-se 

para lá, com a intenção de fazer apenas ato de presença. 
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Quando entrou no saguão, cantava uma senhora a ária da Lucia de 

Lammermoor. A voz, que não era extensa, comoveu-o. Parou para 

escutar; e viu desenhar-se em seu espírito a imagem esbelta e 

vaporosa da virgem que o amor enlouquecera.  

Terminando o canto, subiu. Havia na sala muitas senhoras, algumas de 

seu conhecimento, outras que via pela primeira vez. Notou entre estas 

uma moça alva, de cabelos negros; era Julieta. Sem que lho dissessem, 

por uma rápida intuição, adivinhou que fora ela a intérprete inspirada 

da música de Donizetti. 

Teve pois uma decepção. Ele imaginara sempre uma Lucia, loura 

como a filha das nevoentas montanhas da Escócia; e vinha achar sua 

cópia em um tipo tão oposto (ALENCAR, 1959a, p.1229). 

 

Como em geral são os primeiros encontros nos romances românticos, este 

também é muito significativo10. Essa importância já é expressa pelo próprio narrador, 

que menciona que o modo como os esposos se conheceram “explica bem a influência 

que ela devia exercer” na vida de Hermano.  Diferentemente do que se esperaria numa 

festa na casa de amigos, a aproximação entre os dois não se dá por meio do contato 

visual, mas pelo estímulo sonoro, mais especificamente pela ária que ele a ouve entoar. 

Novamente, estabelece-se uma relação embasada por um canal artístico que, conforme 

notaremos no decorrer da trama, será reutilizado. Se a metáfora utilizada para explicar a 

imperfeição da formosura de Julieta é feita por meio da estátua, a primeira impressão 

que o protagonista tem da sua futura noiva não é propiciada pelo olhar, mas pela 

audição.  

A opção poética por estabelecer um vínculo afetivo através de uma música 

revela certa percepção do Romantismo. Primeiramente, a harmonia dos sons e das 

palavras cantadas buscaria afetar a interioridade por meio do despertar de sentimentos 

latentes nelas. Além disso, a valorização da música esteve associada à sua capacidade 

de evocar afetos e, de certo modo, o seu valor foi visto como antagônico à procura 

racionalista cartesiana, segundo a qual ela seria uma arte menor em relação, por 

exemplo, à poesia, dada a sua pouca relevância enquanto reflexão racional (cf. 

VIDEIRA, 2006, p.26). Na leitura romântica, essa relação afetiva da música foi 

interpretada também como outra via de acesso ao absoluto, pois “para os românticos a 

 
10 Anthony Giddens, ao estudar o amor romântico em Transformações da intimidade, refere-se ao 
impacto do primeiro encontro não em termos “das compulsões eróticos-sexuais do amor apaixonado”, 
mas de uma percepção aguda por meio de uma “avaliação intuitiva das qualidades do outro” (1995, 
p.27), o que enriqueceria os sentidos desse primeiro olhar. 
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arte desvela a verdade última; [já que] a verdade do absoluto é a beleza” (KIEFER, 

2011, p.214). 

Ressalta-se, com isso, o impacto momentâneo que a ária tem sobre o ânimo de 

Hermano. Além disso, acentua-se que, além da execução da peça ao piano, o que o 

emociona é o canto, mescla de musicalidade e poema. Tida por Hegel como a forma 

mais perfeita de expressão do espírito, a expressão poética seria a síntese das expressões 

plástica e musical (cf. HEGEL, 2012, p.126). Ao contrário da estatuária, modelo 

artístico mais próximo da materialidade e no qual Julieta seria imperfeita, a poesia e a 

música revelam-se como as artes mais espiritualizadas, logo, as mais descarnadas das 

artes. De um lado, a som harmônico incute em suas afecções; de outro, a poesia influi 

diretamente sobre o seu espírito. Nesse escalonamento das artes na perspectiva 

romântica, a estatuária ocuparia uma posição menor em relação à música e à poesia, o 

que poderia justificar que esse primeiro encontro se desse, não por meio de uma visão 

estarrecedora, mas de uma audição profunda.  

Ainda nessa linha argumentativa, o artista Manuel Araújo de Porto-Alegre, no 

primeiro número da revista Nitheroy, apresenta a música como um elemento sem corpo, 

que desperta no homem uma gama de sentimentos elevados, como a nostalgia, as 

virtudes, as paixões, o sentimento de Deus. Esse olhar do pintor brasileiro é importante 

para compreender uma percepção embasada pelo Romantismo, pois ele imprime um 

olhar poético para a arte da musa Euterpe, uma perspectiva que, de algum modo, se 

comunica com o sentido da cena do primeiro encontro entre Hermano e Julieta em 

Encarnação. Nas palavras do artista plástico: 

A Musica não tem corpo, é um fluido palpitante, é a imagem do 

espiritualismo, tem existência, exprime paixoens; e quem a nutre? As 

idéias, sim as idéias, que sobre as asas do pensamento vão mais longe 

que o sol, e que as estrellas, únicos habitantes da terra, que chegam á 

morada do senhor, e estabelecem esta relação entre Deos, e os 

homens. 

A Musica não desceo do céo somente para dar-nos sons melodiosos, 

ou ferir-nos os sentidos com a riqueza da harmonia, não; a Musica é 

uma mola, que disperta no coração a innocencia, a lembrança do 

amigo ausente, a saudade da Pátria; é uma nova força que faz gyrar 

em nossa alma a potência do heroismo, os incantos da Religião, e as 

doçuras do amor, e da melancolica (sic) (PORTO-ALEGRE, 1836, 

p.164-5). 
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Como se vê, a música simboliza para Porto-Alegre o próprio espiritualismo. É 

um elo imaterial que reforça o laço divino entre a humanidade e o Deus cristão. Essa 

relação se dá mediante a ideia, elemento igualmente imaterial que formaria, também, 

certo vínculo entre o Criador e as criaturas. Além disso, a música não seria 

simplesmente um som que afeta os sentidos e a harmonia, mas “uma mola” para 

despertar sentimentos e avivar a alma em um movimento de elevação espiritual. Na voz 

de Julieta, a ária também afetará o coração do protagonista de um modo sutil, mas 

profundo.  

Hermano, como é esclarecido pelo narrador onisciente, já possui uma vivência 

com a ária entoada por sua amada. De acordo com o livro de Isaiah Berlin sobre o 

Romantismo, o crítico de música do século XVIII, Fontanes, corroborando os ataques 

realizados aos românticos por Marmontel, criticava a música que se pautasse somente 

em uma inspiração subjetiva qualquer, pois, segundo ele, o seu poder de emocionar e 

elevar a alma adviria da reminiscência de alguma experiência, logo, seria uma 

manifestação tipicamente mimética e não puramente expressional do sujeito compositor. 

Nas palavras do filósofo: 

Para ele [Fontanes], o único propósito da música é evocar certas 

emoções; se ela não evocar alguma emoção que já existe, se não for a 

reminiscência de alguma coisa, se não estiver associada a algum tipo 

de experiência, não tem nenhum valor. Os sons, em si, não expressam 

nada e não devem ser utilizados dessa forma (BERLIN, 2015, p.193). 

 

Ao tratar da relação entre a memória e a música, Gonçalves de Magalhães, por 

sua vez, refuta o sistema materialista da frenologia11, pois considera impossível que não 

haja um princípio uno de identidade da alma, apto a reunir e a organizar as 

manifestações dispersivas do tempo e da experiência. De acordo com o médico: 

A composição artística [musical], porém, depende da intelligencia, 

dessa mesma intelligencia que se applica a todos os dados da 

sensibilidade, e que numerando e classificando os sons, e percebendo 

as suas harmonias, e os sentimentos que despertam, produz 

intensionalmente vários acordos (sic) que lembrem alguma idéa. Mas 

nesse trabalho, que depende de estudo, consulta sempre o musico o 

seu ouvido e as suas sensações harmônicas, e por ellas se guia; e para 

a intelligencia o único orgam da musica é um bom ouvido e a 

 
11 A frenologia foi uma doutrina concebida pelo médico e anatomista Franz Joseph Gall. De acordo com 
essa doutrina, seria possível localizar no cérebro as regiões de desenvolvimento das faculdades 
humanas. 
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indispensável memória; e nenhum compositor tira a musica da sua 

fantasia sem murmural-a com a voz, ou sem os sons de algum 

instrumento (MAGALHÃES, 1876, p.267).  

 

Como se pode notar, o visconde do Araguaia concebe que a percepção musical 

é uma forma de comunicação na qual, por meio da sensibilidade auditiva, a inteligência 

ordena os sons harmonicamente por meio de alguma lembrança. O ato de composição 

em si se daria a partir das memórias do artista que buscaria expressar algum tipo de 

ideia a partir de suas vivências. Em outras palavras, em sua tese, a música não seria 

fruto do mero instinto humano, mas da relação entre a inteligência racional (que 

concebe o ideal) e a sensação (que se pauta na realidade material). A ária entoada no 

romance pertence a uma ópera de Donizetti e que, como tal, suscita em Hermano a 

lembrança da sua representação em cena. A audição da peça entoada por Julieta já 

principia por forjar um vínculo entre as fantasias do moço, concebidas por meio de sua 

experiência e memória, e a sua futura esposa. Estabelece-se, portanto, a proximidade 

dela com certo ideal feminino (figurado artisticamente), já que ele rememora “em seu 

espírito a imagem esbelta e vaporosa da virgem” da ópera baseada no livro de Walter 

Scott.  

Ao ver a dona da voz, Hermano sofre uma decepção ao encontrar um tipo que 

não corresponde ao imaginado por ele. Cabe, nesse momento, realizar um pequeno 

desvio em relação ao estudo da obra Encarnação para refletir acerca do romance A pata 

da gazela, pois uma “inadequação” semelhante entre forma (material-real) e conteúdo 

(espiritual-ideal) ocorre em tal obra. Nesse romance, em linhas gerais, o protagonista 

Leopoldo apaixona-se por Amélia, contudo o rapaz, vítima de um engano, acha que ela 

é dona de um aleijão. Ao declarar-se a ela, ainda que sob a influência de um engano, o 

rapaz o faz nos seguintes termos: “outrora julgava impossível que se amasse o horrível. 

Agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro, ao amor puro e imaterial. Não 

só reconheço, mas sinto-me capaz de amar o anjo ainda mesmo encarnado em um 

aleijão!...” (ALENCAR, 1959b, p.621). Essa relação com o grotesco estabelece um 

contraste entre o real e o ideal que teria sido desenvolvido, por exemplo, no Victor 

Hugo de Notre-Dame de Paris, Han d’Island e L’homme qui rit, no qual a beleza 

(espiritual e imaterial) supera a feiura da realidade física (material). 
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Em sua dissertação sobre A pata da gazela, Cristina Soto Cocco (2012) chama 

a atenção para o tratamento sacralizante que Horácio, o rival do mocinho Leopoldo, 

despende ao sapato de Amélia, pouco antes de ser enganado por ela, que o faz pensar 

que, ao invés do pé amado, ela possuía o referido aleijão. Nesse romance, o contraste 

entre Amélia (dona de um pé pequeno e “perfeito”) e Laura (que possui o referido 

defeito físico) deixa entrever uma série de percepções acerca do corpo feminino. Do 

mesmo modo que a beleza de um pé é ressaltada, o defeito de outro é ridicularizado e 

torna-se motivo para o afastamento de amantes interesseiros. O que, contudo, pode-se 

perceber é a concepção romântica de que, além da simples formosura física, há outro 

parâmetro de beleza que é o da imaterialidade, ou seja, da alma do ser amado. Desse 

modo, o ideal amoroso presente nessa obra parece pautar-se na certeza de uma 

substância espiritual que constitui o ser humano.  

Os exemplos da sacralização do sapato de Amélia e do louvor a seu pé e, em 

contrapartida, o tom grotesco na menção ao aleijão de Laura são bem ilustrativos, pois 

evidenciam como um mesmo membro do corpo humano pode ser percebido a partir de 

percepções díspares, ambas relacionadas à proximidade ou ao distanciamento em 

relação a certo parâmetro ideal que teria sido conferido ao feminino. Nota-se como a 

figura da mulher, em especial a descrição de Julieta, possui uma cisão entre um plano 

material e outro espiritual presente em sua figuração, embora, na mesma medida em que 

o ideal se apresenta aparentemente apartado do real, ambos se comunicam por meio da 

forma feminina e através da personalidade. A primeira mulher de Hermano parece 

trazer algo dessa ambiguidade, pois, na mesma medida em que suas formas eram 

destituídas de “beleza plástica” (ALENCAR, 1959a, p.1229), a intuição da pessoa 

sensível ou do artista ficava sugestionada por uma forma ideal que estaria presente 

nessa ausência. 

Essa ausência que é, ao mesmo tempo, uma presença, é um ponto interessante 

para a análise, visto que assinala a dificuldade de estabelecer os parâmetros de como se 

daria a suposta relação entre corpo e alma. Nas palavras sintéticas de Renaud Barbaras, 

acerca da comunicação entre essas substâncias na filosofia dualista, “[...] o preço do 

dualismo [...] é que o modo de ação da alma sobre o corpo e do corpo sobre a alma 

torna-se incompreensível” (2003, p.67). As dificuldades no estabelecimento dessa 

comunicação entre o real e o ideal, o profano e o divino, a natureza e o espírito, enfim, 

entre o material e o imaterial são um tema importante do romance Encarnação. 
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Em certa medida, a dificuldade e as contradições em estabelecer (ou refutar) a 

comunicação/ligação entre corpo e espírito parecem ser temas recorrentes nas 

discussões da época e constituem uma preocupação na filosofia, na medicina e, 

evidentemente, nos discursos religiosos. A aparente divisão das ciências da época em 

duas perspectivas antagônicas (materialista e espiritualista) não é tão clara quanto pode 

parecer em um primeiro momento. No caso das teorias que consideram a humanidade 

dotada de uma parcela divina de espiritualidade, os autores, em geral, não apresentam 

uma visão una sobre o modo como se daria o funcionamento do corpo em relação à 

alma e esse ponto crucial estabelece perspectivas díspares, o que gera polêmicas e 

conflitos já na própria discussão sobre a essência do espírito.  

Sobre essa disparidade, o livro A philosophia no Brasil, obra em que Sílvio 

Romero afirma sondar se houve uma manifestação filosófica no Brasil, apresenta, de um 

modo irônico, diversas empreitadas de brasileiros que intentaram explicar essa 

complicada relação entre corpo e alma. Ao falar de um médico baiano, Dr. Eduardo 

Ferreira França, que teria escrito uma obra de teor sensualista metafísico (o que, em si, 

já aparenta um contrassenso), o autor observa com ironia que: 

O philosopho reduz o homem a uma alma recondita, remota, a tal 

ponto distincta do corpo, que este correria o perigo de confundir-se 

com um outro corpo qualquer, si aquella não tivesse uma faculdade 

especial que o vem salvar de um completo esquecimento. É o requinte 

da espiritualidade!...  (ROMERO, 1878, p.17) 

 

Esse posicionamento materialista com relação ao trabalho de Ferreira França é 

muito significativo, pois se centra na localização física da alma e no estabelecimento da 

relação entre o divino e o mundo terreno. Esse motivo de situar corporalmente o espírito 

parece ser uma dificuldade típica dos sistemas dualistas e do espiritualismo, visto que é 

difícil situar um elemento imaterial sem recorrer a raciocínios lógicos que não são 

demonstráveis fisicamente nem por meio de experiências, especialmente em uma 

sociedade que, cada vez mais, começava a centrar seus mecanismos de produção da 

verdade científica no experimentalismo12. Talvez o exemplo mais curioso dessa relação 

 
12 Gonçalves de Magalhães, ao refutar a teoria materialista, acaba por assumir que a alma não é uma 
substância presente no corpo, visto que se trataria de algo imaterial e que não participaria, portanto, 
dos processos bioquímicos. Sendo assim, essa substância só poderia ser deduzida por meio da razão, do 
raciocínio lógico, e não da ciência empírica: “como essa faculdade [intelectiva] existe em nós, e não a 
podemos ligar a nenhuma das substancias ou forças materiaes que conhecemos, nem deduzil-a da 
composição d'ellas, obriga-nos a razão a attribuil-a á uma substancia especial, simples, imponderável, 
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entre alma e corpo seja o de um dos maiores expoentes da filosofia dualista no princípio 

da modernidade, Descartes, cuja teoria, como esclarece Cardim, culmina por mencionar 

que a substância que pensa estaria localizada na “glândula pineal que é a sede física 

dessa união” (2009, p.37).  

Apesar de Descartes mencionar esse elemento do sistema endócrino como 

espécie de sede da alma, ele não a situa fisicamente no órgão, mas indica que haveria 

certa transitividade entre esses dois planos devido à função dessa glândula na economia 

corporal13. De fato, alguns discursos da época pareciam ser adeptos dessa teoria de que 

a alma opera por meio de órgãos, sistemas e músculos, tornando o corpo humano um 

palco de disputas entre as disposições da natureza e aquelas do espírito. Grande 

exemplo disso é a atribuição de alguns sistemas do corpo ao domínio do espírito, 

sugerida pelo professor paulista Bueno14, em sua obra Noções de filosofia: 

A união do espirito e do corpo não é completamente íntima, nos 

estados normaes da vida actual. O espirito não está habitualmente, 

pela consciencia e pelo sentimento, em relação intima sinão com certa 

parte do corpo, com o systema nervoso, com exclusão dos outros 

orgams, e com o systema nervoso cerebro-espinhal, que pertence á 

vida de relação, isto é, com os nervos do cerebro, do cerebello e da 

espinha dorsal, com exclusão do systema ganglionário ou do nervo 

grande sympathico, que pertencem á vida vegetativa (BUENO, 1877, 

p.89). 

 

Além disso, o rosto humano, cujo estudo esteve em voga por conta da doutrina 

fisiognomônica de Lavater, também era subdividido entre os elementos próprios da vida 

animal e aqueles que eram úteis à vida do espírito: 

A physionomia, tão vantajosamente conformada á contribuir para a 

superioridade do pensamento no homem, é principalmente notável 

pelas vantagens, que sua fôrma e sua estrutura lhe dão para servir á 

expressão da affecção da alma; vantagem, que não partilham com elle 

 
espiritual e vital; embora uma tal substancia não entre no catalogo das substancias elementares 
chymicas, e cause a desesperação da nova phalange materialista” (MAGALHÃES, 1876, p.93). 
13 Não pretendo entrar em detalhes sobre o funcionamento do corpo na perspectiva cartesiana, porém, 
cumpre esclarecer que o dualismo desse filósofo é radical, visto que ele considera o mundo (extensão) 
enquanto um mecanismo puro e que, para compreendê-lo, a simples aplicação das leis matemáticas 
seria suficiente. Contudo, aquilo que se oporia ao físico seria o sujeito pensante que, enquanto tal, seria 
constituído por uma substância heterogênea em relação a seu próprio corpo. Portanto, o homem seria 
esse ser dual, na medida em que ele é, ao mesmo tempo, alma e mecânica corporal.  
14 C. M. Galvão Bueno foi um professor catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo e sua obra, 
Noções de filosofia, trata de uma compilação e adequação do sistema filosófico de Krause realizada por 
seu discípulo Tiberghien, o qual o autor brasileiro teria traduzido e adaptado para tornar sua filosofia 
mais acessível aos brasileiros.  
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os animaes, ainda mesmo aquelles cuja conformação geral mais se 

aproxima do modo da organisacão humana. O que mais caracterisa o 

rosto do homem, são as favoráveis disposições e a riqueza variada dos 

meios de expressão, que indicam o pensamento, e a variedade das 

paixões, que podem agitar nossa alma. Estas disposições são mui 

difficeis de estabelecer, por compreender o rosto, duas ordens de 

músculos differentes, para seus usos; a saber: os músculos, que 

coutribuem á vida animal, movendo com força o maxillar inferior; os 

músculos, que concorrem para a vida intellecctual e moral, pelo jogo e 

movimentos da physionomia (MORAES, vol. II, 1854, p.34). 

 

Nota-se, no trecho, que há certa tentativa, presente nos discursos produzidos 

pelos adeptos da teoria da alma da época, de subdividir o corpo humano entre as partes 

que seriam próprias da natureza e aquelas que revelariam a condição intelectual, 

racional, moral da humanidade. A natureza estaria associada a tudo aquilo que pertence 

à vida vegetativa e animal: a primeira seria responsável por operar os sistemas e 

movimentos que não dependem da razão para existir, como a digestão, o bater do 

coração, etc; a segunda seria a vida do corpo que se move pela vontade na busca de 

nutrir-se e manter o organismo em funcionamento15. Concomitantemente a essa divisão 

do corpo entre as partes que pertencem ao funcionamento animal e vegetal, haveria 

ainda outra divisão de órgãos e músculos, na qual seria posta em evidência a presença 

do espírito, conforme é possível perceber na citação acima de Moraes. A divisão 

relembra-nos a teoria da alma de Aristóteles (2012) que, como se vê em De anima, 

postula a distinção entre as três almas referidas, sendo que, na hierarquia anímica, a 

alma vegetal seria o principal fundamento que acarretaria as outras duas, e a 

sensibilidade, por sua vez, seria útil para o desenvolvimento do espírito racional, 

definidor da distinção da humanidade em relação aos demais animais.  

Esses diversos discursos produzidos na época ou que eram bem conhecidos e 

difundidos (como é o caso de Aristóteles) estariam presentes na descrição da 

personagem analisada, já que o narrador de Encarnação ressalta precisamente os 

elementos tidos como pertencentes à vida espiritual ao se referir às profundas 

impressões que Julieta causava nas pessoas de intuição aguçada: “havia em seu olhar, 

em sua voz, em seus movimentos, inflexões maviosas, mas de tão vivo relevo que se 

esculpiam como se tomassem corpo” (ALENCAR, 1959a, p.1228, grifos nossos). No 

trecho, o adjetivo “maviosa”, que se refere a noções abstratas como carinho e ternura, é 

 
15 Sobre essa distinção, cf. nota de rodapé de MORAES, vol. II, 1854, p.5. 
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comparado a uma espécie de primeira “encarnação” de um ideal, dado que esse valor 

positivo se tornava, nela, uma voz e uma carne em que pudesse se manifestar. Curiosa 

também é a primeira relação estabelecida entre a mulher e a escultura, visto que o verbo 

escolhido para explicar a encarnação do atributo expresso pelo adjetivo é “esculpir”, 

opção estética que, ao longo das sucessivas passagens do romance, vai se adensando até 

o vislumbre final das estátuas de cera.       

Além disso, como se nota, aquilo que causa uma forte impressão na descrição 

dessa figura é a voz, elemento que incide diretamente sobre o espírito, especialmente 

quando ela entoa algum canto (como vimos, caracterizada por Porto-Alegre como um 

elo imaterial entre os homens e Deus); o olhar, que era considerado na época “a janela 

da alma”, e os movimentos que revelam os gestos, expansão da alma por meio da ação. 

Todas essas manifestações, associadas à esfera espiritual, aparecem aos observadores na 

forma física da moça e ressaltam a superioridade de seu espírito a partir de certa tensão 

entre o espiritual e o carnal.  

Nas produções de Alencar, essas tensões entre espírito e carne são recorrentes. 

Em Lucíola, por exemplo, a relação entre uma alma “virgem” e um corpo de cortesã 

apresenta o motivo da “salvação” da parcela imaterial e a degenerescência da carne. 

Devido à prostituição, o corpo de Lúcia não pode gerar uma nova vida: por não poder se 

tornar mãe, a cortesã perece ao final por conta de um aborto espontâneo. Nesse 

romance, as descrições deixam entrever muito dos olhares que moldavam o corpo na 

época, porém, em certa passagem, ao descrever a nudez feminina, o narrador reflete 

que: 

Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a 

vestem de um fluido que cega; quando a mulher se desnuda para a 

arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, onde a matéria se 

depura ao hálito de Deus; quando porém a mulher se desnuda para 

cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma 

profanação da beleza e da criatura humana, que não tem nome 

(ALENCAR, 1959c, p.351-2). 

 

Nessa passagem, parece haver um jogo entre a realidade carnal e certa 

dimensão divina do corpo, na qual o pudor dos olhos do amante e a inspiração que 

intenta o ideal do artista são capazes de “cegar” o observador ou “depurar” a matéria 

contemplada por ele. No movimento contrário, a mulher, ao desnudar-se para “cevar” a 
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“concupiscência de muitos”, tem o seu corpo profanado, logo, dessacralizado. Portanto, 

o corpo feminino estaria sujeito a uma interferência imaterial que, enquanto tal, seria 

responsável por tolher a sua percepção enquanto matéria.  

Nesse sentido, haveria no fragmento citado uma interessante percepção sobre a 

relação entre o sagrado e o profano. Em seu ensaio sobre a profanação, Giorgio 

Agamben (2007) afirma não haver religião sem a separação entre uma esfera profana e 

outra divina, e que aquilo, no mundo material, que regula a passagem de um objeto, 

pessoa ou animal para uma ou outra dessas esferas é o ato de consagrar ou profanar. 

Somente aquilo que foi consagrado é passível de ser profanado e vice-versa. Em 

Lucíola, estabelece-se que o corpo feminino é consagrado a partir do momento em que 

suas formas são tornadas em arte, o que elevaria a sua condição a patamares divinos e 

que, em contrapartida, esse mesmo corpo pode decair, caso a mulher utilize-o com 

finalidade propriamente carnal de despertar a concupiscência.  

A comparação do corpo feminino com o divino é expressiva nessa passagem, 

que visa comunicar uma ideia acerca do pudor feminino e determinar, pelo exemplo, 

modos de conduta aceitáveis e inaceitáveis. Além disso, ela nos permite compreender 

também a aura que envolvia Julieta, pois algo de sagrado parece revestir o seu corpo, 

que não é formoso, mas se comunica por meio de impressões subjetivas àquele que tiver 

intuição artística para perceber sua superioridade. Assim, nota-se como, após esse 

primeiro encontro com aquela que viria a ser a sua esposa, Hermano fica sugestionado 

por sua beleza etérea, tanto que, ao sair da festa, “[...] pensava que talvez Lucia, apesar 

de escocesa, tivesse cabelos pretos como a Maria Stuart de Walter Scott” (ALENCAR, 

1959a, p.1229).  

Essas sugestões deixam entrever um dado curioso: antes mesmo da morte 

carnal de Julieta, o narrador já a figura como uma presença que é mais espiritual que 

propriamente física, pois aquilo que nela sobressai é a ligação misteriosa com uma 

beleza extraterrena, cujo acesso se daria por meio de uma intuição aguçada. Ela insinua-

se sempre em diferentes níveis subjetivos e não por sua aparência exterior, mas pela 

beleza interior. Talvez não seja um acaso que a maior exigência de Julieta, quando é 

pedida em casamento, recaia sobre uma concepção espiritualista do matrimônio. 

Quando Hermano pede a mão da moça, sua reação é a seguinte: 
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Ela ficou um momento pensativa; depois disse com o tom grave de 

uma convicção profunda: 

– O casamento é uma fatalidade. 

Como Hermano interrogava-lhe o semblante para conhecer o sentido 

de suas palavras, ela acrescentou: 

– Meu marido há de pertencer-me de corpo e alma, como eu a ele, e 

para sempre. É assim que entendo o casamento.  

– Penso da mesma maneira.  

– Para sempre é eternamente.  

– Compreendi todo o seu pensamento, Julieta, e não imagina o meu 

júbilo por encontrar tão perfeita identidade de sentimentos na mulher a 

quem amo. Sempre acreditei que o casamento não deve ser uma 

simples união social, mas a formação da alma criadora e mãe, da alma 

perfeita, de que nós não somos senão as parcelas esparsas. Essa alma 

uma vez formada, só Deus a pode dividir e mutilar (ALENCAR, 

1959a, p.1230). 

 

Apesar de parecerem simples, a fala de Julieta e a resposta de Hermano são 

muito significativas, pois apresentam uma concepção de casamento que é embasada no 

sentimento do amor romântico e, como tal, possui desdobramentos diversos. Sob essa 

perspectiva, a união não é simplesmente o reconhecimento de uma aliança civil, mas de 

um laço espiritual e divino que funda uma nova família, e o intermediário da união, 

diferentemente do que poderia conceber uma perspectiva materialista, seria um enlace 

divino entre as almas e não uma mera relação contratual. Além disso, nessa perspectiva, 

a escolha do parceiro para constituir família é essencial para a sociedade burguesa, pois 

rompe com a prática do casamento arranjado, típico da sociedade colonial, no qual o 

interesse recaía sobre a formação de vínculos sociais e a transmissão de herança e o 

aloca em uma perspectiva moderna pautada, dentre outros parâmetros, no 

sentimentalismo individualista, nas distinções de classes, em interesses econômicos dos 

noivos e em aspectos relacionados à ordem burguesa de modo geral, como o talento (cf. 

PERROT, 1991, p.132 et seq.).  

No caso do casal Julieta e Hermano, o curioso é que aquilo que o atraiu foi a 

grande impressão que lhe ficou de sua personalidade, e o elemento vago e sugestivo que 

a rondava: 

A escolha de Hermano causou estranheza na sociedade precisamente 

por sua condição de não ser nem rica e nem formosa.  
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Um dia, no meio de seus triunfos, quando a sua estrela mais brilhava, 

correu a notícia de que Hermano estava para casar-se, o que não devia 

surpreender em sua idade. Foi, porém, geral a admiração quando se 

soube que D. Julieta, a moça por quem se apaixonara a ponto de 

sacrificar-lhe a liberdade, não era rica nem bonita.  

Ninguém esperava que ele, nas condições de pretender as filhas dos 

primeiros capitalistas, e de escolher, entre as mais aristocráticas 

belezas da corte, fizesse um casamento tão desvantajoso (ALENCAR, 

1959a, 1228).  

 

A união de Hermano contraria a mentalidade mercantil fundada na lógica das 

relações comerciais, na qual os enlaces matrimoniais eram ponderados sob um cálculo 

de benefícios que o(a) noivo(a) receberia. Esse tipo de casamento motivava arrivistas a 

buscarem elevação social e maior prestígio por meio do estabelecimento de um vínculo 

com um cônjuge rico, como é o caso de Fernando do romance Senhora. Ao tratar dessa 

prática em uma França ainda abalada pela Revolução, Perrot estuda como a análise da 

condição social de uma pretendida entrava nas contas do pretendente, visto que 

[...] as estratégias matrimoniais se diversificavam e se 

complexificavam [no contexto da França no início do século XIX]. O 

dinheiro assume formas variadas: móveis, imóveis, negócios e 

“esperanças”. Outros elementos entram em linha de conta: o nome, a 

consideração, a “situação” (as profissões liberais gozam de grande 

estima), a “classe” e a beleza fazem parte dos termos da troca. Um 

homem idoso e rico – tal como um rei – procura uma moça jovem e 

bela. As aparências, valorizadas pela individualização do corpo, 

constituem uma arma de sedução feminina. Com dificuldades 

financeiras, há quem aceite uma mãe solteira com propriedades, como 

o personagem-título de Marthe (PERROT, 1991, p.137).   

 

Em Encarnação, o casamento é motivado não pelo interesse pecuniário, mas 

pelo amor, elemento cultural que na França e no Brasil “aumenta[va] cada vez mais” no 

período, pois crescia “o número de pessoas que desej[avam] uma convergência entre a 

aliança e o amor, o casamento e a felicidade” (ibidem, p.137). Ponto chave dessa 

percepção é o fato de que o narrador do romance destaca que, diferentemente do 

esperado pela opinião pública da época, a união de Hermano não era vantajosa, o que 

deixa entrever certa perspectiva comercial do casamento, enquanto uma espécie de 

balanço econômico das vantagens e desvantagens para o enlace.  

No caso de Hermano e Julieta, aquilo que não é alcançado é uma das maiores 

preocupações das famílias do período: a descendência. Pela dificuldade de engravidar, a 
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mulher de Carlos não consegue concretizar o ideal da família higiênica que seria a 

geração de cidadãos para a perpetuação do Estado e da estirpe familiar (cf. COSTA, 

1999, p.222). Não entraremos, nesse momento, em detalhes sobre a relação entre 

casamento e hereditariedade, contudo este assunto será retomado na análise de A carne. 

O importante é assumir que o grande problema da esposa falecida é que ela 

supostamente não possuía o vigor corporal capaz de produzir um descendente.  

Se a atração exercida por Hermano se deu somente por uma alma 

sugestivamente muito bela, o corpo não deixa de insinuar-se de forma marcadamente 

intensa após o casamento. A impossibilidade de gerar um filho contraria a mentalidade 

higienista citadina que se pretendia instaurar no Brasil da época, por meio de uma série 

de dispositivos diversos, em que o objetivo maior da família não era mais estar sujeita 

aos mandos de um patriarca local, mas criar uma prole saudável e cidadã. Curiosamente, 

a constituição física de Julieta, que não é enfocada, é o que impede que ela alcance o 

maior status feminino da época: ser mãe. Moraes, limitado pelo imaginário machista da 

época, chega a afirmar que as mulheres “foram criadas para ser esposas e mães” 

(MORAES, vol. I, 1854, p.28).  

Contrariando as expectativas anteriores, Julieta engravida, porém essa surpresa 

culmina com um aborto espontâneo que, como um motivo retomado de Lucíola, faz 

com que ela pereça e torne-se precisamente aquilo que atraiu Hermano em sua esposa: 

memória e espírito. Se o motivo da morte de Lúcia teria sido a degenerescência de sua 

carne por meio da prostituição, que não permitiria que o seu corpo desempenhasse a 

função nobre da gestação; a mulher de Encarnação, por sua vez, não teria esse 

problema, o que nos deixa a sugestão de que a morte dessa personagem, além de 

assumir uma função essencial na trama, também revela que ela teria assumido uma 

forma que, desde o início, teria sido esteticamente sugerida: tornou-se espírito.   

O encerramento da história desse primeiro amor se dá com a morte e o que se 

segue é a ausência de uma descendência que preencha o vazio deixado por ela. Como se 

vê, o escritor estabelece habilmente, em linhas gerais e precisas, todo o impacto 

profundo que Julieta teria exercido sobre a vida do protagonista. Nessa construção da 

personagem intensifica-se a figuração de uma moça alinhada aos valores espiritualistas, 

já que a sua composição remete a certo ideário da época acerca do casamento pelo amor 

entre duas almas gêmeas, da arte como elevação e da constituição de uma alma virtuosa 
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que, em tese, não se interessaria por questões mundanas, já que não visava as vantagens 

advindas da posição social. Não à toa, o que se segue a esse episódio é a indiferença ao 

mundo material que teria acometido Carlos Hermano, episódio que prepara o terreno 

para os desenlaces que se seguem no enredo.  

Apesar de o narrador ser onisciente, o leitor só é informado dos pensamentos e 

das ideias íntimas do viúvo ao final da trama, quando ele resolve suicidar-se para 

restituir a honra de sua jovem esposa. Em torno de sua figura enigmática, a obra elabora 

o mistério presente no romance e, como já adiantamos na introdução, o conflito presente 

no casamento está mais na ordem psicológica e no caráter de Hermano que 

propriamente em um empecilho social. Por conta dessas questões, o próximo passo é 

analisar a construção textual dessa personagem e estudar como a sua configuração é 

aproveitada no romance. 
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1.2 - Hermano e a dualidade romântica 

 

Ao longo de sua vida pública, Alencar estabeleceu polêmicas e desafetos com 

personalidades diversas do período. Para os biógrafos do escritor romântico, as suas 

discussões são muito profícuas porque permitem compreender não somente as relações 

dele com as personalidades de sua época, mas também visualizar um pouco melhor qual 

era a percepção do cearense acerca das técnicas literárias. Na carta – assinada com o 

pseudônimo de Elisa do Vale –, em que defende o seu romance Senhora dos ataques de 

uma leitora de nome D. Paula de Almeida, por exemplo, o escritor reflete sobre a 

técnica de construção de personagens: 

Há duas maneiras de estudar a alma: uma dramática, à semelhança de 

Shakespeare; outra filosófica, usada por Balzac. O romancista dispõe 

de ambas; mas deve, sempre que possa, dar preferência à primeira, e 

fazer que seus personagens se desenhem a si mesmos no correr da 

ação (ALENCAR, 1959e, p.1212). 

 

Como se percebe, o estudo de um caráter possui duas vias distintas para se 

realizar. O modo dramático, no qual, por meio das ações, os caracteres acabam 

revelando-se para o leitor, mas também pela maneira “filosófica”, na qual o narrador 

discorre sobre a disposição íntima e apresenta explicações para determinada 

personalidade ou conduta. Entre essas duas opções, Hermano é descrito inicialmente 

sob a primazia da técnica explicativa. Apesar de sua excentricidade ser um dos motivos 

do romance, essa originalidade do protagonista só é mostrada em ação durante alguns 

momentos do enredo, e, no início, é referida por outras personagens que conversam 

sobre as manias do viúvo ou por meio de breves explicações apresentadas pela voz que 

conta a história. Ainda que pareça contradizer a predileção de Alencar pelo drama, 

referida por ele mesmo na passagem anteriormente citada, a opção pela descrição 

distanciada de Hermano é muito coerente com as necessidades do enredo, pois faz parte 

da aura de mistério envolvendo o viúvo e, como veremos no decorrer das análises, faz 

parte daquilo que constitui certa parcela de fantástico na obra.  

O primeiro predicado fornecido ao leitor é a visão que a opinião pública tinha 

do protagonista, pois é mencionado que, na chácara vizinha à de Amália, “[...] morava 

um desses homens que o povo designa com o nome de esquisitos” (ALENCAR, 1959a, 
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p.1226). Essa denominação inicial mostra a personagem a partir de certo distanciamento 

emocional, pois apresenta o tipo de Hermano por meio de uma impressão genérica do 

povo. A partir dessa opinião do vulgo, o narrador vai desfiar uma série de considerações 

que, lentamente, revelam os motivos para essa estranheza. O romance estabelece um 

enigma que tem o seu fundamento em uma perspectiva sobre o protagonista, pois, ao 

longo do enredo, nossa percepção sobre ele se altera e conhecemos a fundo a sua 

psicologia, estabelecendo uma relação entre a busca pela verdade e o olhar.  

Sobre as relações entre o conhecimento e a visão, Marilena Chauí, no início de 

seu texto “Janela da alma, espelho do mundo”, evidencia uma série de palavras 

relacionadas ao olhar que estariam ligadas também ao conhecimento, mostrando como 

uma “visão perfeita” (1988, p.31) estaria associada ao saber. Em Encarnação, há 

diversos olhares que são lançados para a personagem de Hermano e compõem diversas 

imagens dele. Conforme a narrativa avança, contudo, essas percepções vão, cada vez 

mais, mostrando ao leitor a verdadeira causa das estranhezas do protagonista e 

resolvendo uma questão obscura sobre ele, já que uma verdade está oculta em sua 

intimidade doméstica. Ao centro desse mistério surgem duas estátuas de cera que são 

um indício para interpretar a sua personalidade. Esse jogo de olhares, em certo sentido, 

recorda-nos, inclusive, o romance Lucíola em que as diferentes percepções sobre Lúcia 

compõem imagens contraditórias que ora revelam uma cortesã impudica, ora uma 

jovem de alma virgem.    

A princípio, a narrativa nos apresenta o protagonista através de um olhar de 

fora, da população, que estabelece um julgamento exterior e que, portanto, é incapaz de 

apreender a causa do fenômeno observado. Essa busca por uma verdade que se esconde 

por detrás de uma percepção popular é um aspecto antigo da filosofia e que, em Platão, 

é responsável pela distinção entre opinião e razão, já que “o primeiro ponto que faz 

doxa e logos diferirem é (...) a opacidade da primeira, sua incapacidade de apreender 

suas razões, o fundamento desde o qual o real se faz para ela presente” 

(FRANCALANCI, 2010, p.6). Do mesmo modo, a opinião seria também contrastada 

com a episteme, dado que uma indica um conhecimento validado e a outra pode ser 

erigida tendo por base alguns preconceitos e que, como veremos no capítulo sobre 

Amália, manifestam-se em discussões sociais, como nos bailes.  
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A opacidade dessa opinião pública é um dado que parece estar presente nesse 

trecho a partir de uma impressão inicial acerca do sujeito (viúvo) que recebe um 

predicativo (esquisito) genérico e que o insere em uma classificação social tipológica. A 

exposição seguinte se pautará no aprofundamento desse adjetivo e a explicação das 

razões que levaram a ele. Sendo assim, a primeira percepção acerca de Hermano é 

embasada pela distância da população que julga e produz uma imagem típica do 

protagonista. Essa cisão entre as motivações íntimas e a figura pública é importante 

porque configura um aspecto central da personalidade dessa personagem. 

Na sequência, o narrador afirma que a profissão de Hermano era desconhecida 

do público, apesar disso ele se mostrava como um capitalista e homem de posses, tendo 

em vista que “possuía apólices e prédios na cidade” (ALENCAR, 1959a, p.1226). 

Depois disso, apresenta o aspecto geral da casa a partir do ponto de vista de alguém que 

a observa de fora:  

Sua casa vivia constantemente fechada na frente, e tinha o aspecto de 

uma morada em vacância pela ausência do dono. Quem olhava pela 

grade do portão, sempre trancado, não descobria outro indício de 

habitação a não ser o fumo da chaminé.  

Todavia nas raras vezes em que soava a grossa campa da entrada, 

aparecia logo um velho criado, todo vestido de preto, que introduzia a 

visita com uma cortesia respeitosa mas fria e taciturna (ibidem, 

p.1226-7). 

 

Ainda no nível das impressões iniciais, a descrição se volta à fachada da casa 

que, como é recorrente em Alencar, estabelece a relação entre ambiente e personagem16. 

Em Senhora, por exemplo, essa técnica descritiva ganha relevo na descrição do quarto 

de Fernando Seixas que revela muito de seu habitante17. O semblante da casa 

assemelha-se à identidade do próprio Carlos, em especial no momento que perde a sua 

 
16 Em minha dissertação de mestrado sobre Lucíola, que trata precisamente da relação entre os 
ambientes e a personagem Lúcia, esse assunto foi trabalhado mais detidamente (cf. HERNANDES, 2015). 
17 Na descrição do quarto de Fernando, o narrador percorre os móveis e o aspecto geral do local para 
aludir à personalidade do arrivista e conclui que a “[...] feição característica do aposento, repetia-se em 
seu morador, o Seixas [...]” (ALENCAR, 1959d, p.978). Nos romances de Alencar, é possível notar essa 
tendência de vincular o espaço à personagem. Recorde-se aqui a análise do romance Pai Goriot (Balzac) 
contida em Mimesis, no capítulo intitulado “Na mansão de La Mole”: a dona da pensão, Mme Vauquer, 
é descrita através de certa continuidade entre ela e o ambiente, estabelecendo aquilo que o filólogo 
chamou de “unidade do meio”, em que haveria certa harmonia entre a personagem e o cenário, dado 
que ambos estariam socialmente correlacionados, visto que os espaços revelariam uma “atmosfera 
moral e física” (AUERBACH, 2009, p.423).    
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esposa, pois revela um homem isolado do mundo e como que sem vida, embora ainda 

seja possível perceber alguns sinais dela na habitação, como “o fumo da chaminé”.  

Esse isolamento da sociedade é um tema típico do Romantismo tanto em suas 

escolhas temáticas quanto nas predileções de poetas que, inspirados pelos paradigmas 

românticos da genialidade e da originalidade, ausentavam-se da sociedade em busca de 

maior inspiração, como é o caso dos lake poets que preferiam “morar longe da cidade, 

entre gente humilde, na região dos lagos ingleses” (CARPEAUX, 1981, p.1133). Além 

disso, dialoga com a premissa do famoso livro Devaneios de um caminhante solitário, 

de Rousseau, no qual a solidão do filósofo o levou a reflexões e ao autoconhecimento. 

Nas caminhadas, assim como a evasão dos poetas do lago, o elemento em comum é 

certa ideia difusa de que o afastamento do convívio social leva a um maior 

conhecimento e percepção interiores18.  

O leitor ainda não sabe, porém o afastamento social do viúvo é motivado por 

uma espécie de procura interior acarretada por seu mergulho em divagações existenciais 

que questionam os próprios limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. No capítulo 

anterior, dedicado à personagem Julieta, discutiu-se como o narrador a constitui 

enquanto uma mulher em quem o espírito sobressai ao corpo, porém essa imaterialidade 

se torna presença na casa e oscila entre o nível da percepção extraterrena ou da 

insanidade. Nesse sentido, o espaço da casa e seu aspecto são essenciais para a 

constituição do mistério, visto que a excentricidade é elaborada em torno daquilo que se 

oculta na intimidade da vida privada. Não é à toa que, ao final da narrativa, a residência 

é consumida pelas chamas e esse evento dá um desfecho para o conflito espiritual.  

Contudo, Carlos é uma figura de maior complexidade, pois a sua introversão é 

contrabalanceada por momentos extrovertidos. A citação a seguir é importante para o 

caracterizar um pouco mais: 

 
18 Na dissertação de mestrado O lampiro noturno, entre céu e charco, que defendi no ano de 2015, 
apresento uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o isolamento da sociedade, em especial na 
natureza. Um momento síntese da discussão diz respeito à harmonização do eu com a natureza, na qual 
“o caminho para esse retorno à harmonia [...] passa pelo ‘puro conhecimento de si mesm[o]’. Nesse 
aspecto, o trecho [analisado do romance Lucíola], que muito possui da influência de Rousseau, retoma a 
base do que é considerado o pensamento moderno. Segundo Gerd Bornheim, ‘o ponto de partida da 
doutrina de Rousseau é a interioridade, um voltar-se sobre si mesmo. Na base, não só da filosofia de 
Rousseau, mas de todo o pensamento moderno, encontramos uma atitude subjetiva’” (HERNANDES, 
2015, p. 134). 
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O dono da casa costumava ir à cidade três vezes na semana, para tratar 

de seus negócios, ou talvez para não se isolar totalmente do mundo, de 

que já vivia tão apartado. Também saía de passeio, a pé ou a cavalo, 

pelos arrabaldes. 

Certas ocasiões mostrava-se afável, polido, atencioso e expansivo, 

retribuindo os cumprimentos que recebia, e dirigindo-os às pessoas de 

seu conhecimento. Era então um modelo do homem de boa sociedade 

e fina educação.  

Outros dias estava de tal modo concentrado que passava pelas ruas 

como um incógnito; não falava a ninguém; não fazia caso das pessoas 

de maior consideração e a quem acatava. Se algum amigo vinha-lhe ao 

encontro, recebia-o sem parar com a máscara muda e impassível da 

abstração, e logo o despachava com um aperto de mão automático.  

Essas alternativas sucediam-se por fases; duravam semanas e meses. 

A fisionomia denunciava logo a conjunção desse espírito com o 

mundo. Havia nele, como em todos nós, dois homens, o íntimo e o 

social; a diferença é que nele as duas faces revezavam-se, enquanto 

nos outros elas de ordinário são fixas e formam o direito e o avesso do 

indivíduo.  

Ainda mesmo nos seus dias de misantropia o semblante do Sr. 

Hermano era tão modesto e sereno que ninguém via na sua desatenção 

orgulho ou falta de civilidade (ALENCAR, 1959a, p.1227).  

 

O trecho continua a descrever a personagem sob a ótica de sua imagem 

pública. A estranheza dele é referida por conta de seu modo peculiar de se portar na 

sociedade, no qual duas faces parecem se revezar: uma mais adequada ao decoro social 

e outra que sequer responde a cumprimentos. Nesse momento, a descrição de Hermano 

oscila, pela primeira vez, entre a aparência social e a introversão que mantém em sua 

intimidade. Nesse sentido, a menção à compleição não é casual, mas revela o 

imbricamento entre a percepção aparente do rosto e a sua face pessoal por meio da 

doutrina da fisiognomonia, que foi muito difundida na época, em especial entre 

escritores e artistas de modo geral. A fim de compreender melhor essa articulação entre 

corpo e alma por meio da face, retomemos um pouco da história dessa prática antiga.  

De longa tradição histórica, que remonta aos egípcios e atravessa diversos 

períodos históricos da cultura ocidental por meio de gregos e romanos, por exemplo, a 

fisiognomonia é a prática de ler, nos sinais da face, sentidos que dizem respeito ao 

caráter de determinada pessoa. Ao longo do século XVIII, a prática dessa doutrina é 

desacreditada pela comunidade científica, em especial pela condenação de naturalistas 

célebres, como Buffon e Lineu que repudiam a noção de certa correspondência entre o 
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físico e o moral. Contudo, ao final da década de 1760, esse modo de ver o rosto é 

retomado com grande força por meio de um pastor de Zurique: Johann Gaspar Lavater 

(COURTINE & HAROCHE, 2016). 

 Apesar da crítica direcionada por diversos intelectuais, como Lichtenberg e 

Kant, a prática e a teoria fisiognomônicas ganham notoriedade por meio de artistas, 

poetas e novelistas, como Goethe, Balzac, George Sand, Hoggarth, Ingres, dentre 

outros. Para Tytler (1982), um dos pilares para consolidar a influência de Lavater sobre 

artistas seria a premissa de que a fisiognomonia estaria aliada a certo senso poético, pois 

somente alguém com agudo senso estético seria capaz de perceber os sinais que, no 

rosto, indicavam o caráter pessoal19.  

Além disso, cabe notar que, por remontar a períodos milenares, como do Egito 

Antigo, a teoria fisiognomônica sofreu muitas modificações conceituais ao longo dos 

séculos. A revitalização operada por Lavater consistiu na atualização do caráter cósmico 

presente em tal doutrina nos séculos precedentes (no qual o rosto corresponderia a um 

microcosmo da natureza) para uma perspectiva pautada nos paradigmas do seu tempo20. 

Em especial, a tentativa de Lavater diz respeito à sondagem de dois aspectos 

contraditórios na época: por meio da objetividade orgânica conhecer elementos da 

subjetividade. Tal contradição da doutrina centra-se no domínio ambíguo no qual ela se 

situa, pois “[...] a objetividade orgânica cairá no domínio da ciência, enquanto a 

subjetividade expressiva será terreno das artes e das letras” (COURTINE & 

HAROCHE, 2016, p.119).  

No Brasil, autores vitalistas como Moraes mantiveram viva a fisiognomonia 

em seus manuais, nos quais postularam essa união íntima entre corpo e espírito. Porém, 

é nas artes que a teoria possuiu ressonâncias implícitas e profundas presentes em 

descrições, como as de Alencar. O que se nota é que, no limiar de uma disciplina 

embasada na contradição básica entre espírito e natureza, postulou-se a possibilidade de 

dialética (sintética) entre eles, dado que, em teoria, os dois aspectos comporiam a 

 
19 A percepção de que seria possível conhecer algo da personalidade por meio da sensibilidade poética, 
em detrimento da análise científica e meramente positiva, era simpática, em especial, a escritores 
adeptos do Romantismo sob a influência de Chateaubriand, conforme será discutido adiante no capítulo 
referente à personagem Amália. 
20 Cabe notar que, como uma das consequências desse deslocamento, o trabalho de fisiognomistas 
como Campers, que mensurou e classificou os rostos, acabou por “criar” distinções de ordem nacional, 
racial, das espécies e das diferentes idades, o que viria a justificar teorias racistas por meio dessa 
pseudociência (cf. COURTINE & HAROCHE, 2016).  
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totalidade do ser humano. Na aparência exterior, por meio de sinais, a natureza 

comunicaria o caráter interno. Desse modo, no homem público poder-se-ia perceber a 

sua dimensão de pessoa privada.   

A partir da fisionomia de Hermano, portanto, nota-se que duas faces são 

apresentadas: aquela que ele deixa ver em momentos em que está mais sociável e a 

outra que mostra quando fica subentendido que está em um momento de introversão ou 

alheamento. O narrador apresenta uma explicação e um motivo para essa sucessão de 

fases já que “havia nele, como em todos nós, dois homens, o íntimo e o social”. Nessa 

passagem, o protagonista é apresentado a partir de uma dualidade que acompanha 

constantemente as reflexões de Alencar e sobre a qual é preciso olhar com maior 

atenção.  

Na famosa polêmica que travou com Nabuco acerca de sua obra, Alencar 

discute com o jovem político abolicionista sobre os romances Lucíola, Diva e Senhora 

acerca dos quais o escritor cearense afirma que essas personagens não poderiam ser 

analisadas sob uma ótica qualquer, visto que seriam idiossincrasias morais. Ao definir o 

cerne dessa excentricidade das personagens, o autor expõe a teoria da dualidade humana 

nos seguintes termos:  

Se o Sr. Nabuco está disposto a estudar, eu lhe mostrarei que essa 

dualidade é um fenômeno fisiológico muito comum, e reproduz-se 

frequentemente entre o homem e o indivíduo, entre a alma psicológica 

e a alma social, entre as aspirações e os fatos. 

O poeta jungido à profissão material, pela necessidade de ganhar o 

pão; um rei fazendo violência a sua índole modesta e humilde, para 

governar; o criminoso, lutando como João Valjean, para reabilitar-se, 

mas sucumbindo acabrunhado pelo desprezo: isso que é senão o 

antagonismo da consciência com a vida, da alma com a sociedade? 

Quando Otelo beija Desdêmona adormecida e diz-lhe: “Sê assim 

depois de morta: e eu te matarei e te amarei depois. Ainda um beijo, o 

último”; há aqui uma dualidade do coração, que no mesmo instante 

odeia e ama, que, à uma (sic)21, inebria-se de volúpia e de sangue 

(ALENCAR apud COUTINHO, 1965, p.152).  

 

A dualidade pode ser literariamente muito frutífera e aponta para caminhos 

diversos, pois evidencia-se como o papel desempenhado em sociedade pode entrar em 

 
21 No texto original, recolhido por Afrânio Coutinho, o fragmento aparece incompleto, visto que parece 
faltar alguma palavra na expressão “à uma”. Encontramos o trecho, também, no primeiro volume do 
livro Caminhos do pensamento crítico, cuja organização também foi feita por Afrânio Coutinho (1974) e 
o erro permanece também nele.  
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conflito com a interioridade do sujeito. A percepção de Alencar aponta para uma cisão e 

uma ruptura entre o eu que sente e aquele que age movido pelas circunstâncias. Além 

disso, a existência de dois estados anímicos é um dado importante, pois revela um 

dilaceramento no princípio da identidade. Desse ponto de vista, o conflito entre essas 

disposições explicita um princípio de desarmonia semelhante àquela que foi explicada 

pelo escritor cearense acerca do “caráter” e do “tipo”. Ao defender-se de ataques a seu 

romance Sonhos D’ouro, o escritor esclarece a seus leitores a concepção de que o “tipo 

forma-se exteriormente pelo molde social; o caráter é uma criação espontânea, que se 

produz internamente pelas modalidades da consciência” (ALENCAR, 1960, p.938)22. 

Em sua definição, infere-se que o “tipo” diria respeito ao modo como as 

pessoas se mostram em sociedade mediante os papéis sociais que lhe são conferidos, o 

escritor exemplifica essa ideia ao mencionar que as profissões do “marinheiro, o 

soldado, o estudante, o advogado, etc” (ibidem, p.938) seriam típicas. Em conflito com 

essa disposição, encontra-se o “caráter” que, enquanto tal, é conduzido pela consciência 

e formaria a conduta moral, por exemplo, “o avaro, o egoísta, o ambicioso” (ibidem, 

p.938) são conceitos relativos a esse conceito.  

Se o “tipo” seria moldado pela condição social, seria possível assumir que o 

“caráter” teria sua gênese na esfera privada. É precisamente isso que afirma Samuel 

Smiles, autor inglês da época, que afirma que “o lar doméstico é a primeira e a mais 

importante escola do caráter” (1875, p.39), sendo o papel da educação dada pela mãe 

decisivo nessa formação, ainda mais considerando que “o caráter da criança é o núcleo 

do homem; toda a educação ulterior não passa de uma superposição; a forma do cristal é 

sempre a mesma” (ibidem, p.41). 

 
22 A distinção estabelecida por Alencar assemelha-se àquela que Johnson, no século XVIII, estabelece 
entre as “personagens de costumes” e os “de natureza” e que é explicada por Antonio Candido em seu 
texto sobre a personagem do romance. No texto, o crítico literário brasileiro traduz essas duas 
denominações de maneira sintética ao apontar que “pode-se dizer que o romancista ‘de costumes’ vê o 
homem pelo seu comportamento em sociedade, pelo tecido das suas relações e pela visão normal que 
temos do próximo. Já o romancista de ‘natureza’ o vê à luz da sua existência profunda, que não se 
patenteia à observação corrente, nem se explica pelo mecanismo das relações” (2014, p.62). Apesar da 
semelhança, as observações de Johnson estabelecem que o “personagem de costumes” teria por 
característica uma inflexibilidade na representação e as “personagens de natureza”, por sua vez, não se 
adequariam a esse modo inflexível. Alencar utiliza ambas as representações para contrastar como a 
personagem é vista publicamente e como ela realmente seria em sua intimidade, causando uma espécie 
de tensão entre esses dois modos na figuração de Hermano.  
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O pressuposto que embasa essa cisão parece dizer respeito às contradições 

presentes nas diferentes relações entre as esferas pública e privada. Nesse sentido, ao 

contrastar o “tipo” e o “caráter”, o escritor revela certa cisão entre o eu que se mostra 

em sociedade e a sua personalidade íntima. Em um de seus textos sobre política, o autor 

esclarece que: 

A personalidade, o homem juridico, tem duas faces, uma social, outra 

individual; seu destino assim o reclamava. Sem alguma dessas 

maneiras de ser, elle representaria uma multidão ou um animal, porém 

não o homem. É da luta do egoismo com o communismo que se fórma 

a sociedade.  

Um traço profundo devide ambas as pessoas da dualidade humana.  

A pessoa social foi creada para ser absorvida; é uma simples molecula 

da grande mónada politica designada com o nome de estado ou nação. 

Nessa esphera o homem figura apenas como particula de um todo, e 

só vale quando reunido em massa. Unicamente por abstracção elle 

constitue uma unidade qualquer, anonyma, indistincta.  

A pessoa individual ao contrario é independente; não póde ser 

absorvida. Entre milhões de outras individualidades, conserva a sua 

autonomia e vale tanto como a reunião de todas ellas. Nesta esphera o 

homem constitue um ser integral; e isola-se dos outros no circulo de 

sua liberdade.  

Esta antithese representa o jogo da sociedade. Da communhão da 

pessoa collectiva sahe o estado, a sociedade politica. Da isolação da 

pessoa individual, sahe a cidade, a sociedade civil (ALENCAR, 1868, 

p.25-6).  

 

Na divisão entre uma esfera pública e outra privada para a constituição do 

modelo de Estado liberal, o homem é cindido em sua personalidade política e cidadã. 

Não parece ser precisamente essa a divisão que é aludida na descrição de Hermano, 

porém os desdobramentos dessa distinção são interessantes para elucidar um aspecto de 

sua personalidade. Como é possível notar, o texto de Alencar pontua que o homem 

público constitui uma molécula que compõe um organismo maior que é o Estado. O que 

é possível notar é que a sua descrição tem por base uma percepção da formação da 

identidade pessoal que é constituída não somente por um caráter interno, mas, também, 

pelo papel desempenhado por um sujeito a partir de seu lugar na hierarquia nacional, o 

que constitui a fisionomia da sociedade local.  

Ao comparar o conceito de sujeito proposto implicitamente por Alencar ao 

modelo teórico do “sujeito sociológico”, estabelecido por Stuart Hall em seu estudo da 
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história das noções de identidade, elucida-se certa similaridade entre essas 

conceituações. De acordo com este filósofo, tal concepção identitária substituiria o eu 

individual do “sujeito do Iluminismo”, visto que um posicionamento dialético seria 

assumido entre a sociedade e o eu interior. Nas palavras sintéticas do autor, ele indica 

que: 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 

mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito 

não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com 

“outras pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os 

valores, os sentidos e os símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 

habitava. G. H. Mead, C. H. Cooley, e os interacionistas simbólicos 

são as figuras-chave na sociologia clássica da questão, a identidade é 

formada na “interação” entre o “eu” e a sociedade. O sujeito ainda tem 

um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas esse é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

“interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. 

O fato de que projetamos a “nós mesmos” nessas identidades 

culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e 

valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 

mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar a 

metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura (HALL, 2014, p.11). 

 

A etapa sociológica compreenderia, portanto, uma espécie de dialética entre 

esse eu social e o íntimo. O romancista, contudo, parte da premissa de que essas 

identidades (social e pessoal) geram uma série de antagonismos que, como vemos em 

sua definição, coloca o indivíduo em contradição e conflito internos, o que seria uma 

fonte de narratividade recorrente nas obras do escritor cearense.  

Ao falar de sua peça O jesuíta, que iniciou a polêmica com Nabuco, por 

exemplo, Alencar escreve que o conflito dramático se centra na figura do protagonista 

que “[...] colocado entre o amor e o civismo, reproduziria a luta de dous sentimentos 

igualmente poderosos; e renovaria a situação muito dramática do antagonismo do 

homem com o cidadão no mesmo indivíduo” (ALENCAR apud COUTINHO, 1965, 

p.32). Na sequência, amplia esse conflito interno ao colocar em evidência os diversos 

papéis que estariam em confronto: 

As maiores forças do homem; a sua consciência, o seu coração, e a 

sua inteligência, em antítese. E notai que a consciência, era a do 
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ministro da religião, o coração, o de um pai, e a inteligência, a de um 

gênio. Três almas em um só corpo; e que almas? Cada uma delas um 

arcanjo revoltado, que o Onipotente encadeara nessa frágil argila. 

Esse vulto sombrio, velado em seu mistério, mas tocado a espaços 

pelo fulgor do pensamento, como o oceano pelo fogo do céu, não é 

um homem; é quase a humanidade. Na cena ele deve ser 

simultaneamente o padre, apóstolo da igreja, o sábio, apóstolo da 

ideia, e o patriota, apóstolo da liberdade (ibidem, p.33). 

 

Como é possível notar, a perspectiva de Alencar é de que o indivíduo se 

constitui pelos diversos papéis que lhe são conferidos e, também, por uma disposição 

interior criada na experiência privada que seria propriamente o caráter. Esses diversos 

papéis comportam diferentes modos de agir e caracterizam determinado ethos que, 

longe de estar sempre centrado e em acordo com o ego, em realidade, entraria em 

constante conflito. Os interesses e as paixões individuais estariam subordinados a um 

princípio maior que regeria o destino dos homens rumo à concretização de certo ideal23. 

É o que demonstra a sua perspectiva do crime cometido pela personagem da peça, pois 

o protagonista:  

Concebendo o plano ousado de preparar a revolução da independência 

que devia consumar-se em um dia ainda remoto, o Dr. Samuel, que 

não afagaria semelhante ideia se não fosse jesuíta, devia aplicar à 

grande obra os recursos da política do Instituto, e constituir-se o 

inflexível instrumento de uma ideia (ibidem, p. 33). 

 

Como é possível notar, a busca por um ideal que intentava se concretizar torna 

o indivíduo em um instrumento da Providência rumo a um objetivo final que, em termos 

gerais, seria a independência política. Diferentemente da percepção atual em que o 

confronto poderia ser entendido a partir dos conflitos que subjazem aos interesses 

diversos das distintas classes sociais ou dos diversos grupos que compõem a trama 

social, a justificação dada por Alencar considera o herói como uma espécie de 

 
23 O procedimento literário que estabelece um conflito entre a função do homem em sociedade e em 
família não é uma novidade e, em realidade, pode ser percebido já nas tragédias gregas. Exemplo 
notável é o caso de Agamêmnon. No prefácio à tragédia homônima de Ésquilo, Trajano Vieira esclarece 
a aporia que teria se colocado ao rei na ocasião do sacrifício de sua filha, Ifigênia, na qual o líder dos 
gregos teria que escolher entre a “função cívica e [a] função familiar” (VIEIRA, 2007, p.8).  A opção que o 
líder dos gregos na guerra contra Troia faz é o que o conduz à morte pelas mãos de sua esposa, 
Clitemnestra. Contudo, a diferença entre esse conflito presente no mito grego e o que encontramos na 
peça de Alencar reside na oposição a duas leis inflexíveis presentes nas diferentes funções do líder grego 
e, por outro lado, na tentativa de alterar a realidade humana e suas leis por meio da concretização de 
um ideal.  
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instrumento de uma força maior que agiria por meio do indivíduo24. No centro dessas 

considerações, encontra-se implicitamente uma noção sobre a natureza corporal. 

Na perspectiva que esboçamos sobre o homem em sua dimensão pública, é 

possível notar que os ideais da humanidade se configuram como uma espécie de elo 

coesivo das diferentes “moléculas” (para usar a expressão de Alencar) na organização 

de um todo. Essa espécie de espírito maior parece ser o nexo que centraliza as 

disposições díspares dos indivíduos para constituir uma identidade nacional25. Ou seja, é 

esse grande nexo centralizador que permite tentar responder à grande pergunta de nível 

“ontológico”: que é ser brasileiro? Nesse sentido, talvez, que Alencar apresente a sua 

resposta ao afirmar que “o povo é uma pessoa collectiva” (ALENCAR, 1868, p.28).  

A pergunta pela essência do brasileiro é, além de filosófica e literária, política, 

pois envolve a justificativa para práticas como, por exemplo, a elaboração de leis. Como 

Alencar mesmo esclarece mais adiante em seu O systema representativo, as leis não são 

precisamente a representação da opinião unânime de uma sociedade, mas a sua 

instauração cumpre com as exigências de uma força maior que seria o princípio da 

vontade nacional. A comparação que ele estabelece entre o corpo humano e o social é 

bem ilustrativa nesse sentido: 

Como se fórma no individuo a vontade que o governa? Cada 

faculdade do espirito, cada membro do corpo, concorreu em maior ou 

menor escala, para essa concepção do eu humano. Ninguem póde 

attribuir o facto exclusivamente á uma parte das nossas faculdades; é 

um acto da pessoa em sua amplitude; foi o ente que o produziu 

integralmente. 

Do mesmo modo se gera a vontade da pessoa collectiva. Cada 

cidadão, que constitue um membro ou elemento della, concorre na 

medida de sua actividade para a gestação da soberania. Os 

pensamentos oppostos e dissiminados achão-se em contacto, 

decompõem-se mutuamente, e acabão por se consubstanciar em uma 

só idéa; eis a vontade nacional. 

 
24 Esse pressuposto encontra ressonância em algumas perspectivas do historicismo filosófico. Hegel 
(2001), por exemplo, ao caracterizar o herói, menciona que essa figura incorporaria o espírito do tempo 
(Zeitgeist) em suas ações, como modo de o Espírito passar para uma nova etapa da história e, assim, 
ficar mais próximo de concretizar na natureza a liberdade que seria a sua essência.   
25 Foucault, ao tratar do método “global” de estudo da história, aponta a existência de uma coesão que 
ligaria os diversos fatos dispersos no espaço-tempo de modo a constituir a fisionomia de uma civilização 
por meio do estabelecimento de um sistema de relações homogêneas, já que “o projeto de uma história 
global é o que procura reconstituir a forma de conjunto de uma civilização, o princípio – material ou 
espiritual – de uma sociedade, a significação comum a todos os fenômenos de um período, a lei que 
explica sua coesão – o que se chama metaforicamente o ‘rosto’ de uma época” (2016, p.11). 
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Nos individuos as paixões em luta embargão o alvitre e contrarião a 

resolução a tomar. As paixões do estado são as varias opiniões, mais 

ou menos profundas e veementes, que disputão entre si a popularidade 

e adhesão das massas (ALENCAR, 1868, p.28-9). 

 

Acerca dessa personificação do coletivo, Alencar mesmo esclarece que se trata 

de uma expressão para compreender a ideia, mas os desdobramentos dessa figura de 

linguagem estão em consonância com a ideia medieval do corpo místico do Estado. 

Apesar de ser formado por uma série de grupos sociais, todos os elementos estão 

subordinados a um poder que emana da figura de um líder, como Silviano Santiago 

(1982) nos esclarece acerca da percepção política presente nas obras desse escritor. 

Nessa ideologia, baseada na crença em uma hierarquia divina, os trabalhadores braçais, 

os escravos, configuram-se como os pés e mãos do Estado, enquanto o líder (rei ou 

patriarca) seria a cabeça dessa organização de poder.  

O que se nota, contudo, nessa representação do sistema político é, também, 

uma perspectiva de fundo metafísico sobre o corpo. Apesar de suas diferentes vontades, 

a cabeça (sede da alma) é quem decide os rumos que as diferentes paixões (geradas pelo 

corpo) devem seguir. Na esfera individual, o autor cearense exemplifica, como visto na 

polêmica, que os conflitos do eu não se dão somente com a sociedade, mas também são 

íntimos, ao mencionar, por exemplo, o drama de Otelo que teria simultaneamente amor 

e ódio por Desdêmona. Assim como na sociedade, as paixões individuais devem se 

subordinar a uma vontade geral, o princípio soberano que representa, na terra, a causa 

final.   

No livro A alma e o cérebro, de Gonçalves de Magalhães (1876), o corpo e a 

alma são conceituados como dois princípios antitéticos que compõem o ser humano. De 

acordo com ele, o corpo é extensível, divisível, mutável e sujeito às leis da natureza. Já 

o espírito se revela simples, idêntico, livre em suas determinações e eleva-se ao 

conhecimento por meio da razão. As teorias materialistas, na leitura de Magalhães, 

contudo, excluiriam o princípio uno da alma e depositariam todas as faculdades 

humanas em diferentes regiões cerebrais. De acordo com ele, o inconcebível dessa 

vertente do pensamento é a questão de como agrupar o múltiplo no princípio da 

identidade de um sujeito pensante, ou seja, o autor considera inconcebível que 

[...] um mesmo sujeito activo, único e idêntico, que se reconhece no 

passado como no presente, e diz: eu penso, eu sinto, eu quero; e que a 
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substancia desse eu indivisível e conscio de sua identidade pessoal 

possa entretanto ser o acervo de moléculas heterogêneas, sem a menor 

identidade, que constituem o cérebro, e continuamente se renovam [...] 

(ibidem, p.397). 

 

Nota-se no trecho que a identidade se constitui como o fundamento de toda a 

estrutura do ser humano que, composto de um corpo extensível e com partes divisíveis, 

encontraria sua coesão na alma: una e indivisível. Nas palavras de Janet26, em seu 

Tratado elementar de filosofia, “[...] a unidade do pensamento suppõe a unidade do 

sujeito. Mas toda a matéria corporal é composta de partes: logo não pode ser o sujeito 

do pensamento” (1886, p.263). Daí, inclusive, residiria a sua liberdade, tendo em vista 

que ela é capaz de escolher e, assim, opor-se aos condicionamentos impostos pelo 

natural. Além disso, a liberdade opõe-se ao material, pois o homem pode viver a partir 

de sua autodeterminação em prol de um ideal, mas a “matéria é inerte” (ibidem, p.266).  

Sobre essa coesão fundamentada no princípio da identidade, Nabuco revela 

semelhante posição ao criticar a falta de unidade da personagem Lúcia, visto que ela 

seria composta de:   

[...] dous tipos diversos, ambos falsos. O Sr. J. de Alencar não 

procurou conciliar-lhes as contradições, fundir em um perfil as linhas 

divergentes, achar a unidade do caráter, desprender o coração, o 

sentimento, a vida, a mulher. Ele deixou isso ao leitor, que deve 

compreender, para aplicar-lhe a sua frase citada antes, o que o autor 

“não soube dizer e mesmo o que não soube pensar; infelizmente, 

porém, nós não podemos alterar a natureza”. 

O romancista deve conhecer as influências exteriores e o mecanismo 

humano. Se ninguém pode obrigá-lo a separar o espírito da matéria, 

não tem ele o direito de dar uma vida independente, florescente de 

sensualidade, ao corpo, e uma outra de virgindade e de pureza à alma. 

Em cada ato a mulher está toda, não se pode dividi-la no mesmo 

momento em duas partes: um corpo que se estorce e uma alma que 

cisma; não pode ela ser, ao mesmo tempo, a bacante e a vestal. Essa 

estranha dualidade é contrária à fisiologia, à compreensão positiva do 

romance, e além de ser profundamente imoral é de todo falsa 

(NABUCO apud COUTINHO, 1965, p.138-9). 

 

 
26 O filósofo Paulo Janet, escritor do Tratado elementar de filosofia (obra com dois tomos e com um 
acréscimo da História da philosophia, de Jaffre), foi publicado e traduzido no Brasil ao final do século 
XIX. Segundo consta nas informações fornecidas, tal tradução teria sido utilizada no curso de filosofia do 
Imperial Collegio de Pedro Segundo.  
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Ao retomar a questão para criticar a personalidade e a idiossincrasia de Emília, 

ele esclarece que 

Essas naturezas [idiossincrasias morais], excessivamente raras, devem 

ter para o romancista um extraordinário valor, mas se ele as estudar, 

há de descobrir que “esse sistema de contrariedade”, como chama o 

Sr. Alencar ao homem, tem uma unidade, uma lógica, uma lei, e que 

esse fenômeno não está fora do mundo moral. O que é preciso é que 

uma dessas naturezas caprichosas seja coerente consigo mesma e que 

a diversidade de seus atos, e dos seus sentimentos, as transições 

bruscas de seu coração, as contradições aparentemente inconciliáveis 

de sua vontade, a constante instabilidade de seu espírito, tudo seja 

referido de um modo ou de outro a um caráter sempre o mesmo 

(ibidem, p.155-6). 

  

Nessa perspectiva, o polemista critica a ausência de um centro moral nos perfis 

de mulher de Alencar que seria a “unidade do caráter”. O elo de convergência das 

atribulações do mundo material e social para Nabuco seria esse caráter, elemento que 

organiza e dá coerência ao conjunto de eventos dispersivos e contingentes que afeta um 

sujeito. A percepção do abolicionista, portanto, embasa-se na comunicação e na não 

contradição entre a disposição da unidade identitária (não composto pela dualidade, mas 

dotada de um elemento centralizador), na qual o sentido ético seria estabelecido pelo 

centro moral27.  

A perspectiva de Alencar já relativiza um pouco essa unidade estanque, pois 

estabelece uma dualidade que subdivide o eu. Nesse sentido, uma parte do homem é 

constituída por suas disposições íntimas e privadas e a outra por meio do olhar que os 

outros imprimem nele e o torna um agente no jogo social. Desse modo, sustento que, 

para o escritor cearense, o caráter é o elemento que dá coerência à formação do sujeito, 

contudo, essa identidade não deixa de ser afetada pelo entorno social que, em seus 

romances mais bem elaborados, constitui personagens contraditórias a si mesmas, as 

quais, nem sempre, encontram concordância entre a imagem social que criam e o eu. 

Sob essa perspectiva, as relações entre as esferas privada e pública se tornam elementos 

 
27 Faz-se necessária uma observação neste ponto da discussão: deve-se levar em conta, nesse discurso 
de Nabuco, que o calor da discussão estabelecida com Alencar possa ter forjado esse enunciado que, 
não necessariamente, representaria uma opinião mais embasada ou pensada pelo debatedor. Contudo, 
a materialidade enunciativa constitui, nesse momento de debate, um argumento viável e possível, 
tendo em vista que foi realizado nesse momento histórico. Portanto, interessa-nos esse ponto de vista 
como modo de tentar compreender (por meio da aproximação e/ou distanciamento) a condição 
discursiva que possibilitou a figuração de Hermano enquanto sujeito cindido.  
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centrais nessa caracterização dessas figuras literárias, pois a família seria responsável 

pela criação do eu interior, mas essa se oporia a certas determinações do molde social. 

Talvez o romance que melhor tematize esse drama entre o eu interior e o social 

seja Lucíola: o enigma da personagem é o desvendamento de seu caráter puro. Em 

Encarnação, contudo, grande parte do mistério presente na obra reside nesse conflito 

entre a aparência e o interior de Hermano. De um lado, sua excentricidade provoca a 

curiosidade da população que especula sobre o estado mental do viúvo. Por outro, a sua 

intimidade oculta segredos que contrariam os valores sociais. Por conta disso, o leitor o 

conhece, primeiramente, por meio da opinião pública, na sequência, pela narração de 

seu melhor amigo, através de observações de sua vizinha, em sua intimidade com 

Amália, e, por fim, o narrador onisciente passa a discorrer sobre os seus pensamentos 

mais íntimos. Tal gradação narrativa parte da aparência exterior para penetrar, cada vez 

mais, no íntimo do viúvo. Desse modo, a aparência geral do homem social adequa-se 

mais à sua disposição íntima.  

Para Arnold Hauser, o romântico “descobre que ‘duas almas habitam no seu 

seio’; que, dentro de si, qualquer coisa que não é idêntica a si próprio sente e pensa; que 

encerra em si o seu próprio demônio e o seu juiz – em resumo, descobre os fatos 

fundamentais da psicanálise” (1982, p.834). Em Encarnação, não se trata precisamente 

de uma descoberta do inconsciente, porém de uma cisão entre a aparência social e a 

interioridade da vida íntima. 

A descentralização do sujeito e a sua contradição com a civilização que o 

circunda remonta ao tema da desarmonia causada pela cultura moderna entre o espírito 

e a natureza, como indicado na passagem do livro O belo e o disforme que trata da 

poética de Álvares de Azevedo:   

 A oposição entre arte clássica e romântica baseia-se, principalmente – 

para os românticos e em especial para Schiller –, na ideia de que a 

primeira pressupunha uma comunhão perfeita entre o homem e a 

natureza, possibilitando uma união indivisível entre eles. Na arte 

moderna, contudo, a artificialidade do mundo civilizado extirpou por 

completo a natureza do homem. Ao se ver dissociado da natureza que 

o constituía, o autor moderno propõe-se não mais imitar 

“objetivamente” o universo, mas expor, através de uma Ideia, o ideal 

de unidade entre o humano e o natural.  

Canalizando, então, os princípios de representação da arte para a razão 

humana, a arte moderna possibilitou o surgimento, no interior da obra 
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romântica, do fenômeno das duplicações e do choque dos contrários 

(ALVES, 1998, pp.74-5). 

 

No desenvolver de sua análise, Cilaine Alves argumenta demonstrando a cisão 

na estrutura de A lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo, na qual Ariel cede a 

Caliban e, em um jogo de antagonismos, o poeta estabelece a dualidade de sua obra. Na 

cisão de Hermano, a sociedade civilizada é um elemento disjuntivo importante, pois 

coloca em confronto as tendências espiritualistas com as materialistas28. Ao mesmo 

tempo, a relação entre corpo e alma é posta ao centro dessa discussão, na medida em 

que o maior antagonismo no homem, fonte de toda a poesia, na perspectiva do escritor 

cearense, é entre a parcela material e a espiritual.  

A poesia, para mim como para Lamartine, é ao mesmo tempo a 

divindade e a humanidade do homem; é essa centelha de fogo sagrado, 

essa mens divinior que anima a natureza, esse sopro celeste com que o 

Creador bafejou a argilla quando lhe imprimiu a fórma humana; é as 

azas brancas que Deus deu ao espirito para remontar ao céo. 

O laço mysterioso que prende a alma ao corpo, a luta entre o espírito e 

a matéria, a contradição de duas vidas oppostas, uma que aspira 

elevar-se ao seio do Creador, outra que se sente presa à terra, – eis a 

verdadeira origem da poesia (ALENCAR, 1856, pp.37-38). 

 

A sociedade orientada por princípios materialistas é vista como responsável por 

um afastamento com relação à natureza e aos valores espirituais que ela inspira, visto 

que ela se alinha à vida mundana e, portanto, é responsável por afastar o homem de 

perto do mistério da criação divina. Se Julieta era uma moça completamente 

espiritualizada, Hermano, por sua vez, estava completamente inserido nos valores dessa 

sociedade da aparência, antes de conhecê-la. A representação do protagonista como 

alguém que oscila entre a amabilidade e a frieza oculta ao leitor a contradição entre o 

passado e o presente do viúvo.  

Como se sabe, a aparência é que constitui o sujeito público, o que influi no 

modo como ele se veste (tal qual Seixas de Senhora ou o Leão da moda de A pata da 

gazela), e se comporta perante os outros. É nesse sentido, talvez, que o narrador tenha 

figurado Hermano como um tipo que, após o casamento, mostra-se esquisito, já que 

antes dele, o narrador de refere ao viúvo como um cavalheiro elegante, pois o 

 
28 Esse argumento será desenvolvido no capítulo referente à personagem Amália.  
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[...] que poucos sabiam, e só alguns amigos se lembravam, era da 

primeira mocidade de Hermano, quando ele passava por um dos mais 

brilhantes cavalheiros dos salões fluminenses. Sua graça natural, o 

primor de suas maneiras, e as seduções do seu espírito, o distinguiam 

entre todos como um tipo de elegância (ALENCAR, 1959a, pp.1227-

8). 

 

Antes do casamento com Julieta, Hermano era um “tipo de elegância”, ou seja, 

ele estava voltado para o mundo exterior e para o intrincado jogo da opinião pública. O 

tipo de elegância, como é possível concluir, é aquele que está atento ao modo como 

aparecer e se portar em público. Na definição de Moraes, dicionarista consultado por 

Alencar29, elegante é quem tem “bom gosto, e discrição”, além de ser “formoso” e “com 

elegante juízo; primorosa, e elegante fineza: vestidos elegantes, bem feitos, e nobres” 

(MORAES SILVA, 1789, vol. I, p.464). No caso, seria essa alma social, sobre a qual 

discorremos e que se importa com a aparência perante os outros.  

Além disso, o cavalheiro elegante é aquele que está sempre em conformidade 

com a moda para se adequar ao jogo dos salões e que, como tal, produz uma imagem 

para encantar as mulheres nos bailes, como na descrição de um pretendente, do romance 

Diva, em que o narrador relata que Emília “passeava na sala pelo braço de um moço de 

vinte anos, ridículo arremedo de homem, que a moda transformara num elegante 

boneco” (ALENCAR, 1959f, pp.488-9). Outro traço característico da elegância é a 

despreocupação com relação ao dinheiro, o qual serve de meio para obtenção de 

prazeres, observação que é sintetizada em Sonhos d’ouro: 

Em torno dela [Guida] giravam os cavalheiros elegantes, todos 

aqueles que não tinham resumido a sua existência no balcão, e ainda 

se ocupavam de música, de arte e de sentimento. Para esses o dinheiro 

não é um fim, como para os primeiros, os cruzados do século; é meio 

apenas de obter o gozo; é um engaste para o prazer (idem, 1959g, 

p.760). 

 

Além desse trecho, outra passagem ilustrativa para embasar o argumento é a 

observação do narrador de Senhora para a contradição entre as esferas pública e privada 

presentes na figura de Fernando Seixas que, enquanto homem elegante, na intimidade 

vivia na pobreza com a família, mas, nos salões e bailes, mostrava-se sempre como um 

 
29 Na polêmica com Nabuco, o autor afirma que seria bom se Nabuco consultasse “o seu dicionário de 
Morais” (ALENCAR apud COUTINHO, 1965, p.195). 
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rapaz da moda30. Quando se refere ao que a sua mãe achava do assunto, ele justifica do 

seguinte modo a aceitação familiar: 

Que um moço tão bonito e prendado como o seu Fernandinho se 

vestisse no rigor da moda e com a maior elegância; que em vez de 

ficar em casa aborrecido, procurasse os divertimentos e a convivência 

dos camaradas; que em suma fizesse sempre na sociedade a melhor 

figura, era para aquelas senhoras não somente justo e natural, mas 

indispensável (idem, 1959d, p.984). 

 

O homem elegante, em suma, é aquele que faz “figura” aos olhos da sociedade. 

Aquele tipo que é formoso (fisionomicamente, nos modos e no vestir) e que, enquanto 

tal, insere-se no universo de flerte dos salões e busca prazeres e divertimentos que não 

se compatibilizam com a vida séria dos negócios. Além disso, a elegância, tanto 

feminina quanta masculina, associa-se ao casamento, no qual o cortejo era um 

instrumento de arrivistas e indivíduos em geral interessados em ascender socialmente 

por meio de um bom casamento, como seria o caso, já mencionado, de Fernando Seixas.  

Contudo, a estranheza na descrição inicial de Hermano se dá pelo contraste 

entre um homem que é admirado pela sociedade da moda e, portanto, associa-se a certo 

modelo de conduta e normalidade e o que ele posteriormente vem a se tornar. O 

casamento com Julieta e a perda da mulher o tornaram excêntrico. Essa mudança de 

comportamento não é somente uma simples menção, mas torna verossímil o modo 

como Hermano se porta, especialmente quando volta a frequentar a sociedade para 

cortejar a sua vizinha. Ao decidir se casar com Amália, o narrador observa que 

“Hermano era o mesmo cavalheiro fino e elegante, que seus amigos tinham conhecido 

dez anos antes” (idem, 1959a, p. 1289). Esse revezamento da máscara íntima e pública 

faz parte das oscilações que percebemos nas ações dessa personagem e essa 

peculiaridade o torna estranho aos mesmos olhos que, outrora, o consideravam uma 

pessoa formosa, bem-vestida e polida.  

Podemos aqui retomar a definição de Stuart Hall, relembrando que o sociólogo 

esclarece que, na perspectiva do sujeito sociológico, o eu interior é modificado pelas 

relações socioculturais. Tal formulação, nos parece, serviria para pensar alguns temas 

recorrentes na obra de Alencar. No romance Lucíola, o caráter de Lúcia se mantém puro 

 
30 A observação da dualidade de Seixas é feita pelo próprio narrador do romance, o qual diz que 
“homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na 
sociedade, onde aparecia sobre si, a representação de um moço rico” (ALENCAR, 1959d, p.985).  
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apesar das interações sociais dela enquanto cortesã. É essa “virgindade do coração” 

(idem, 1959c, p.446) que causa a idiossincrasia da protagonista e a estranheza nas 

demais personagens por seu modo de agir. O enigma dessa mulher é o motivo que 

impulsiona as molas da ação desse romance. Resguardadas certas medidas, Encarnação 

percorre um caminho oposto, pois Hermano modifica seu caráter por conta de sua 

experiência amorosa. Se a meretriz conserva sua pureza espiritual, apesar das pressões 

exercidas sobre seu corpo pelo exercício de sua atividade, a identidade pessoal de 

Hermano é alterada através do contato amoroso com sua esposa. 

Na dualidade humana definida pelo escritor cearense, a contradição entre as 

identidades social e íntima do ser humano se dá por conta da divergência entre a 

sociedade em redor e o caráter31, o que pressupõe que, embora um seja afetado pelo 

outro, ambos se apresentam enquanto substâncias de certo modo distintas, devido à 

cisão entre o eu e o meio social. No entanto, o amor romântico mostra-se como um 

modo de modificar profundamente esse centro, pois afeta o indivíduo em sua dimensão 

privada. É nesse sentido que se configura tal sentimento afetivo e a promessa feita por 

ambos no momento de se casarem.  

Ao tratar desse tipo novo de ideal de relacionamento, Anthony Giddens mostra 

como a concepção romântica instaura um novo ideal para os relacionamentos amorosos. 

Ainda segundo o sociólogo, o Romantismo teria associado esse tipo moderno de amor à 

nova definição de esfera privada, na qual as mulheres passariam a ocupar os cuidados 

da casa e dos filhos, enquanto os homens estariam voltados para a vida pública da 

política e dos negócios. Para Giddens, o amor romântico estaria indissociavelmente 

relacionado à constituição do “conforto da esfera doméstica” (1995, p.29). 

A localização da esfera íntima enquanto local propício ao amor romântico 

também acarretaria uma espécie de comunhão dos entes casados, na qual um se torna 

complemento do outro em um processo de produção de uma nova identidade. 

Desde as suas origens mais recuadas, o amor romântico levanta a 

questão da intimidade; é incompatível com a luxúria e com a 

sexualidade terrena, não tanto por a pessoa amada ser idealizada – 

embora este facto seja importante –, mas porque pressupõe na 

comunicação física, um encontro de almas reparador. O outro, por ser 

 
31 Cabe ressaltar que o conflito com a sociedade não se foca na identidade nacional, pois Alencar 
condena veementemente o espírito cosmopolita da corte, visto que ele estaria corrompendo o que 
supostamente seria a verdadeira cultura do brasileiro, como parece ser a sua perspectiva. 
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quem ele ou ela é, preenche um vazio que nem sequer é 

necessariamente reconhecido – até se iniciar a relação amorosa. E este 

vazio está diretamente ligado à autoidentidade: de algum modo, o 

indivíduo errático torna-se completo (ibidem, p.30). 

 

 O ideário aludido por Giddens se aplica ao que o casal teria conquistado em 

sua vida conjunta. Hermano, ao casar-se com Julieta, passou por um longo processo em 

que deixou a alma da esposa influir na sua. Ao invés de voltar-se à esfera pública e aos 

negócios, o maior prazer do viúvo era estar junto de sua amada. As considerações do 

narrador sobre a vida de casados demonstram precisamente essa concepção: 

O passado de Hermano, desde a primeira infância até o casamento, 

Julieta queria vivê-lo, dia por dia, hora por hora, se fosse possível, 

para amar seu marido em cada um desses momentos anteriores a ela.  

O presente não lhe bastava, nem o futuro. Carecia de remontar-se à 

origem dessa essência que lhe pertencia, para soldá-la ainda mais 

intimamente a si, de modo que não lhe fosse possível marcar a época 

de sua união. Então o casamento teria sido apenas a consagração 

social do vínculo de duas almas gêmeas. 

Por seu lado Hermano sentia também a necessidade de vazar no 

coração ingênuo e casto da esposa, como em um crisol, os seus 

pensamentos, as ideias de que a sociedade o imbuíra; e assim apurar 

sua consciência naquela chama celeste. 

Sua individualidade, escoimando-se da liga mundana, apagando os 

traços de uma mocidade fácil, identificava-se de mais em mais com o 

espírito puro e imaculado da moça; e embebia-se nele como o raio do 

sol que se infunde na seiva da árvore e gera a flor (ALENCAR, 1959a, 

p.1231). 

 

 Na passagem, o narrador descreve essa união íntima e a complementação da 

identidade de um pelo outro. Como apontamos anteriormente, a esfera privada é a 

responsável pela formação do caráter e, nesse momento, o do protagonista é modificado 

em contato com sua esposa. O amor romântico é definido como um complexo de 

sentimentos que é capaz de alterar o centro da identidade pessoal, pois, como é possível 

notar na passagem, comunica alma com alma e, portanto, “escoima” tudo aquilo que 

teria sido adquirido pela experiência em sociedade, já que, por meio do coração casto da 

esposa, Carlos purificava “as ideias de que a sociedade o imbuíra”. A relação entre 

ambos, portanto, é próxima do místico, pois o espírito de Hermano ascende e, nesse 

movimento, descaracteriza-se para novamente se caracterizar em uma identificação com 

o espírito puro de Julieta. Em outras palavras, o esposo se interioriza por meio de sua 
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amada, ele redescobre a sua interioridade que, se antes era voltada ao exterior por conta 

de seu tipo de elegância, agora apagava “os traços de uma mocidade fácil”.  

No capítulo referente a Julieta, a análise recaiu sobre a representação da moça 

enquanto uma personagem que era mais espírito que corpo. Ao se casar com essa 

mulher, o viúvo, que antes possuía uma elegância que o tornava um primor na 

sociedade fluminense, nesse momento, torna-se mais introspectivo que extrovertido. 

Tentando traduzir em termos mais genéricos, se antes sua identidade constituía-se 

principalmente pela aparência; após a experiência com a sua esposa, ela passa a se 

constituir prioritariamente pela busca de sua essência e, por conta disso, ele se torna 

recluso e se isola, como argumentado anteriormente acerca dessa tendência romântica. 

Contudo, essa mudança não esteve destituída de uma influência profunda de Julieta 

sobre Carlos, pois com a morte dela, ele continua vivo, porém sem uma parcela 

fundamental de sua nova identidade. 

Desse modo, nota-se que a descrição inicial de Hermano concebe uma 

definição que relativiza a identidade pessoal e a insere na trama social, seja como 

contradição ou acatamento passivo das determinações do molde social. Apesar de 

postular uma unidade subjetiva por meio do caráter, o autor parece relativizar a 

conceituação de uma identidade alheia à influência externa. Se em sociedade o homem 

cria um duplo, que seria a sua parcela de cidadão, e que se faz em aparência perante os 

outros na criação de um tipo; uma das vias para mudar o caráter, em contrapartida, é o 

amor.  Sendo assim, ao criar personagens que apresentam personalidades divididas entre 

a esfera social e íntima, Alencar cinde o homem, de modo a pautar o princípio da 

identidade na fragmentação, pois, longe de se mostrar em sua totalidade, o ser humano 

alterna-se entre o seu aspecto exterior e interior. 

No romance, esse procedimento de interiorização também ocorre com a 

personagem Amália que, de menina voltada ao universo dos salões e do exibicionismo, 

torna-se reclusa e passa a comparar-se e tentar se tornar similar a Julieta. O próximo 

capítulo será sobre ela.   

 



1.3 - Amália, a formosa antítese de Julieta 

 

1.3.1 – Amália, moça positivista 

Em Encarnação, Amália representa inicialmente a antítese de Julieta. Se a 

esposa falecida de Hermano possuía uma beleza sugestiva, ela, por sua vez, detém uma 

formosura que serve de contraste à modéstia da outra. Não só sua aparência física, mas 

a perspectiva de mundo da moça também era, sobremaneira, diferente. Na primeira 

descrição que o leitor tem dela, o narrador destaca que “Amália não acreditava no 

amor”, já que ela “tinha sobre o casamento ideias mui positivas” (ALENCAR, 1959a, 

p.1224). Esse modo de pensar é oposto ao da primeira mulher do protagonista tendo em 

vista que, para esta, o casamento seria o evento consagrador da união de almas, ao 

molde do amor romântico, como já apresentado em capítulo anterior.  

Esse conflito é evidenciado quando o narrador, na ocasião da conversa entre 

Amália e Teixeira, esclarece que o médico não sabia da “invasão do romance realista 

que nos vem de Paris” (ibidem, p.1239) e que a tendência positivista dessas produções 

teria se inserido culturalmente no Brasil. A menção, apesar de parecer despropositada, é 

muito significativa, na medida em que assinala uma reflexão ideológico-estilística 

tratando-se, em Encarnação, de uma resposta às pretensões positivistas e de seus 

reflexos na literatura do período. Além disso, também estabelece uma crítica implícita 

ao modelo feminino que esses romances estariam veiculando em solo nacional e, 

portanto, ao rompimento com a intenção didático-moralizadora dos românticos, que 

estabeleciam um modelo de conduta e de virtudes por meio da ação das personagens32.  

O debate coloca os interlocutores como defensores não somente de ideias 

díspares, mas, nesse posicionamento assumido pela narrativa, de preceitos que 

subjazeriam às diferentes escolas literárias do Realismo e do Romantismo. Eleito por 

excelência o gênero textual da modernidade, por sua capacidade híbrida, o romance 

ganha maior aceitação entre leitores e escritores devido à sua maior liberdade formal e 

 
32 Sobre isso, o outro romance analisado nessa tese deixa evidente a despreocupação em apresentar 
personagens com condutas virtuosas e exemplares, visto que Lenita, a protagonista de A carne, além de 
ter relações sexuais com um divorciado sem estar casada com ele, engravida do amante e termina por 
fazer um acordo com outro pretendente para criar seu filho.  
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acessibilidade a um público oriundo de uma classe média em ascensão. Além disso, a 

escrita dirige-se prioritariamente a um público feminino e burguês, que não 

necessariamente tinha o gosto aristocrático necessário para apreciar as produções 

clássicas33. 

No campo das disputas por esse gênero, o Romantismo no Brasil será marcado 

pelo “[...] espiritualismo [que] era um pressuposto da escola [...]” (CANDIDO, 2006, 

p.335). No Naturalismo e Realismo, por sua vez, o elemento espiritual não é 

considerado como uma parte integrante desse modelo de fazer literatura que recai sob a 

condição material do corpo ou como pressuposto básico às teses sociológicas34. Por sua 

natureza aberta, propícia à mescla de gêneros e discursos diversos, o romance é capaz, 

não apenas de narrar, mas de criar com maior liberdade um universo ficcional e seus 

valores, no qual a verossimilhança permite ao escritor buscar por um estilo que se 

assemelhe ao exterior real por meio da prosa que, como defende Octávio Paz (2012), 

por sua estrutura em parágrafos, é propícia para se pensar a própria realidade de modo 

analítico e crítico35. 

Diferente da epopeia, por exemplo, em que as características formais e 

temáticas garantem que o divino se mescle ao humano em um estilo elevado, no qual os 

valores culturais são aceitos pelas personagens, o romance é marcado pela ampla 

possibilidade de elaborar a trama tanto a partir de um registro científico ou prosaico 

quanto maravilhoso, alinhando-se, desse modo, à perspectiva de um autor e não de um 

gênero e cultura fechados36. Assim, ao citar a suposta “invasão” do romance realista e 

 
33 Ian Watt (1990) apresenta um estudo acerca desse público composto por um outro perfil de leitor na 
Inglaterra do final do século XVIII, dando especial atenção à ascensão das leitoras, como modo de 
compreender a emergência do romance no gosto daquela época e precedentes. Ainda a esse respeito, 
Hauser (1982), em seu livro História social da literatura e da arte, apresenta como os gêneros clássicos 
são suplantados por produções que buscam expressar os valores de uma classe média no Romantismo 
europeu.  
34 Cabe uma distinção nesse momento: a afirmação de Candido, que citamos há pouco, opõe o 
espiritualismo dos românticos ao ceticismo de escritores neoclássicos. Em Encarnação, o confronto se 
dá com o cientificismo pregado pelos escritores ditos realistas.  
35 Octávio Paz (2012) explora essa concepção em “Verso e prosa”, artigo em que afirma que a prosa é 
filha do pensamento, enquanto a poesia associa-se a um estágio mais natural de uso da fala, visto que 
esta é, essencialmente, composta de ritmo e sonoridade.  
36 Em A teoria do romance, Lukács (2015) desenvolve as comparações entre o romance e a epopeia. De 
acordo com o crítico húngaro, a epopeia apresenta a concepção de um cosmos fechado, no qual 
expressa-se uma visão totalitária da existência elaborada por uma comunidade; no romance, por sua 
vez, elabora-se uma percepção fragmentada de uma sociedade individualista. Do mesmo modo que na 
épica clássica a totalidade seria buscada, no moderno gênero prosaico, tal propósito também seria 
intentado, porém teria por base o fragmento, ou seja, a experiência do eu individual.  
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por figurar Amália como uma menina positivista nesse momento da narrativa, Alencar 

polemiza abertamente com o enfoque de mundo dado pelos escritores realistas e figura 

uma sociedade polifônica, na qual há dissensos no meio social, postura de certo modo 

alheia à épica clássica37. Sendo assim, a descrição de Amália e seu diálogo com Teixeira 

propiciam uma disputa ideológica entre dois modelos literários que, ao final do século 

XIX, dividiam as produções nacionais e evidenciam, em sua dialética, os próprios 

posicionamentos díspares que dividiam o pensamento da sociedade do período.  

Amália, portanto, alinha-se aos pressupostos da perspectiva do Realismo 

francês, pelo menos é isso que o narrador indica. Para compreender melhor essa 

afirmação, é necessário analisar como a personagem é descrita, dando maior atenção 

para a relação tensa entre o objeto de descrição (Amália) e o estilo narrativo (romântico) 

nesse primeiro momento. A partir dessa análise, tentaremos responder à seguinte 

pergunta: afinal, como se porta (no discurso dos romances de Alencar) uma menina 

alinhada ao pensamento “positivista” e leitora de romances realistas?  

O primeiro aspecto que se torna evidente é a vivacidade da personagem que 

“vivia no salão” (ALENCAR, 1959a, p.1225), pois, longe de se preocupar em se tornar 

dona de casa, papel que a sociedade burguesa do século XIX destinava às meninas de 

família38, preferia a diversão das festas. Como o narrador a define, Amália era uma 

formosura dos bailes e, enquanto tal, regozijava-se com os olhares que lhe eram 

lançados nessas ocasiões festivas. A partir de uma analogia, o narrador menciona que  

[...] esta moça pertencia a uma variedade de mulher, que se pode bem 

classificar como o gênero rosa. São elegâncias que só florescem bem 

no clima ardente do baile, ao sol do gás. A luz é a alma de sua 

formosura. Na sombra desfalecem e murcham (ibidem, pp.1224-5).  

 

 
37 Octávio Paz, ao analisar a ambiguidade do gênero romance, esclarece essa diferença em relação à 
epopeia, pois “nem Aquiles nem o Cid duvidam das ideias, crenças e instituições do mundo: os heróis da 
epopeia estão bem plantados em seu universo” (2012, p.69). Cabe mencionar, também, que esse tipo 
de discussão, em que se nota certa polifonia e dissenso, é típico da produção urbana alencariana, na 
qual vigora o universo ficcional dos salões. O maior exemplo, talvez, seja o romance Sonhos d’ouro, cuja 
narrativa apresenta muitas conversas e discussões na casa de Guida.  
38 No próprio romance, essa noção é claramente expressa quando o narrador afirma que a maior 
transição na vida de uma menina de dezoito anos seria aquela que ela faria “da casa paterna para o 
domicílio conjugal” (ALENCAR, 1959a, p.1274). Tal noção corroborou claramente a ideia de que o espaço 
da mulher era restrito ao âmbito privado, o que constituía o discurso da divisão das esferas sociais e os 
agentes que nelas atuavam.  
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Como já analisado no capítulo sobre Hermano e a sua dualidade, o aspecto que 

sobressai em Amália é o papel que desempenha a sua alma social para aparecer aos 

outros como uma moça elegante, cujo motivo de encantamento pertence ao universo do 

exibicionismo. O narrador mesmo esclarece esse posicionamento, pois os únicos 

motivos para Amália chorar algumas vezes eram “um vestido que a modista não lhe 

fizera a gosto, ou [por conta] de um baile muito desejado que se transferia” (ibidem, 

p.1223) e a qualifica de “(...) moça elegante e espirituosa” (ibidem, p.1225). 

Diferentemente da elegância masculina, da qual tratamos no capítulo sobre Hermano, a 

feminina associava-se fortemente à moda, como a figuração da menina já alude.  

De acordo com Gilda Rocha de Mello e Souza (s/d), a moda no século XIX é 

um dos elementos que determinam a distinção entre homens e mulheres. Para os 

homens, o vestuário encerra uma existência sombria e sem beleza – papel que foi 

relativizado pelo dândi –, enquanto a profusão de diferentes tecidos, fofos, rendas, 

laçarotes, etc. configura a figura feminina por meio do realce à sua formosura. Essa 

distinção demarca não somente a diferença entre os gêneros, mas, também, estabelece 

distinções de ordem econômica e, nas festas, mostra ao público as mulheres de posses.  

A tendência estilística nos vestidos revela também o desprendimento com 

relação ao passado, e a personagem é inserida no tempo da mudança constante e dos 

valores móveis. Como Souza indica, a escolha de vestuário que esteja em voga se 

opunha, no período, aos costumes consolidados, pois, enquanto eles cultuam o passado, 

ela, o presente e a novidade. Em sua Doutrina da arte, August W. Schlegel também 

opõe a tradição à moda e, segundo o filósofo alemão, “(...) a moda faz o julgamento 

sobre o belo depender de condições temporais” (2014, p.46).  

O modismo é relativo, pois depende sempre de um tempo de mudanças e não 

se fixa em valores estáveis e consolidados, o que, em certa medida, pode sugerir 

volubilidade de quem se atém em demasia a seus preceitos. Não à toa, o narrador 

menciona que, no início, Amália “vivia unicamente no presente” (ALENCAR, 1959a, 

p.1246). Ainda de acordo com Schlegel, a moda é suscetível ao gosto de uma época e de 

uma nação, visto que sua essência íntima é a mobilidade temporal e a particularidade 

local. Contudo, o filósofo alemão opõe a volubilidade da mudança à busca pela beleza 

atemporal presente nas leis naturais. Sendo assim, os adeptos das novidades de 
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vestuário estariam na contramão dos artistas que tivessem por objetivo representar 

universais presente na natureza e, sobre isso, discorreremos adiante. 

Outro aspecto presente no apreço pelo vestuário é o fato de que os vestidos 

representavam, além dos aspectos mencionados, a influência da cultura francesa no 

gosto do Brasil imperial. Ainda em sua Doutrina da arte, Schlegel menciona que, em 

sua época, a moda na França era a mais progressista em relação à das demais nações. De 

certo modo, esse gosto dos brasileiros pelos modistas do exterior também revelava, 

assim como o romance, a preferência da corte por produtos e ideologias importados da 

Europa e aludia ao modelo civilizatório adotado no período. 

Contudo, além desses aspectos fundamentais, outro que se sobressairia nesse 

apreço pelas novidades seria a sua relação com o cortejo na sociedade burguesa da 

época. Conforme esclarece Souza, o vestido não era um mero ornamento do corpo, mas 

ocupava papel central na dinâmica provocativa entre a exibição e o pudor, pois:  

 Desde então duas tendências têm se manifestado nas variações 

sucessivas da moda: a de devassar o corpo, fazendo com que o 

exibicionismo triunfe sobre o pudor, o instinto sexual expandindo-se 

em formas mais realísticas de expressão, e a de cobri-lo de disfarces, 

sob a coação do puritanismo e do decoro (s/d, p.43). 

 

A oscilação entre mostrar e esconder o corpo é parte central do flerte nos salões 

e, enquanto tal, caracteriza o vestido como um adereço central nessa articulação 

provocadora entre a instigação sexual e o pudor tido como valor central nos códigos de 

conduta feminina. O código que rege esses modos de agir é ambíguo e delimita a 

perspectiva contraditória que se tinha acerca das mulheres e sua postura perante a 

sociedade e os demais homens. Tomado como espécie de paradigma de civilidade, os 

vestuários e condutas eram importados dos grandes bailes franceses. Como demonstra 

Alencastro (1997), ao falar especificamente sobre o carnaval veneziano, essas 

importações foram uma tentativa de supressão dos costumes nacionais repletos de 

elementos e influências culturais africanas e indígenas. 

Na França, os bailes de debutante, costume presente ainda hodiernamente em 

algumas famílias, serviam como espécie de rito ao casamento: as jovens vestiam-se de 

branco e mostravam seus dotes para a sociedade (cf. MARTIN-FUGIER, 1991, p.237), 

o objetivo dessas reuniões, portanto, estava alinhado à constituição de um tipo de 
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família. Contudo, esse interesse deveria ter por base um modelo de conduta. Nos bailes 

europeus do século XIX, de um modo geral, “o pudor e a vergonha pretend[iam] reger 

os comportamentos” (CORBIN, 1991, p.450), essa postura normativa revelava, de 

acordo com Alain Corbin, um medo de permitir que o corpo se revelasse, uma tentativa 

de “descorporificar-se” e, além desse receio, configurava uma tentativa de preservar a 

intimidade dos olhares públicos. Nos bailes, como se pode assumir, a tensão entre o 

pudor (recato de esconder o corpo), a tentativa de incutir um interesse no parceiro e a 

dança, a valsa (entrar em contato com o corpo do outro), seria alta.  

Pode-se inferir que, assim como alerta Roberto Schwarz (2012) acerca da 

importação do romance, os bailes fluminenses apresentariam muitas contradições entre 

os hábitos nacionais e os discursos assimilados do estrangeiro. Contudo, o pudor, com 

certeza, foi um valor tido por civilizatório na época e, nessas reuniões sociais, a 

contradição entre instigar o interesse do parceiro para que ele pedisse a mão das jovens 

e, ao mesmo tempo, agir com recato para mostrar igualmente o valor feminino é 

incorporada, como valor social, em obras de Alencar. Um episódio paradigmático que 

sintetiza essa percepção seria o de Diva, no qual um dos pretendentes de Emília 

esquece-se de colocar as luvas antes de dançar com ela, fato que a deixa escandalizada. 

O episódio revela esse intrincado jogo entre um desejo cultural de “descorporificação” e 

um contato corporal sensualista na dança.  

Nas obras do escritor romântico cearense, essa contradição é evidenciada por 

meio da definição, dada pelo narrador de Diva, para dois tipos de moças que 

frequentariam os bailes. De um lado, as mocinhas cujas formosuras resplandecem nos 

salões e, de outro, aquelas que, na solidão e no silêncio, entram em contato com sua voz 

interior. Nesse sentido, ainda no perfil de mulher mencionado, o desabafo de Emília a 

Amaral sintetiza dois posicionamentos do autor acerca do corpo feminino e o olhar que 

sobre ele é lançado: 

– Como está estrelada a noite!... Ali naquele silêncio a alma pode 

abrir-se; não é verdade? Não há rumor que a assuste, nem esse vapor 

que abrasa!... Eu gosto da noite!... É mais doce que o dia. É quando eu 

sinto, quando sei melhor sentir, é à noite; sobretudo nas noites escuras, 

como esta, em que só há estrelas! O sol me alegra, como a grande 

claridade das salas, e me anima. Eu creio que as horas, em que sou 

mais bonita, é ao meio-dia no campo e à meia-noite no baile! Não 

sabe por quê! Tenho bebido muita luz; a luz é um alimento para mim. 

Mas a hora em que sou mais bonita, não é a hora em que me sinto 

melhor, acredite! Na sombra sim, conheço que meu coração é bom. 
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Pareço-me com as flores. De dia, as cores mais vivas; de noite, o 

perfume mais suave (ALENCAR, 1959f, p.517-8).  

 

Na passagem, a relação entre corpo e alma revela dimensões simbólicas que 

permitem compreender um pouco mais a noção romântica que é sugerida, em 

Encarnação, como antagonista do cientificismo positivista. No trecho do segundo perfil 

de mulher de Alencar, a concepção romântica vigora por meio de um intricado jogo 

entre a claridade e a escuridão; a sociedade e a solidão; o barulho e o silêncio. No 

momento de maior claridade e exposição corporal, o que permite a troca de olhares de 

seus admiradores, a mulher revela-se em sua formosura. No silêncio e escuridão, Emília 

entra em contato com sua interioridade e a sua alma é capaz de “abrir-se”. 

A claridade da exposição de sua imagem corporal, da materialidade composta 

pelo seu corpo, vestidos e adornos, opõe-se ao culto da noite e seus mistérios. Não só 

isso, mas revela a dimensão teológica dessa concepção da solidão e do isolamento. O 

maior porta-voz dessa perspectiva talvez seja o autor francês Chateaubriand, fartamente 

lido e comentado por José de Alencar. Em uma das passagens de sua obra magna, O 

gênio do cristianismo, o escritor comenta, ao tratar sobre a música, como “(...) a religião 

cristã é essencialmente melodiosa pela razão única de amar a solidão” 

(CHATEAUBRIAND, 1948, p.4).  

Amália é uma menina do gênero “rosa”. O que alimenta a sua formosura é a 

exposição no salão, a companhia de adoradores e o barulho. Na sombra, na solidão, ou 

seja, em contato com sua própria interioridade/alma, ela murcha. Contudo, como modo 

de tentar amenizar o teor dessa indicação e tornar verossímil a subsequente mudança 

radical que se opera nela, o narrador apresenta o contraponto de que ela não teria “uma 

alma fria, indiferente e egoísta” (ALENCAR, 1959a, p.1225), porém o seu 

desenvolvimento tardio a mantivera na infância por longo tempo, o que justificaria a 

procura pelas festas sem a intenção do cortejo. Nessa passagem, portanto, há certa 

relativização na figuração da menina, pois, ao mesmo tempo em que ela é descrita como 

uma formosura das festas, o narrador tenta amenizar essa afirmação ao apresentar 

contrapontos que, implicitamente, demonstram o alinhamento de sua personalidade, 

ainda que inconscientemente, a alguns valores românticos. 
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Outro indício dessa tensão reside no uso do recurso expressivo do símile, 

aproximando a menina e a flor. O próprio narrador de Encarnação utiliza-se da analogia 

com a rosa como modo de explicar comportamentos psicológicos e sua concepção 

acerca da exposição corporal. Está presente, nesse modo de conceber poeticamente o 

feminino, uma associação entre a natureza e o homem que, longe de ser mero objeto a 

ser colocado sob a lente do cientista, revela a presença da criação divina, pois, como 

menciona Chateaubriand, “[...] a natureza narra sem cessar as glórias do Criador, e não 

há aí nada mais religioso que os cantares que desferem ao vento as carvalheiras e os 

canaviais do deserto” (1948, p.4). 

O olhar impresso à natureza é ainda um modo de olhar para o corpo, pois este 

também é natural. Nessa perspectiva, o estudo científico opõe-se ao modo poético de 

considerar a realidade. Ricardo, protagonista de Sonhos d’ouro, ao estudar a flor que dá 

nome ao romance, olha para a natureza dessa maneira, pois:  

O modo por que ele admirava a pequena flor revelava o tato do artista 

ou do poeta. Seu exame nada absolutamente se parecia com a fria 

dissecação que o botanista opera nas diferentes partes de uma planta, 

para conhecer o seu gênero, classe e família (ALENCAR, 1959g, 

p.705). 

 

A contrapartida a essa frieza de dissecar da ciência é a prática de “estudar a 

natureza só com o coração” (CHATEAUBRIAND, 1948, p.33), ou seja, a partir da 

sensibilidade artístico-poética. É possível interpretar por essa via o fato de Emília, ao 

clarão e ao barulho excessivo, sentir que a sua formosura é realçada, mas que sua alma 

se torna retraída e irritável em meio ao turbilhão. Porém, no silêncio e no retiro, é 

quando ela se torna mais apta a sentir. Esse movimento é o do autoconhecimento, não 

por meio da autorreflexão analítica, mas pelo contato com os próprios sentimentos que 

formam o sujeito e o deixam apto a se aproximar de si, do divino e da natureza. Esse 

distanciamento da sociedade dos bailes, pautados pelos divertimentos e prazeres, alinha-

se à introversão que, em certa medida, proporciona uma aproximação com as verdades 

na ótica do criacionismo cristão, já que “quando não se tem religião, o coração é 

insensível, e não há beleza, porque a beleza não é um ser existente fora de nós; no 

coração do homem é que estão as graças da natureza” (ibidem, p.34). 

Para Chateaubriand, o grande problema da postura reflexiva e analítica é a 

retirada do poético, do sensível e do belo da natureza, elementos que constituem um elo 
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na aproximação com Deus, pois é pela via da beleza que os homens encontrariam um 

ponto de contato com o ideal e a divindade39. A perspectiva de Amália, em princípio, é 

contrária a esta, pois a sua relação com a religião é distanciada e ela não vê beleza no 

fundamento poético do amor – por exemplo – com sua postura “positiva” em relação ao 

casamento. Contudo, a despeito de seu posicionamento perante a vida e as instituições, 

ela é figurada por meio da estética de certa vertente do Romantismo, ainda que não 

concorde com os seus pressupostos. O que se nota, portanto, é essa tensão entre Amália 

descrita e a forma da descrição (estilo). Ou seja, o narrador de Encarnação se vale de 

uma linguagem alinhada à estética romântica, contudo ela é concebida como uma 

menina para quem essa visão de mundo se resumiria a “arroubos de poesia” 

(ALENCAR, 1959a, p.1224).  

Em outro momento, a protagonista é figurada de maneira muito interessante 

por meio do diálogo que estabelece com o melhor amigo de Carlos. A conversa 

acontece por acaso em um baile. Na ocasião, Henrique, médico recém-chegado de Paris, 

recebe um convite de Borges, pessoa íntima da família de Amália, para uma reunião na 

casa da moça. Sobre essa personagem, que estabelecerá a primeira visão mais 

aprofundada de Hermano, cabe mencionar que, em muitos momentos, ele parece se 

portar como uma espécie de “antimédico”, pois suas observações são sempre hipotéticas 

e não positivas, muito menos pautadas pelo experimentalismo. Além disso, parece deter 

um papel semelhante ao do raisonneur40 dentro do enredo, o que demonstraria a 

incorporação das técnicas teatrais no romance, pois apresenta as explicações para os 

fatos por meio da ótica espiritualista. 

A intenção ao convidá-lo seria somente por conta da curiosidade em relação ao 

viúvo que habitava a casa ao lado, que o leitor já sabe se tratar de Hermano. Na sala, 

inicia-se uma conversa em que o tema é a suposta loucura do vizinho e sua 

excentricidade, o que novamente corrobora as opiniões do povo. Ao defender seu amigo 

da opinião pública, o fisiologista conta aos presentes a sua história com ele e encontra 

uma interlocutora sarcástica e pronta a ridicularizar certos momentos do seu relato.  

 
39 Hauser (1982, p.832), ao realizar a sua leitura da arte romântica, observa que os parâmetros clássicos 
são subvertidos, pois não é a verdade que é bela, mas a beleza passa a ser a verdade.  
40 O raisonneur é um personagem do teatro que faria observações e comentários durante a peça, 
mostrando o ponto de vista do autor ou opiniões socialmente consolidadas para os eventos, com 
propósito didático.  
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Antes de analisar a conversa em si, é necessário fazer uma breve consideração 

acerca do sarcasmo de Amália, pois este é muito significativo. Ao longo da conversa, o 

tom de malícia é evidenciado em diversos momentos, como, por exemplo, no modo 

como ela responde ao relato de como Hermano teria estabelecido uma semelhança entre 

Julieta e um quadro de Veronese e faz uma observação “com uma risada expansiva” 

(ALENCAR, 1959a, p.1237). Além disso, as suas tiradas são sempre qualificadas de 

maliciosas, pois o fisiologista “ria da malícia da moça” (ibidem, 1238) e é interrompido 

por “uma observação maliciosa” (ibidem, p.1238) que é feita por ela. Por fim, ao 

relembrar posteriormente da conversa, o narrador indica que Amália “[...] já não estava 

dominada pelo sestro de motejar e meter a ridículo tudo quanto era sentimental [...]” 

(ibidem, p.1246)41.  

O teor da conversa pode ser entendido como um embate entre a escola do 

Realismo e do Romantismo não só no que diz respeito ao conteúdo das falas, mas 

também no uso que se faz do recurso expressivo da ironia, pois, a cada menção que se 

aproxima de uma noção mais espiritualista, Amália rebate o seu interlocutor 

ridicularizando de algum modo a sua história. As falas irônicas da jovem opõem-se à 

concepção de mundo de Teixeira e Hermano que se utilizam sobremaneira da analogia 

ao estabelecer relações entre as mulheres e a arte. Ao relatar o modo como Hermano 

teria voltado de seu estado apático, Teixeira descreve a súbita recuperação do amigo ao 

vislumbrar a pintura e o motivo que estabelece para essa mudança de ânimos é o fato de 

supor que “ele [Hermano] achara nessa imagem uma reminiscência de sua Julieta” 

(ALENCAR, 1959a, p.1237). A resposta do médico é precisamente uma suposição 

baseada no princípio básico da analogia, que é o estabelecimento de uma semelhança 

entre dois objetos distintos. 

Ao refletir sobre a oposição entre ironia e analogia no Romantismo, o poeta e 

escritor mexicano Octavio Paz discute como a analogia é responsável por traçar uma 

correspondência entre os elementos dispersos no tempo e no espaço, como modo de 

estabelecer elos de identidade. Nessa percepção analógica, a contingência encontraria 

uma correspondência no mundo espiritual e um se desdobraria no outro, pois a 

comparação “opõe a regularidade à contingência natural e ao acidental; à diferença e à 

 
41 Semelhante procedimento com tiradas espirituosas é referido no romance Lucíola, na ocasião mais 
erótica e sensualista do romance, na orgia da sala vermelha, na qual Lúcia tece “[...] réplicas vivaces, 
titilantes de sarcasmo e ironia [...]” (ALENCAR, 1959c, p.343). 
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exceção, a semelhança” (1984, p.93). A ironia, por sua vez, é a concepção da alteridade 

e da diferença e a perspectiva de que, ao centro das contingências, o vazio figura como 

uma ausência de qualquer essência.  

Em Encarnação, a analogia estabelece parâmetros elevados da realidade em 

sua relação com a arte, pois associa tanto a pessoa de Julieta quanto a pintura de 

Veronese a uma espécie de modelo em comum que seria o da beleza ideal que se 

insinua na mulher e encontra uma representação pictórica em suas produções. Após 

fazer um gracejo sobre o relato, mencionando como Teixeira teria descoberto a “Fênix 

dos maridos” (ALENCAR, 1959a, p.1237), Amália propõe outra possibilidade para o 

ocorrido: 

– Foi o painel, ou alguma estátua? 

– Nós estávamos na sala de pinturas, minha senhora. 

– Pergunto se não seria alguma estátua viva que operou o milagre da 

ressurreição. Alguma Madalena que passava? 

– Não o conhece! (ibidem, p.1238).  

 

Além da liberalidade presente na alusão à figura e ao evento bíblico (Madalena 

e a Ressurreição de Cristo), a fala de Amália revela a descida no tom elevado que 

estaria implícito no evento mencionado. O vislumbre do ideal feminino que Hermano 

intui ao apreciar a pintura é transformado em um interesse repentino e secularizado por 

alguma moça, possivelmente uma meretriz, que estivesse circulando pelo recinto, 

realocando no desejo sexual e baseando nas trocas pecuniárias a súbita recuperação do 

viúvo. Nesse confronto entre a analogia e a ironia, aquilo que é referido a partir de um 

referencial de positividade espiritual por meio da forma elevada da arte é, na sequência, 

profanado e compreendido sob a ótica do interesse carnal. 

Talvez o momento em que esse confronto atinja o seu clímax seja quando 

Teixeira menciona que Carlos e Abreu, o criado da casa, mantinham o quarto de Julieta 

intacto e agiam como se ela ainda estivesse presente na casa. Em sua réplica, Amália 

taxa o viúvo de “doido” por conta de suas manias e atitudes. A defesa de Teixeira é 

muito importante, pois sintetiza, de maneira bastante direta e simples, duas perspectivas 

díspares sobre o corpo e que permeiam o diálogo com sua interlocutora. 
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– Temos, pois, aqui na vizinhança um hospital de doidos! atalhou 

Amália. 

– Não me entendeu.  

– Ora, seriamente, doutor, o Sr. comprometeu-se a si e ao seu sexo. 

Obrigou-se a apresentar um modelo de fidelidade conjugal, e só o 

pôde encontrar como enfermidade. Confesse: a constância de seu 

amigo é apenas uma mania, e o Sr. não foi sincero quando, há pouco, 

pretendeu convencer ao Borges [que não está nesse momento do 

diálogo].  

– Tão sincero como agora. Carlos não tem o menor eclipse na sua 

razão calma e forte. 

– Mas como se chama essa alucinação? 

– É uma superstição a que estão sujeitos todos os que vivem pelo 

espírito.  

– Não sabia.  

– Só não as têm os materialistas, aqueles para quem Deus é um 

absurdo, a pátria e a família uma comandita; gente que reduz a 

inteligência a um pouco de fósforo, e a virtude a uma convenção. 

Esses vivem fisicamente; são corpos que se transformam. Nós, porém, 

que nos remontamos à nossa origem divina, todos temos nossas 

abusões (ibidem, p.1243).   

 

Em sua fala, o médico distingue duas correntes de pensamento que, como já 

vínhamos delineando, ganharam diferentes contornos e implicações, em especial, no 

campo da medicina. Na fala de Henrique, percebe-se com certa clareza de que maneira 

o conceito de corpo está associado a toda uma gama de outros conceitos: Deus, família e 

pátria. No início do romance, Amália é descrita pelo narrador de modo a se aproximar, 

ainda que não conscientemente, dos pressupostos da teoria materialista, melhor dizendo, 

de alguns elementos típicos de uma perspectiva social, cultural e filosófica que se 

aproxima de determinada corrente do materialismo positivista pelo contato com 

elementos da cultura dos salões e da leitura de romances realistas.  

Como se sabe, o Positivismo adotaria uma postura epistemológica na qual 

somente os dados positivos seriam levados em consideração pelo cientista na pesquisa 

sobre determinado tema, ou seja, aquilo que é passível de ser verificado por meio de 

fatos ou dados empíricos. Na perspectiva dessa corrente de pensamento, a teologia e a 

metafísica são afastadas das preocupações dos cientistas, pois essa corrente de 
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pensamento visa “[...] à limpidez e à clareza, [portanto] recusam-se distâncias obscuras 

e profundidades insondáveis. Em ciência não há profundidades” (ARANA, 2007, p.10).  

O ideário romântico da alma gêmea e mesmo da presença de elementos 

espirituais não integram essa visão de mundo, a qual se atém ao que é passível de ser 

verificado na realidade concreta. Desse ponto de vista, o embasamento religioso das 

instituições não passaria de uma justificativa para convenções arbitrárias. Essa 

perspectiva está presente, por exemplo, no ceticismo de Amália com relação ao 

casamento, o qual considerava uma simples união de indivíduos para o fim de constituir 

uma família já que “os enlevos de duas almas a viverem uma da outra não passavam de 

arroubos de poesia [para a menina]” (ALENCAR, 1959a, p.1224) e, desse modo, “o 

estado conjugal [seria] uma simples partilha de vida, de bens, de prazeres e trabalhos” 

(ibidem, p.1224). 

Na questão sobre os métodos para a busca de conhecimentos, encontra-se o 

embate entre o parâmetro artístico da sensibilidade romântica (esboçado na menção a 

Chateaubriand) e seu modo de olhar o mundo e o cientificismo positivista que 

acompanharam o desenrolar dos discursos no século XIX. De acordo com Márcia 

Regina Capelari Naxara, no Brasil teria vigorado, no âmbito das artes, a “concepção 

romântica do mundo, que pode ser melhor compreendid[a] pela poesia que pela ciência, 

mais pela intuição da alma que pela razão” (2004, p.56), essa percepção romântica do 

mundo opõe-se ao método analítico positivista de classificação e divisão do mundo em 

partes isoladas. No que se refere à medicina, o debate estende-se a concepções díspares 

do corpo que, juntamente com as práticas médicas, compuseram uma série de olhares 

sobre a natureza corporal, ora enfocando sua dimensão material a partir de uma 

perspectiva secular, ora enfatizando o papel da alma na dinâmica vital. 

Essa concepção do corpo não é uma novidade do século XIX. Em realidade, 

ela encontra sua gênese no próprio conceito de alma concebido no início da 

modernidade e nasce do problema típico dos sistemas dualistas que é o de explicar a 

dialética entre o mecanismo do corpo e o espírito. A fim de compreender melhor a 

especificidade dessa concepção, é preciso traçar algumas breves considerações sobre a 

medicina no século XVIII.  

Em seu La médicine à travers les siècles, o médico francês Guardia (1865) 

traçou um esboço geral da tendência ao mencionar que, após Galileu e Descartes, o 
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corpo ganhou uma conotação secular: uma matéria regida pelas leis da química ou da 

mecânica. No que se refere à prática médica, passa a vigorar a análise da química 

corporal e o estudo das leis da mecânica e hidráulica dos corpos para melhor 

compreender seu funcionamento. De acordo com a teoria mecanicista, a mecânica 

corporal distingue-se do espírito e ambos não possuem uma comunhão íntima, pois são 

duas substâncias essencialmente separadas entre si. Esse novo posicionamento foi 

crucial para o desenvolvimento de estudos médicos, pois o corpo passa a ser entendido 

no ocidente a partir da sua função cada vez mais biológica e menos associada a uma 

perspectiva cósmico-religiosa. O desenvolvimento dessa teoria, ao longo dos séculos 

XVIII e XIX, culmina por elidir o elemento da alma, reputando-o como dispensável 

para compreender o funcionamento do homem-máquina e, grosso modo, essa vertente 

de pensamento propiciaria o solo no qual o Positivismo e o experimentalismo brotariam, 

ou seja, favorecendo a análise puramente secular da natureza corporal42.  

Contudo, em oposição a essas teorias que secularizavam o corpo no início do 

século XVIII, o fisiologista alemão Stahl (descrito por Guardia (1865) e Faure (2009) 

como um religioso fervoroso) elabora uma teoria especulativa que chamou de 

animismo, segundo a qual, em síntese, o princípio responsável por movimentar o corpo 

e indicar o seu estado de saúde seria a alma, tendo em vista que a matéria é inerte 

enquanto o espírito, ativo. Nas palavras sintéticas de Guardia, que ironiza essa 

perspectiva, 

A alma racional, a alma que pensa, é o princípio de ação, a causa 

primeira, o motor único dos corpos organizados. Um mesmo princípio 

imaterial anima e vivifica os órgãos. Por ela mesma, a matéria é 

inerte, e os corpos não são nada por si mesmos. É a alma que lhe dá 

forma, que o organiza, que opera nele todas as funções, produz todos 

os fenômenos vitais; estes são independentes dos órgãos, de sua 

textura e de todas as modificações que podem lhe ocorrer. A alma faz 

os corpos e os coloca em movimento por meio de sua energia 

(GUARDIA, 1865, p.589, tradução nossa)43. 

 
42 Não defendo que o Positivismo e o Naturalismo tenham influência direta das perspectivas médicas 
pós-cartesianas, mas sim que esse modo de considerar o corpo, na Medicina, em sua dimensão secular, 
afastando-o das crenças e superstições que antes moviam o imaginário ocidental (e que teve gênese 
nesse momento), propiciou a base discursiva e prática necessária para que o posicionamento naturalista 
e positivista do século XIX se desenvolvesse. 
43 No original francês: “L'âme raisonnable, l'âme qui pense, est le principe d'action, la cause première, le 
moteur unique des corps organisés. Un même principe immatériel anime et vivifie les organes. Par elle-
même, la matière est inerte, et le corps n'est rien par lui-même. C'est l'âme qui le forme, qui l'organise, 
qui opère en lui toutes les fonctions, produit tous les phénomènes vitaux; ceux-ci sont indépendants des 
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Stahl, em aberto confronto com a tendência de secularizar o corpo, instaura 

certa polêmica que perdura no tempo, na qual o problema da dialética entre alma e 

corpo é posto e a corrente de pensamento que melhor desenvolve a questão é a dos 

Ideólogos do século XVIII. De acordo com essa corrente médica espiritualista que 

estudava a relação entre o cérebro (suposta sede da alma) e o corpo, tudo aquilo que 

afetasse a alma (por meio do cérebro) também afetaria a carne. Desse modo, a separação 

estrita entre espírito e mecanismo não era capaz de abarcar a totalidade do problema 

médico e sequer suficiente para compreender todos os seus aspectos possíveis, visto que 

entre a natureza psíquica e corporal haveria um elo indissociável. Olivier Faure indica 

como essa corrente de pensamento foi responsável por “infiltrar na maioria dos 

ambientes intelectuais, inclusive entre os espiritualistas, a noção da unidade do 

indivíduo, visão bem distante do tradicional dualismo entre alma e corpo” (2009, p.46). 

Essa unidade individual passa a constituir o discurso espiritualista e integrar a 

sua perspectiva fisiológica e filosófica, na qual a alma, apesar de uma substância 

distinta, está em íntima comunhão com o corpo. Exemplo disso é apresentado por Paulo 

Janet, professor de Paris que teve seu livro Tratado elementar de philosophia publicado 

em português no Brasil no final do século XIX, que, apesar de não ser Ideólogo ou 

mesmo animista, escreve que: “a alma e o corpo não são duas partes juxtapostas uma à 

outra, extranhas uma à outra, mas fundidas e intimamente unidas, e formando, como o 

diz ainda Bossuet, ‘uma perfeita sociedade’” (1886, p.273). 

A teoria animista passou por mudanças ao longo do tempo, caindo em 

descrédito e sendo gradualmente substituída pelo vitalismo; a escola dos mecanicistas, 

contudo, deu as bases para se pensar o corpo em termos seculares e assumiu as formas 

renovadas do Positivismo e do experimentalismo. Contudo, e esse é o ponto da questão: 

em sua gênese, essa corrente de pensamento não considerava o corpo de uma 

perspectiva completamente secularizada. A corrente positivista apenas teria postulado 

que, para se fazer ciência, a especulação metafísica não seria necessária. Ela surge 

precisamente da cisão entre as coisas divinas daquelas mundanas, operada pelos 

discursos pós-cartesianos.  

 
organes, de leur texture et de toutes les modifications qu'ils peuvent subir. L'âme façonne le corps et le 
met en mouvement par son énergie” (GUARDIA, 1865, p.589). 
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Nos diversos discursos do período, contudo, essas duas tendências são 

colocadas em termos antinômicos de espiritualismo e materialismo. Tal tendência 

talvez se deva à influência do experimentalismo de Claude Bernard que, em início de 

carreira possuía um discurso alinhado à perspectiva vitalista e, no decorrer do tempo, 

torna-se figura chave do materialismo cético. No campo literário, foi o grande 

influenciador de Zola, como será discutido em capítulo posterior ao analisarmos A 

carne. Essa cisão, naquilo que diz respeito ao pensamento sobre o corpo, é responsável 

por antagonizar médicos e práticas clínicas, mas, principalmente, projeta-se em práticas 

de outras ordens e assume papéis diversos na consolidação de um Estado higiênico. 

No Brasil, é notável o embate entre homeopatas (vitalistas) e alopatas 

(materialistas), como indica o livro prático de homeopatia de Malaquias José Netto 

intitulado O livro das gentes, em que a seguinte exortação é feita: 

O medico que bem observar concordará comnosco, que debaixo da 

influencia do materialismo a velha medicina tem-se tornado toda 

sanguinária, e falseada sob os pomposos nomes de – medicina 

physiologica, orgânica ou anatômico-pathologica – vai a seu turno 

fornecendo armas contra a religião e a moral: e são os próprios Srs. 

medicos que criminão a homeopathia por se basear esta no vitalismo 

ou dynamismo vital, que elles reputão uma hypothese, uma opinião 

sem provas! (1854, p.55). 

 

Em sua crítica à medicina alopática, o que se pode notar é que, no Brasil do 

século XIX, as disparidades entre essas duas perspectivas ganham um sentido associado 

ao ataque contra a religião e a moral.  Na discussão de Amália e Teixeira, o que se nota 

é essa defesa do princípio espiritual pelo fisiologista e o não acatamento da menina a 

esses princípios. Como é possível notar, o que embasou a discussão entre médicos 

alopatas e homeopatas na época, em sua gênese, foi a dificuldade prática de localizar ou 

comprovar o élan vital na dinâmica corporal, o que redunda na perspectiva de que o 

vitalismo seria somente uma hipótese sem comprovação e, mais do que isso, de que não 

haveria uma alma responsável por mover o mecanismo corporal, que, no fundo, seria 

somente uma sede de processos químicos e físicos.   

 Além disso, a corrente positivista, na conversa entre Teixeira e Amália, 

também apresenta um embate com as tendências da cultura/medicina advindas da 

França. Na Europa, a clínica médica é sobremaneira diferente da brasileira, devido à 

ampliação do acesso de físicos e químicos a laboratórios das faculdades de medicina 
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para realizar experiências com fins medicinais. Em seu livro Breves considerações 

sobre o estudo da medicina no Brasil e em França, em que pretende reformar a 

Faculdade de Medicina no Brasil, o brasileiro Alfredo Guimarães (1863) indica uma 

longa série de deficiências na gestão e no ensino das disciplinas na instituição brasileira. 

Contudo, destaca-se, na exposição do médico, um ponto em especial, que é o ensino de 

uma medicina prática, como aponta no início do texto: 

No Rio de Janeiro a instrucção medica é sofrível, geralmente fallando, 

mas tem muitos defeitos que encontrão os seus correctivos na 

organização da escola de Paris, que sendo executada, fará o estudo 

médico mais prático e positivo e, portanto, mais aproveitável (1863, 

p.19).  

 

Além disso, menciona a ausência de disciplinas que deem maior ênfase a 

experiências e demonstrações, como se lê no final de seu raciocínio, em que ele conclui 

que “vê-se pelo exposto que as cadeiras de physiologia são mal leccionadas no Brasil 

porque só se ensina teoria sem a menor demonstração ou prática” (ibidem, p.30). Tais 

afirmações e queixas de Alfredo Guimarães permitem pensar que haveria uma feição 

política nesse embate. Além do mero aspecto institucional, cria-se uma percepção, já 

corroborada por meio da invasão de mercadorias e cultura, de que o modelo de 

referência para a civilização que se pretendia instaurar era o da estrangeira, que 

secularizava, dentre outras tendências, a medicina e certa concepção corporal advinda 

de sua teoria e prática.  

Na menção do narrador de Encarnação à invasão do romance realista francês 

também se encontra a crítica implícita a essa suposta desvirtuação do princípio nacional, 

que seria, por meio do cristianismo do Estado imperial, a valorização de uma pátria 

fundada na religião e cuja cultura fosse engrandecida pelos produtos artísticos 

nacionais44. Ao figurar inicialmente as personagens Amália e Julieta a partir de uma 

oposição inicial entre a moça frívola e a espiritualizada, o romance tematiza 

implicitamente um embate entre uma sociedade que acata aos valores seculares 

 
44 Essa crítica de Alencar é recorrente e ganha feição na polêmica com Nabuco, mas, especialmente, no 
prefácio “Benção paterna” do romance Sonhos d’ouro. É importante mencionar, contudo, que essa 
crítica do romancista não foi isenta de contradições, visto que muitos de seus romances e ideias 
possuíram, por base, inspiração nos modelos literários presentes em narrativas estrangeiras. Dentre 
essas incorporações, podemos citar a famosa associação entre o solar dos Mariz a um castelo medieval 
em O guarani. Sobre a relação entre o meio social e a narrativa urbana de Alencar, o célebre capítulo “A 
importação do romance e suas contradições em Alencar”, de Roberto Schwarz (2012), empreende uma 
discussão mais aprofundada sobre o tema. 
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estrangeiros (e seu liberalismo econômico) e outra que, em teoria, seria fundada por 

meio do princípio religioso.  

Amália, no momento inicial, parece representar essa teorização materialista. 

Seu maior interesse é a moda parisiense, os romances franceses, o universo dos salões e 

dos prazeres. Em outras palavras, ela representaria certa corrente sensualista, na qual o 

que rege a conduta são os elementos fornecidos pelas sensações e seu modo de relação 

com o mundo teria como base essa percepção, algo superficial, do Positivismo. Julieta, 

como vimos, possui uma visão embasada em um romantismo que, paradoxalmente, 

também foi representado por um francês, Chateaubriand, mas que encarna os ideais da 

sensibilidade romântica e valoriza a alma em seu sentido religioso.  

A conversa inicial entre Amália e Teixeira constitui-se como uma discussão 

entre a perspectiva de um materialismo representado como insosso, por parte da jovem, 

e as explicações espiritualistas fornecidas pelo médico. O choque não é ocasional, pois 

representa o embate entre duas visões acerca de um mesmo evento: a história de vida de 

Hermano. De um lado, a explicação racional e positiva, na qual o sobrenatural não é 

uma possibilidade a ser considerada, tendo em vista que o Positivismo trata apenas do 

que é factual. Sob outro prisma, o espiritualismo, perspectiva que sonda aquilo que é 

obscuro e que pode gerar ilusões (justificação dada por Teixeira para o comportamento 

de Hermano).  

O embate entre Teixeira e Amália revela um conflito social mais amplo. A 

menina, nesse primeiro momento do romance, representa um modelo não só do 

feminino, mas detém em sua figuração uma carga cultural simbólica, visto que 

incorpora tudo aquilo que seria próprio de um modelo civilizatório que é 

constantemente criticado por Alencar, no qual vigoram os bailes extravagantes, os 

hábitos e a cultura estrangeira naquilo que ela tem de mais materialista. A cosmovisão 

que desencadeia o sarcasmo inicial da menina é orientada por certo parâmetro de 

civilização que acarreta um projeto de nação. 

Além disso, a postura demonstrada por Alencar em momentos específicos de 

sua produção textual revela precaução com relação ao cosmopolitismo externo, visto 

que considera que os valores da cidade culminam em uma espécie de degenerescência 

da humanidade, pois são demasiadamente materialistas. Essa perspectiva pode ser 

sentida em discursos variados do autor, mas, longe de configurar uma tendência autoral 
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isolada, ela é corroborada por uma série de discursos precursores. Em um manual de 

higiene português do começo do século XIX, por exemplo, a cidade é figurada como um 

local propício à degenerescência corporal:  

Se o homem pois pudesse conservar-se no estado da natureza, não 

teria que sentir tantas, e tantas enfermidades, que são o resultado da 

sua civilização: e aquelles povos, que mais chegados estão ao 

primitivo estado, são robustos; não conhecem doenças; e se alguém 

adoece, a natureza ainda não transtornada o cura. Quanto porém mais 

se afasta delle, mais frágil he a sua organisação (FRANCO, 1823, 

p.IX) 

 

A percepção do médico revela a noção de que as cidades são um antro de 

enfermidades e, como tal, produzem homens fracos que degeneram a espécie, conforme 

afirma em seu tratado: 

O mesmo prodigioso augmento dos habitantes das populosas Cidades 

produz gravissimos males physicos. O ar se corrompe, e fica pouco 

próprio para a conservação da saúde. Os differentes officios, e 

occupações, quasi todos sedentários, concorrem em grande parte para 

o enfraquecimento das constituições, e degeneraçao da espécie 

(ibidem, p.VIII). 

 

Aliado a essa concepção, e ainda embasado nos pressupostos e vocabulário 

típicos da medicina antiga de tradição galênica, o autor acrescenta aos temperamentos 

fleumático, sanguíneo, melancólico e bilioso mais dois tipos: o nervoso e o musculoso. 

O segundo seria predominantemente definido como o homem dotado da força física, 

mas, em contrapartida, de inteligência precária. O primeiro seria dotado de maior 

sensibilidade e inteligência, contudo, seria fisicamente fraco. Curiosamente, o tipo 

nervoso é indicado como um temperamento típico de mulheres e de homens da cidade, 

cuja educação predominantemente intelectual e sedentária não gera corpos sadios e 

viris, mas uma organização fraca.  

Nos romances de Alencar, nota-se como essa concepção ganha relevo na 

figuração de seus heróis das matas, em especial Peri e Arnaldo, cuja proximidade com a 

natureza, além de produzir um corpo sadio e forte, ainda por cima é responsável por 

incutir virtudes elevadas (cf. MARCONDES, 2006). Em outras palavras, na ficção do 

escritor de O guarani, a proximidade com a natureza engendra um organismo 

fisicamente mais forte e um indivíduo moralmente superior, pois este se encontra mais 
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próximo da realidade divina. Assim, estabelece-se uma idealização do homem em 

contato com a natureza, na qual não somente o seu corpo é mais robusto, porém seus 

valores são mais nobres. 

Em sua dissertação de mestrado, Eduardo Vieira Martins indica a presença 

implícita de duas hierarquias presentes no romance O sertanejo, de José de Alencar: a 

natural e outra social, sendo que, na primeira, o herói sertanejo ocupa a posição de 

maior destaque. Nesse discurso, a noção da degenerescência se encontra em certa 

premissa da corrupção dos valores na cidade, em que o materialismo acarretaria um 

desvirtuamento do homem em relação ao natural, e, por conta precisamente disso, de 

sua relação com a religião e o divino que se encontrariam vinculados à natureza. Ainda 

em sua dissertação, Martins sintetiza essa noção ao afirmar que: 

Da perspectiva romântica, a natureza é um refúgio para o corpo e para 

a alma. Sair da cidade e subir a montanha é não apenas livrar-se das 

“fezes da civilização” como também ascender em direção a Deus. A 

floresta intocada conserva-se como era na origem, quando saiu das 

mãos do Criador. Quem sobe a montanha passa por três estágios. No 

primeiro, livre da “cidade réptil”, o coração se despe do materialismo 

da civilização e sente-se humano novamente. No segundo, diante da 

grandiosidade do cenário, surge o sentimento religioso. Finalmente, 

no terceiro, o homem torna-se cristão e reconhece o verdadeiro Deus 

(1997, p.60).  

 

A representação inicial de Amália está ancorada na concepção cosmopolita 

francesa, em uma sociedade formada por homens e mulheres elegantes, medicina 

positivista e valores materialistas. Na constelação simbólica que compõe o diálogo entre 

Amália e Teixeira, tal debate social mais amplo se encontra de forma sub-reptícia nas 

palavras e gestos assumidos por ambos, nos quais há a defesa implícita não só de uma 

concepção corporal, mas de um projeto nacional e de um modo de se encarar a natureza. 

Em outras palavras, o discurso projetado no romance acerca do corpo ultrapassa a 

simples dimensão conceitual desse ente e associa-se a uma série de outros discursos 

que, em medidas amplas, reverbera nos modos de se pensar o próprio rumo da nação e 

das ciências.  

Portanto, o conflito entre Amália e Teixeira revela que os significados culturais 

acerca do corpo estavam em disputa no período e assinalavam implicações discursivas 

conflitantes e percebidas no discurso alencariano como opostas em alguns momentos. 

De um lado, a secularização do corpo projeta uma visão de mundo cujos valores não são 
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embasados e amparados pela religião, mas se tornam relativos e, desse modo, fruto de 

convenções, discursos e ideologias diversas. Do outro lado, a reação espiritualista 

acarreta um posicionamento no qual o elo final do espírito orienta esse relativismo, 

como uma espécie de nexo que dá coerência e coesão às ações e instituições humanas, 

como o Estado e a família. 

O leitor poderia questionar, nesse momento, se, ao figurar a protagonista como 

uma moça materialista, a narrativa não estaria propondo que esses valores deveriam ser 

aceitos e esse modelo poderia ser tido como um exemplo a ser seguido. Porém, após 

esse extenso diálogo e por meio da história de vida de Hermano e de sua relação com 

Julieta, opera-se em Amália uma espécie de conversão que lentamente a torna adepta da 

sensibilidade romântica e, como tal, ela começa a incorporar os seus ideais, em especial 

naquilo que diz respeito à ideologia que visava indicar à mulher seu lugar na sociedade 

e, enquanto dispositivo de poder, limitar as possibilidades de sua atuação.  

1.3.2 - A espiritualização de Amália 

Como mencionado anteriormente, apesar de inicialmente apresentar Amália 

como uma moça elegante, o narrador não deixa de criar um contraponto na descrição 

inicial da moça:  

Entretanto quem observasse a vida íntima dessa moça, conheceria o 

fundo de sensibilidade e ternura que havia sob aquela aparência 

frívola e risonha. Não só tinha amor extremoso à família e dedicação 

pelas amigas, mas em certos momentos, como se a afogasse uma 

exuberância do coração, cobria a mãe de carinhos (ALENCAR, 

1959a, p.1225).  

 

O trecho, iniciado pela conjunção adversativa, já estabelece certa divisão entre 

o modo como ela se mostra na sociedade e a ternura dedicada à família no âmbito 

doméstico. Apesar de poder parecer despropositada em um primeiro momento, a 

apresentação desse contraste indica uma sensibilidade em Amália que torna verossímil, 

na sequência, a sua espiritualização motivada pela conversa com Teixeira, como já 

aludido anteriormente.  

No dia seguinte à festa, a jovem dedica-se a atividades cotidianas quando 

avista Hermano passeando pelo jardim e colhendo uma flor com um gesto de quem a 

mostra a alguém. O evento desperta nela uma recordação de sua infância em que o 
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vizinho havia feito o mesmo movimento ao mostrar um lírio para a sua amada Julieta 

que, na ocasião, ainda era viva. A semelhança entre os momentos vivenciados no 

passado e aquele do presente desperta nela certa admiração inesperada, pois, ao invés de 

ironizar a atitude de Carlos, ela o compara com a artificialidade dos rapazes de salão e 

percebe que “havia naquele diálogo mudo [entre a recordação e Hermano] a 

comunicação de duas almas cujo elo o túmulo não tinha partido” (ibidem, p.1248). 

Além da alteração em seu modo de perceber o viúvo, outra coisa importante 

muda na jovem: Amália começa a ter um interesse repentino pela falecida e passa a 

comparar-se com ela. Apesar de seu desejo, ela não consegue se recordar do semblante 

da vizinha e, em certa medida como Hermano, ela começa a fantasiar com uma situação 

hipotética em que Julieta estivesse viva.  

No vislumbre de suas reminiscências aparecia um vulto formoso e 

elegante; mas ela não podia distinguir-lhe as feições; e isso a 

contrariava. Sentia um desejo de rever aquela moça, de conhecê-la 

agora que era moça também. Talvez viessem a ser amigas; com 

certeza o seriam; e que prazer não lhe daria a sua intimidade! (ibidem, 

p.1247).  

 

Além de estabelecer um vínculo afetivo, a jovem também começa a rivalizar 

com Julieta, ao se questionar se “seria mais bonita do que a outra, que ela invejava? Não 

sabia; e tinha uma certa curiosidade de verificar esta circunstância” (ibidem, p.1248). O 

curioso é que, nas poucas memórias que possui da falecida, a jovem recorda-se dela 

como detentora de uma beleza que compara com a sua própria. Não se trataria de uma 

contradição no enredo, mas a lembrança dela volta-se ao tipo que o espírito de Julieta 

exercia nas pessoas de intuição aguçada.  

Mais que isso, o interesse despertado na protagonista passa da simples 

curiosidade, pois ela fica fascinada por tentar se lembrar do semblante da ex-esposa do 

vizinho tanto que “desejava tanto contemplar-lhe a beleza, ainda que fosse de memória” 

(ibidem, p.1251), de modo a compreender “que encanto especial, que magia celeste 

possuía sua beleza?” (ibidem, p.1251) que cativou o amor além-túmulo de Carlos. Às 

suas poucas lembranças da vizinha, Amália “insensivelmente comparava-se a esse 

modelo; e sorria-se com desvanecimento, porque achava em si uns traços de 

semelhança” (ibidem, p.1251).  
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A curiosidade aguçada por conta da história relatada por Teixeira faz com que 

certo processo de identificação principie no enredo. Apesar de a encarnação em si 

ocorrer após o contato de Amália com as estátuas de cera, esse processo já é iniciado 

sutilmente por conta dessa fascinação repentina da moça pela falecida. A princípio, o 

processo fica restrito à admiração, contudo, a jovem incorpora precisamente aqueles 

valores que antes ela ironizava em sua conversa com Henrique. A posição materialista 

da moça, expressa por meio da atitude positivista, advinda da leitura de romances 

realistas franceses, vai se alterando com o tempo.  

O narrador mesmo se refere a essa mudança ao dizer que “desde aquele dia, 

que se pode chamar de sua conversão, Amália ocupou-se com a casa vizinha, que dantes 

não lhe merecia a menor atenção” (ibidem, p.1250). Colocado em termos de oposição a 

dois modelos de vida distintos, o que vai sobressair nesse processo de “conversão” da 

menina é justamente o contraste entre a espiritualidade que começa a adotar como valor 

e o universo dos salões que passa a lhe dar tédio. A atitude materialista, que antes 

embasava as suas ações, será convertida em uma admiração mais pautada pela 

religiosidade. Exemplo disso é o contraste que ela estabelece entre Hermano e os outros 

homens: 

Por Hermano, Amália sentia um indefinível respeito. Parecia-lhe que 

via nele pela primeira vez um homem, bem diverso da gente que 

povoava as salas e ruas. Nesse habitava uma alma; e era uma alma 

superior ao mundo, que tinha o seu mundo em si (ibidem, p.1250). 

 

Não só Hermano e Julieta sobressaem aos olhos da menina, mas o exemplo de 

ambos atribui um novo sentido ao casamento, pois: 

Até então [Amália] não conhecia senão a aparência do casamento, 

essa face material, que se vê de fora, e compõe a sua fisionomia 

social. Agora compreendia que essa união era mais do que um modo 

de vida; mais do que um hábito e uma conveniência. Era, devia ser, 

um destino. 

Aquele marido, não só fiel à memória de sua mulher, mas unido a ela 

como no primeiro dia de seu amor; essa feição alheia ao mundo e 

indiferente às vicissitudes da vida, fora uma revelação para Amália 

(ibidem, p.1249).  

 

A personificação presente na expressão “fisionomia social”, nesse ponto, é 

crucial, pois, partindo de um paralelo com a fisiognomonia, seria possível dizer que o 
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que o narrador parece sugerir é que, além da parcela puramente material – que se revela 

aos sentidos –, assim como nos sinais do rosto, a realidade social do casamento também 

apresenta um elo divino (sua “alma” ou “essência” por assim dizer) que pode ser notado 

por quem tiver sensibilidade. O que Amália vislumbra é a concepção do casamento 

romântico, tal como tratado em capítulo precedente. Desse modo, aquilo que a menina 

passa a conhecer é a união de duas almas, e não apenas aquela realizada para efeitos 

civis. Entretanto, se a face material cumpre com uma função cívica e o estabelecimento 

de um modelo de Estado, o que a menina concebe como positivo é o alheamento do 

mundo proporcionado por um casamento embasado por esse tipo de amor.  

Ao reposicionar sua percepção sobre o casamento, Amália começa a incorporar 

a visão de mundo que era própria de Julieta. Evidência disso é a postura do isolamento 

que também será incorporada pela personagem que imprime outro olhar para a cultura 

dos salões: 

A sociedade começou a mostrar-se à moça por um novo aspecto. 

As futilidades brilhantes que dantes a alegravam e que ela chamava as 

flores da vida, tornaram-se para seu espírito mais calmo, flores do 

vento, rosas efêmeras e sem perfumes; e foi assim que a pouco e 

pouco se isolou do mundo. Sentia um tédio indefinível pelos 

divertimentos, e só achava prazer na solidão (ibidem, p.1251).  

 

  Como se percebe, ao reorientar-se do mundanismo para a interiorização, 

Amália passa a sentir tédio em meio aos divertimentos da sociedade e procura pela 

solidão. Esse tema do afastamento dos prazeres é antigo e, em geral, esteve associado na 

filosofia a uma espécie de ascensão da alma.  No excerto, revela o processo pelo qual a 

personagem afasta-se da sociedade e consegue serenar o seu espírito.  Na obra de 

Alencar, o momento mais ilustrativo dessa relação entre a serenidade espiritual e a 

agitação do corpo pelos prazeres mundanos pode ser visto na obra Lucíola. Em certo 

momento da narrativa, Paulo atira algumas pedras em um lago, cuja água límpida 

começa a ficar suja quando a lama do fundo se agita: 

Oh! Como deve sofrer! Balbuciou ela mostrando-me com a mão 

trêmula a água que se toldava e enegrecia. 

– Que é isto? Em que estás pensando, Lúcia? Disse apertando-lhe as 

mãos com força. 

Volveu para mim os olhos vagos; contemplou-me um instante e riu: 
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– Uma loucura!... não sei como me veio semelhante ideia! Vendo esta 

água tão clara toldar-se de repente, pareceu-me que via minha alma; e 

acreditei que ela sofria, como eu quando os sentidos perturbam a doce 

serenidade de minha vida. 

Depois de uma pausa, continuou: 

– Naquele dia... não soube explicar-lhe... é isto! Veja! A lama deste 

tanque é meu corpo: enquanto a deixam no fundo e em repouso está 

pura e límpida! 

Acredite ou não, Lúcia acabava de me revelar naquela imagem 

simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado 

(idem, 1959c, p.429). 

 

Nessa passagem, o corpo de Lúcia é figurado, pelas palavras da própria 

personagem, como um ente que, se instigado por meio dos sentidos, pode perder a sua 

típica serenidade e afundar-se nos prazeres mundanos. Em certa medida, a passagem 

revela uma profunda cisão entre corpo e alma, mas no sentido de que, para que a alma 

possa prevalecer, os sentidos e prazeres devem ser reprimidos. Como já vimos 

anteriormente, em Diva, a alma se retrai nos salões, torna-se arredia; no silêncio da 

noite, em contrapartida, expande-se e torna-se via de acesso à interioridade. 

Nessa dialética entre interior e exterior, o apaziguamento dos sentidos e 

isolamento do turbilhão social motiva a serenidade. Essa percepção, em certa medida, 

assemelha-se a certa postura clássica perante a vida, na qual o ideal a ser atingido é a 

plenitude de um caráter sereno, pois este é mais propício à razão e à sobriedade45. 

Apesar de corroborar certo ideal do classicismo, essa percepção do corpo feminino 

também era mantida pela medicina da época, na qual proliferavam discursos sobre o 

histerismo e a parcela carnal da mulher era tida (em alguns autores) como uma natureza 

imprevisível e inconstante. 

 
45 No célebre artigo “Romantismo e classicismo”, Rosenfeld e Guinsburg indicam que a arte clássica é 
embasada em uma série de preceitos, dentre os quais, sobressai a serenidade da produção. Além disso, 
referem-se a “outro aspecto relevante [que] é o disciplinamento dos impulsos subjetivos. O escritor 
clássico domina os ímpetos da interioridade e não lhes dá pleno curso expressivo” (ROSENFELD & 
GUINSBURG, 2011, p.263). Esse ideal de sobriedade autoral era, também, um modelo de conduta, pois, 
como esclarece Foucault, na mentalidade grega, os prazeres não eram proibidos, mas o homem, por 
meio de sua razão, deveria saber fazer o uso deles com temperança para não se tornar escravo dos 
mesmos. Seria esse o sentido de enkrateia, pois ela “[...] se caracteriza sobretudo por uma forma ativa 
de domínio de si que permite resistir ou lutar e garantir sua dominação no terreno dos desejos e dos 
prazeres” (2012b, p.80). Tal sentido de temperança teria sido revestido de valores cristãos na retomada 
dos pressupostos clássicos pelo ocidente, durante o Renascimento e, em certa medida, apresenta-se em 
Alencar como uma economia geral entre corpo e alma, na qual, por meio do domínio dos desejos e 
serenidade do espírito, há uma espécie de ascensão das personagens.  
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Segundo Laqueur, essa percepção sobre a instabilidade feminina é notória já no 

século XVIII. A partir de novos parâmetros para a diferenciação dos sexos, embasados 

não somente por distinções cósmicas ou religiosas, mas em justificativas que 

procuravam sua validade na biologia, a restrição dos prazeres e sensações fortes, para as 

mulheres em geral, tornou-se um tema recorrente na medicina e no imaginário da 

cultura ocidental. A diferenciação entre os sexos por meio de parâmetros supostamente 

fisiológicos e naturais seria uma justificativa para delimitar o papel da atuação feminina, 

a qual ficaria restrita à esfera doméstica no pós-Revolução Francesa, visto que “a 

natureza tinha de ser buscada se os homens quisessem justificar seu domínio na esfera 

pública, cuja distinção da esfera privada figuraria cada vez mais em termos da diferença 

sexual” (2001, p.242). Diferença essa que serviria como um dispositivo discursivo que 

visava delimitar o espaço da mulher à casa, tendo em vista que, em certa noção geral da 

época, “[...] o lugar da mulher [era] determinado pelo seu corpo [...]” (ibidem, p.243).  

Desse modo, a cultura da época, em especial no século XIX, justificava certos 

atributos tipicamente sociais dos dois sexos com base em diferenças de ordem 

fisiológica. Em especial, o modelo difundido para o corpo feminino esteve associado a 

certa instabilidade, já que a “[...] imagem nervosa e instável do corpo feminino 

contribuiu para restringir a existência das mulheres a limites impostos pela lei biológica 

imanente a esta organização” (MARTINS, 2004, p.111-112)46. Além disso, o organismo 

instável era figurado em uma espécie de limiar entre a normalidade e a patologia47. 

Nesse sentido, o modelo feminino moralmente superior será associado à conduta 

exemplar daquelas mulheres que acatam aos preceitos socialmente aceitos do 

casamento. Como esclarece Martins:  

Dessa forma, criava-se uma imagem moralmente superior da mulher 

se o seu corpo cumprisse as funções sociais do casamento, da 

maternidade e da educação dos filhos, mas se a mulher não 

controlasse os seus desejos e se entregasse ao mundanismo e ao 

desregramento, facilmente ultrapassaria a tênue fronteira entre a 

normalidade e a patologia, como tão incansavelmente os médicos vão 

alertar ao abordar temas como masturbação e prostituição (ibidem, 

p.41). 

 

 
46 Na literatura, como indica Elisa Maria Verona (2008), algumas imagens presentes nas descrições das 
personagens também sugerem esse corpo instável, como o desmaio, a volubilidade nervosa, o delírio, 
um gesto convulsivo, etc.   
47 Na análise de A carne retomaremos essa proposição e a analisaremos mais detidamente.  
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Como se vê, a articulação era motivada por conta do imbricamento, presente no 

discurso médico, entre uma concepção médica sobre o que seria a natureza da fisiologia 

feminina e sua conduta social. Dentre os médicos brasileiros do século XIX, é notável a 

seção que Moraes dedica às mulheres em seu Physiologia das paixões e afecções. Nesse 

capítulo, o fisiologista relaciona as formas femininas à maior suscetibilidade às coisas 

sensíveis, corroborando o preconceito da época, segundo o qual o homem seria o ser 

racional por excelência e as mulheres, em contrapartida, estariam fadadas ao universo 

mundano e das futilidades em geral: 

As fibras organicas da mulher, ordinariamente são mais delgadas, suas 

fórmas mais bem torneadas, o que torna nellas os sentimentos mais 

apurados e agudos; e as sensações internas mais delicadas. 

Esta disposição natural, como diz um philosopho, lhes faz preferir os 

objectos sensiveis aos seres metaphysicos; as qualidades amaveis, às 

essenciaes, o brilhante ao solido; o luxo e o fausto à prosperidade e ao 

commodo: é tambem o que as torna sensiveis à piedade; inconstantes 

e levianas, e muitas vezes caprichosas. A impressão, que nellas 

deixam os objectos, não sendo assás profunda, são facilmente 

apagadas por uma outra nova; de sorte que o objecto presente 

sobrepuja nellas o ausente (MORAES, vol. I, 1854, p.21). 

 

Nessa descrição, Moraes insere a mulher no plano de uma sensibilidade 

acentuada e uma mentalidade um tanto débil. Em certa medida, Amália contrasta com 

essa definição. Apesar de, em um primeiro momento, estar mais ligada a esse universo 

do sensualismo, por conta de seu apego aos valores materialistas, ao ouvir a história de 

Hermano e Julieta, o processo de espiritualização dela acaba por afastá-la do presente 

imediato e conjuga as lembranças que possui de quando era menina com o futuro que 

acaba concebendo para si no casamento.  

Tais perspectivas revelavam, além do viés machista da época, que postulava a 

submissão feminina, outra percepção ideológica segundo a qual a mulher estaria mais 

próxima das determinações naturais do que o homem, visto que, supostamente, ela 

viveria sob o domínio dos sentidos corporais e não das altas elucubrações do espírito. 

Exemplo dessa perspectiva que chega ao limite do desprezo encontra-se em um trecho 

de Charles Baudelaire 

Porque esse poeta tem horror da mulher: simplista como os animais, 

ela não consegue separar a alma do corpo. [...] talvez porque seja só 

corpo. Ela é abominável – um ser biológico, preso às raízes úmidas da 

vida. Ela é natural: tem fome e quer comer, está com sede e quer 
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beber. A mulher, este ser terrível e incomunicável como Deus... 

Paradoxo? Não exatamente; há uma diferença: o infinito não se 

comunica porque cegaria e esmagaria o finito, enquanto a mulher 

talvez seja incompreensível porque nada tem a explicar (FONTES, 

2003, p.44, os grifos são do autor e indicam citações do poeta). 

 

 A postura misógina na perspectiva baudelairiana revela um desprezo por 

aquilo que seria de domínio próprio da relação entre o feminino e a sua natureza 

corporal. À parte o exagero (mesmo para a época) e o desprezo presentes na percepção 

do feminino por alguns autores (Nietzsche seria outro exemplo, em uma percepção 

sobremaneira diferente), o que se nota nos discursos da época é uma figuração da 

mulher em polos antagônicos. De um lado, as representações tendem a adotar um tom 

de horror, e a Medusa, em seu aspecto híbrido e terrível, mas ao mesmo tempo belo e 

fascinante, seria, como argumenta Mario Praz (1986), uma imagem arquetípica da 

mulher sexualizada; porém destaca-se, sob outro aspecto, certa tendência sacralizante 

dessa imagem da mulher. É o caso de Álvares de Azevedo, que, conforme esclarece 

Cilaine Alves, estabelece, no amor irrealizável, um local de idealização do feminino, 

pois “o sujeito lírico espera encontrar uma donzela que normalmente simboliza a 

inocência e a pureza da alma” (1998, p.84). 

Esse aspecto de idealização encontra na não realização do ato sexual o seu 

ideal amoroso e via de ascensão espiritual, pois:  

A distinção entre um amor casto e ideal e outro que sacia a carne, 

embora entediante, liga-se, na obra de Álvares de Azevedo, à ideia de 

separação entre corpo e espírito. Indica que, se o único sentimento 

amoroso válido é “casto e puro”, o alvo perseguido é a porção 

essencialmente espiritual do indivíduo, fazendo do sentimento 

amoroso imaculado a via que poderá elevar a alma a um plano divino, 

fora do âmbito da realidade física. Nesse contexto, a figura feminina 

ideal, a virgem, encarna a condição espiritual à qual o poeta aspira 

ascender (ibidem, p.85).  

 

 Embora, na obra de Alencar, as relações sejam outras, o curioso é notar a 

instauração de certo caráter binômico em relação à mulher. De um lado, a procura por 

uma pureza espiritual que se torna meio de ascese e, de outro, a parcela carnal que se 

liga aos desígnios da natureza. O que se estabelece como polo de positividade nessa 

relação é o cultivo da alma; em detrimento deste, os aspectos geralmente associados ao 

corpo e à sexualidade são tidos por elementos culturalmente negativos. Nessa 
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polaridade, a figura da cortesã ocuparia um papel de destaque, enquanto a virgem seria 

o arquétipo contrário dessa equação. De um lado, os valores da espiritualidade, por meio 

da pureza e da ingenuidade, do outro, a liberalidade no uso do próprio corpo. 

Ao ouvir a história de Hermano e entrar em contato com o exemplo moral de 

um casal que viveu sob o molde romântico, Amália passa a incorporar com maior 

afinco os elementos culturais que dizem respeito a essa imagem mais romanticamente 

valorizada da mulher. Se antes os seus prazeres gravitavam em torno de elementos 

associados ao corpo, ao mundo físico, como as diversões, danças, o olhar dos 

admiradores e os vestidos da moda, quando se “converte” para outro modelo feminino, 

ela passa a incorporar precisamente os valores associados ao universo do espírito, no 

modo como concebe o casamento, isola-se dos prazeres mundanos e se torna mais 

pensativa, reflexiva48. 

Com todo esse processo, contudo, Amália não cede às pressões do casamento, 

apesar de estar apaixonada por Hermano. O viúvo, por sua vez, sequer aceita conhecer a 

jovem, pois não é conhecido de sua casa e, em certa medida, não quer se livrar de seu 

passado com Julieta. Além disso, após alimentar por muito tempo um amor platônico, 

Amália passa a se sentir revoltada com o vizinho, pois, certo dia, vislumbra, pela janela, 

Carlos conversando com uma mulher. Nesse momento da narrativa, o que ela sente é 

que o viúvo estaria traindo a memória de sua antiga esposa, sem saber que se tratava de 

uma das estátuas de cera, e passa a vê-lo de forma negativa. 

Um impasse é criado na narrativa em que ambas as personagens encontram 

entraves para que possam se conhecer pessoalmente. Como Antonio Candido (2006) 

observou acerca da estrutura de Encarnação, em passagem breve de seu A formação da 

literatura brasileira, o desnível que afastaria Hermano de Amália se deveria à força do 

passado que não permitiria a reintegração do viúvo ao presente. Se a menina 

materialista do começo vivia somente no presente, aquela que se apresenta após a 

espiritualização também sente dificuldade de se relacionar por conta da força ausente (e 

por isso mesmo incrivelmente presente) de Julieta. É precisamente essa a maior 

evidência de sua conversão, pois, se antes somente aquilo que estivesse presente lhe 

 
48 Ainda que haja certa oposição nessas duas fases e configurações de Amália, elas não são radicalmente 
opostas. Apesar de ser uma garota de salão com interesses mais voltados ao mundanismo, ela ainda é 
figurada como uma moça virgem de família, portanto, não estava associada ao desprezo que a 
sociedade da época despendia para as mulheres no uso de seus corpos e sexualidade. Talvez o exemplo 
mais evidente seja o papel da prostituta que seria a mulher-carne por excelência.  
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interessava, o que a caracterizava como tendo uma postura mundana, após estabelecer 

suas comparações com a falecida, o ausente, o invisível e, em suma, o imaterial passam 

a ganhar um novo sentido para ela, que se vê enredada na figura de Julieta.  

O entrave presente nesse momento da narrativa é superado por conta de um elo 

imaterial. Certo dia, Amália começa a cantar a mesma música que motivou o amor do 

casal vizinho. O viúvo ouve o canto e, repentinamente, associa Julieta à vizinha. 

Novamente, a comparação motiva o interesse do viúvo e seu despertar para a vida. Mais 

uma vez, o papel tão importante da reminiscência, da analogia. A partir daí, o 

relacionamento dos dois se estabelece e, em pouco tempo, ambos se casam.  

Nesse momento da narrativa, o leitor é conduzido, juntamente com Amália, 

para o interior da misteriosa casa que só dava sinal de vida por conta da fumaça da 

chaminé. O percurso, portanto, parte do enigma do vizinho que, de sua figura social, 

começa a ser delineado por um amigo próximo, pelas impressões gerais da jovem que o 

ama e, na sequência, somos introduzidos no seio de seu ambiente privado. É no interior 

da casa que o mistério ganha contorno e culmina na descoberta das estátuas de cera, 

clímax da narrativa e próximo tema a ser analisado.  
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1.4 – Encarnações 

 

1.4.1 - A casa encarna o espírito 

O processo de introversão de Hermano é relatado na narrativa associado à 

reclusão e à perda de sua mulher. Ian Watt esclarece, em seu estudo sobre as origens do 

romance inglês, que um dos temas recorrentes do gênero, que teria sido especialmente 

explorado por Richardson, era “de delinear a vida doméstica e a experiência privada das 

personagens que a ela pertencem” (1990, p.153). Esse interesse renovado pelo drama 

privado constitui um ponto central em nosso texto (ainda que não se trate aqui de uma 

perspectiva realista, foco das análises de Watt), pois, como procurou-se demonstrar, a 

partir de sua imagem pública, o leitor é, cada vez mais, introduzido ao interior da casa 

do excêntrico viúvo juntamente com Amália e, quanto mais os espaços são explorados, 

mais sabemos sobre a sua psicologia. O clímax dessa experiência é o encontro com as 

estátuas de cera que, curiosamente, ficam no toucador da falecida, local da intimidade 

feminina. 

A motivação da ação, em Encarnação, está presente na relação amorosa, como 

é frequente em romances dessa época. Contudo, o empecilho à concretização do amor 

não se encontra em uma proibição socialmente estabelecida, como era usual de nosso 

Romantismo que apresentou tramas mais voltadas à experiência social e objetiva (cf. 

VOLOBUEF, 1999, p.336 et seq.), mas seria de ordem subjetiva e espiritual. Apesar de 

parecer contradizer a tendência de nossa literatura romântica, é no seio da rotina e da 

vivência cotidiana que esses elementos são abordados na obra, confirmando a 

preferência por situar a narrativa “(...) na esfera do prosaico, da vida concreta e palpável 

do dia-a-dia” (ibidem, p.341). 

O desvendamento da intimidade do viúvo não diz respeito simplesmente à 

questão de conhecer a dinâmica de uma rotina, mas aponta para um questionamento 

com que inicia a trama: afinal, Hermano vive uma ilusão ou, de fato, sente a alma de sua 

esposa? Essa é a primeira pergunta feita a Teixeira acerca do enigmático vizinho: “é 

verdade que o Hermano está sofrendo da cabeça, doutor?” (ALENCAR, 1959a, p.1236). 

Com essa pergunta, inicia-se aquela conversa em que Teixeira tenta convencer os 
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presentes (Borges e Amália) de que o amigo não é louco, apenas sofre de uma ilusão 

espiritualista.  

Em certo ponto do diálogo, Henrique revela que o estado de Carlos não era 

demência, mas uma “insensibilidade moral: um desprendimento do mundo, que o 

tornava impassível ao movimento social. Vivia em si e de si” (ALENCAR, 1959a, 

p.1236). Se partirmos do dicionário popular de medicina da época é possível notar como 

a condição de Hermano abarca muitos elementos do que se entendia por loucura, mas 

destoa em alguns pontos. A apatia moral, por exemplo, é referida como uma condição, 

porém acompanhada de um enfraquecimento intelectual, como se nota na passagem em 

que o dicionário de Chernoviz, notoriamente utilizado na medicina popular da época, 

menciona que a loucura se caracteriza por “uma indifferença ou apathia moral [que] 

junta-se [à] inactividade, [a]o enfraquecimento ou [à] perturbação completa da 

intelligencia; isto é, a demência” (CHERNOVIZ, 1890, p.332). 

O viúvo, portanto, encontra-se em uma espécie de limiar entre a sanidade e a 

loucura. O maior sinal dessa linha tênue se dá por conta de seu súbito isolamento do 

âmbito social, que se torna indiferente a ele. Nesse momento, ele vive como um 

autômato movido por Abreu e, socialmente, aparenta ser alguém grave e distante. Em 

certo momento, inclusive, o narrador chega a indicar que o estado dele “se assemelhava 

à idiotia” (ALENCAR, 1959a, p.1234), visto que essa condição seria de alguém que 

“tem uma existência quasi vegetativa” (CHERNOVIZ, 1890, p.201), pois parece não 

possuir qualquer tipo de sensação.  

Como já vimos, na ocasião da descrição de Julieta, aquilo que era considerado 

o domínio da natureza no homem era a parcela vegetativa do corpo que, enquanto tal, 

seria responsável por manter os órgãos em funcionamento. Além disso, a menção ao 

estado da personagem como um autômato reforça essa ausência espiritual, na medida 

em que esse tipo de boneco se move pelas leis mecânicas, o que configuraria o universo 

natural pelas teorias pós-cartesianas do homem-máquina. Desse modo, o estado em que 

o viúvo passa a se encontrar no momento que perde a sua amada é o de certa reclusão 

espiritual, pois seu espírito teria se isolado em seu próprio interior. A ausência de seu 

objeto de amor faz com que ele viva somente das recordações e, portanto, desprenda-se 

do presente. 
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Contudo, o que faz com que o viúvo saia de seu estado é a ocasião em que 

visita o Louvre e um quadro feminino (Ester ou Suzana de Veronese) o desperta de sua 

apatia. Teixeira limita-se a elogiar os detalhes técnicos do quadro, ao que Hermano 

responde que o amigo “não pode[ria] compreender a beleza que [aquele] quadro [tinha] 

para [ele]” (ALENCAR, 1959a, p.1237). O médico assume imediatamente que aquilo 

que teria despertado o interesse pelo produto artístico teria sido “uma reminiscência de 

sua Julieta” (ibidem, p.1237). Após a experiência, a personagem passaria a oscilar entre 

a pessoa social e a íntima, ou seja, ele volta a frequentar o espaço da sociedade, pois 

teria encontrado um modo de sublimar a sua dor por meio de um produto artístico.  

Na conversa de Amália e Teixeira, tenta-se estabelecer qual seria o 

posicionamento da estranheza de Carlos em meio a certa escala de normalidade. Os 

modos de Hermano em sua casa, agindo como se sua esposa falecida estivesse sempre 

presente no recinto, são tidos pelo fisiologista amigo como uma abusão e, por fim, o 

médico afirma que 

Aqueles que já sofreram esse golpe [a perda de um familiar], quando 

visitam o túmulo que encerra as cinzas do ente querido, acreditam que 

ali está alguma coisa deles, a sua sombra, a sua alma quando ali não 

há senão pó. É o mesmo que acontece a Carlos, com uma diferença: 

nos outros são os vestígios materiais, é o despojo mortal, que produz 

aquele efeito; nele é o espírito unicamente. O que ele sente, o que vê, 

é a alma da mulher (ALENCAR, 1959a, pp.1243-4). 

 

Apesar de se aproximar parcialmente da realidade, o que o ponto de vista de 

Teixeira desconhece é justamente a presença das duas estátuas de cera. Se o despojo 

material não é o que interessa a Hermano e o pó é somente uma ilusão, o que o viúvo 

redescobre em si é essa capacidade de reviver a esposa pelos hábitos e, por meio deles, 

projetar a ausência de Julieta na matéria inorgânica. A descrição inicial dessa mulher já 

a configura como uma pessoa que, mais que carne, é espírito e, de certo modo, a 

projeção do viúvo reveste a cera de espírito. 

 A história poderia se encerrar nesse drama privado, pois a intimidade velada 

de Carlos não prejudicaria ninguém fora do âmbito doméstico. Entretanto, o casamento 

com Amália inicia o conflito central do enredo, pois, em certa medida, estabelece uma 

espécie de triângulo amoroso virtual. Antes do casório, o casal vive um período de 

cortejo em que ora um se afasta da ideia do casamento, ora outro se retrai. O motivo é a 
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persistente presença da lembrança de Julieta. Não nos interessa analisar o vai e vem que 

constitui esse momento do romance, contudo certos momentos que antecedem a 

mudança da menina para a casa do viúvo são muito importantes.  

Antonio Candido, ao definir sucintamente as características gerais do “Alencar 

das mocinhas” (2006, p.539), indica como esses romances do escritor “exigem 

inicialmente um obstáculo, que ameace a união dos namorados, sem contudo destruí-la” 

(ibidem, p.539). A proposição do crítico literário se confirma nesse momento do enredo 

e, além disso, já indica que, mais que uma simples questão de realização, há um peso 

importante na escolha do marido49. Em A pata da gazela, a preferência dividida de 

Amélia entre Horácio e Leopoldo demonstra o perigo de escolher incorretamente o 

parceiro; já em Encarnação, Hermano desperta certa desconfiança por parte de Amália, 

tanto que, ao invés de se sentir contente com os preparatórios do casamento, ela 

“observava o noivo, estudava a sua alma, atenta ao menor sinal de desfalecimento que 

porventura se manifestasse na sua resolução. O que ela temia sobretudo era um erro 

fatal” (ALENCAR, 1959a, p.1284).  

É por conta desse perigo, oculto por detrás de um homem que cultua o passado, 

que a moça realiza um estudo pausado e cuidadoso de seus gestos, palavras e 

fisionomia. Na sequência, juntamente com a mãe, D. Felícia, ela visita a casa do marido 

e vai conhecer o seu futuro toucador e, de súbito, a personagem se dá conta do óbvio: “a 

mãe falara do seu toucador e quarto de dormir. Estas palavras desenharam em seu 

espírito pela primeira vez a realidade doméstica de sua futura posição naquela casa. Ela 

vinha substituir outra mulher que ali fora dona e senhora antes dela” (ibidem, p.1284).  

No momento da visita, Amália observa o interior da morada buscando 

estabelecer relações com o que revelava a fisionomia de seu marido. Nessa articulação 

encontra-se a união entre a casa e a alma do habitante, o que corrobora a perspectiva de 

ver na intimidade doméstica um local propício para se conhecer a personalidade de seu 

morador, como alude Michelle Perrot ao afirmar com respeito à modernidade que, se 

 
49 A escolha do cônjuge não era uma preocupação exclusiva do universo feminino, mas, para os homens, 
a escolha da futura esposa deveria ser muito cuidadosa e o seu caráter, estudado com afinco, conforme 
a seguinte passagem demonstra: “a mulher diligente é a coroa de seu marido; e a que obra cousas 
dignas de confusão, far-lhe-ha apodrecer os ossos. A mulher prudente, edifica a sua casa; a insipiente 
destruirá ainda com as suas mãos a que está já feita” (MORAES, 1854, vol. I, p.223). Nessa definição, 
evidencia-se como os modelos femininos não indicavam parâmetros de normalidade, cuja 
fundamentação era a felicidade doméstica e a paz do lar, efeitos que repercutiriam na criação de filhos 
sãos, preocupação que já indica os pressupostos básicos da família higiênica.  
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“antes, a fisiognomonia detalhava o rosto, espelho da alma. De agora em diante, a 

ordem de um aposento revela uma vida” (1991, p.308). Não somente isso, mas a 

procura por sinais na casa revela que a morada se torna uma extensão do corpo, 

agregando sentidos anímicos por meio da escolha do mobiliário, assim como o vestido 

atribui uma identidade social àquele que o veste.  

Os significados logo se evidenciam pela localização do toucador de Amália na 

casa. Ao invés de ganhar o mesmo quarto que teria sido de Julieta, a noiva é conduzida 

ao lado oposto do edifício. A descrição que é feita do quarto já demonstra certa 

preocupação de Hermano e, mais do que isso, insinua ainda mais a antítese entre as suas 

duas esposas: 

Apesar de corresponder exatamente a repartição das duas asas do 

edifício e de terem portanto as salas o mesmo plano e as mesmas 

dimensões, tão opostas eram no adereço e arranjo, que denunciavam o 

propósito de torna-los o mais diferentes que fosse possível.  

O antagonismo manifestava-se em tudo, na pintura, na tapeçaria, nos 

ornatos, nos móveis. As cores desdiziam inteiramente. O primeiro 

toucador era azul e branco; este rosa e ouro. Os trastes daquele, de 

érable; os deste, de ébano. A colocação dos objetos inversa 

(ALENCAR, 1959a, p.1285-6). 

 

Cada detalhe do quarto evidencia o antagonismo: de um lado, a cor fria do azul 

e a pureza do branco e, do outro, o quente ameno do rosa e a luxuosidade do ouro; a 

madeira do érable, árvore de climas frios, em contraste com a escuridão dos móveis de 

ébano de regiões quentes; por fim, a colocação inversa na disposição dos objetos. Essa 

aparência geral revela, além da tentativa de diferenciar ao máximo as duas esposas, a 

antítese que as duas representariam inicialmente: a frieza do quarto de Julieta conota 

maior introspecção, enquanto o calor, a exteriorização. 

Ao notar essa oposição entre os dois ambientes, a noiva busca o verdadeiro 

sentido por detrás desses sinais: “para Amália esta antítese foi uma cifra do pensamento 

recôndito de Hermano; e ela embalde perscrutou-lhe na fisionomia o verdadeiro 

sentido” (ibidem, p.1286). É somente em um momento de reflexão que ela compreende 

o estado de espírito de seu noivo: 

Nesse dia, quando Amália, só e em liberdade, pôde coligir suas 

impressões e refletir sobre o incidente da visita, a suspeita que se 

aninhava em seu espírito cresceu, e tornou-se em certeza. A alma de 
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Hermano estava escrita naquele símbolo, que ela a princípio não 

pudera decifrar. 

Julieta ainda tinha naquela casa um templo onde era adorada; ainda 

ela dominava e possuía tão completamente o coração do marido, que 

este, apaixonado por outra mulher a quem ia ligar-se eternamente, e na 

véspera dessa união, não podia banir de si o passado e divorciar-se do 

primeiro amor (ibidem, p.1286).  

 

O culto ao passado encontra o seu templo nos espaços ocultos da casa. Em 

especial, a asa direita do edifício levanta suspeitas na menina, pois 

Amália recordava-se de uma observação anterior. Quando pintava-se a 

casa, notou que a asa direita do edifício continuava fechada; mas não 

deu a isso nenhuma importância, distraída como andava com outros 

cuidados. Agora tinha a explicação. Essa parte da casa, que fora 

particularmente habitada por Julieta, ficara intata. Era uma relíquia 

(ibidem, p. 1287). 

 

Essa conjunção de fatores leva Amália a querer romper com o casamento, 

porém o modo de se portar de Hermano a faz novamente crer que ele havia se 

“regenerado por seu amor” (ibidem, p.1287). Por fim, uma conversa entre os dois 

termina por convencê-la a se casar, apesar de todas as suspeitas que levanta contra o 

futuro esposo. Na primeira noite juntos, o viúvo aprecia a esposa adormecida, após o 

baile do casório, e o passado retorna a ele. Entretanto, a comparação com o presente 

assusta ao marido: 

Hermano demorou-se algum tempo a admirar a graça de Amália assim 

adormecida. Involuntariamente seu pensamento enleando-se nas 

reminiscências o transportou ao passado, à noite de seu primeiro 

casamento. 

De repente, tornando daquele recordo ao presente, volveu o olhar em 

torno e ficou atônito de ver ali face dele a mulher que pouco antes 

admirava, a esposa a quem se ligara havia poucas horas. 

Ergueu-se pálido, demudado, espavorido, e afastou-se (ibidem, 

p.1290). 

 

A partir desse momento, o narrador nos evidencia o peso do engano: “(...) o 

erro, o erro fatal, que ela [Amália] tanto receou, [agora] estava consumado” (ibidem, 

p.1292). A lembrança torna-se, nesse momento, não somente um elo com o passado, 

mas um meio de tornar a casa assombrada pela sua antiga dona. Essa ligação da 
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disposição interior de Hermano com a casa não serve apenas a efeitos descritivos, mas 

demonstra como, por meio do viúvo, o espírito da antiga esposa ainda ocuparia os seus 

aposentos. Por meio de hábitos, apesar de sua morte precoce, Julieta ainda ocuparia 

simbolicamente os espaços da casa. A ambientação não só revela a disposição do ânimo 

de seu habitante, mas revela a presença do espírito da esposa falecida por meio dos 

espaços e dos agentes da casa. 

No conto “Véra”, de Villiers de L’Isle-Adam, semelhante processo gera a 

ambiguidade fantástica no enredo. A narrativa, que se assemelha muito à que estamos 

analisando, conta a história de um casal que teria se alheado do mundo e, tal como em 

Encarnação, a mulher do protagonista, Véra, morre repentinamente. Após a sua morte, 

que não é aceita pelo marido, o conde d’Athol, alguns indícios de sua presença 

começam a despontar na casa, como um colar de pérolas quente, como se alguém o 

tivesse usado recentemente; um acorde tocado misteriosamente ao piano, um vulto 

entrevisto, um cheiro feminino, dentre outros.  

A ambiência, como se nota nesse caso e em nosso romance, é importante para a 

sensação de desconforto, porque uma força invisível parece atuar por meio dos objetos 

caseiros. Quanto mais o protagonista se deixa emergir nesse ambiente, mais próxima 

parece que a sua esposa se torna dele, o que gera no leitor um sentimento ambíguo, dado 

que os sinais de que a falecida está retornando à vida vão se tornando mais densos. No 

final do conto de Villiers de L’Isle-Adam, os sinais de que sua esposa estaria ao seu 

lado culminam na formação de uma imagem evanescente de Véra que aparece ao 

marido em busca de um beijo. Quando o conde, repentinamente, é tomado por um 

lampejo de razão e se dá conta de que ela estava morta, imediatamente essa imagem 

some, deixando-o perdido e perplexo em um recinto escuro e sem vida50.  

Assim como no conto do escritor francês, os sinais da presença invisível de 

Julieta são todos reforçados pelo viúvo. Primeiramente, o modo como Hermano não 

deixa Amália sentar-se no assento do jardim que a falecida sempre ocupava: “quando, 

porém, a moça ia sentar-se no banco, ele irrefletidamente impediu-lhe o movimento 

 
50 Vale mencionar que, assim como Alencar, Villiers era um ferrenho crítico do pensamento positivista 
que ele associava ao materialismo. Como destaca Norma Domingos (2013), na produção literária do 
escritor francês, essa crítica transparece, inclusive, em seu estilo, dado que ele se utiliza do sarcasmo 
sempre que se refere a algum valor ou aos conceitos materialistas. Curiosamente, no romance de 
Alencar, o sarcasmo é utilizado por Amália durante a discussão com Henrique para desdenhar dos 
valores espiritualistas.   
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com o braço, e obrigou-a a afastar-se” (ibidem, p.1292). Depois, em outra ocasião, por 

conta do posicionamento do sol, a jovem esposa ocupa, à mesa, o lugar da falecida. Ao 

se dar conta do ocorrido, o marido retira-se ofendido e não retorna mais a vê-la, dando 

como justificativa uma indisposição. Com o passar do tempo, Carlos passa a se retrair e 

fica horas absorto em reflexões sem sequer notar a esposa.  

Porém, dentre os habitantes da casa, outro que reafirma fortemente o peso da 

presença da lembrança da antiga esposa é o empregado Abreu, pois todas as ordens 

domésticas são dadas pelo antigo serviçal da falecida e correspondem ao modo dela de 

comandar os serviços privados. No conto “Véra”, curiosamente, o criado é quem pensa 

que o patrão estaria alucinando, devido ao sofrimento, e vendo coisas em sua loucura, 

contudo, em nosso romance, o empregado continua seguindo as mesmas ordens que sua 

antiga ama o ordenava, estabelecendo, com maior afinco, a sua presença na casa.  Além 

disso, o seu posicionamento em relação à nova senhora é muito significativo, pois o 

empregado de Carlos “não a queria ver, e não a viu” (ibidem, p.1294). Abreu é mais um 

elo material que mantém viva a ausência de Julieta. Cumpre com as suas ordens além-

túmulo e imprime a vivacidade da antiga senhora nos hábitos da casa.  

O curioso é que, no cotidiano da casa, Amália, presença viva, torna-se uma 

ausência para todos os demais, enquanto Julieta possui uma densidade que parece 

oprimir a nova habitante. Na casa do viúvo, a situação inicial é invertida: a antiga 

senhora da casa que, enquanto viva, mantinha um papel modesto na sociedade, torna-se 

o centro do lar doméstico, a tal ponto que elide a menina que, formosura de salão, era o 

centro de todas as atenções. De certo modo, é no nível psicológico que o fantástico atua 

em Encarnação, pois um espírito assombra os locais privados, não como um fantasma, 

mas como memória. O interior do lar, os móveis habitualmente ocupados, os 

empregados e o patrão são todos elementos que se articulam na assombração dos 

ambientes.  

A situação atinge seu clímax quando, em um momento em que se deixa 

arrebatar pela formosura de sua jovem esposa, Hermano quase consuma o casamento, 

porém, repentinamente, sussurra um perdão e foge, ao que o narrador esclarece que 

“esta súplica, porém, Amália conheceu que não se dirigia a ela, pois o olhar do marido 

passava por cima de sua cabeça e fitava-se além” (ibidem, p.1297). A partir desse gesto, 

Julieta ganha densidade e é mencionada, pela primeira vez, como uma assombração que 
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atormenta a relação dos dois, pois, para a jovem esposa, “a mulher, ou antes a sombra 

que saía do seu túmulo para disputar-lhe o marido, ela a odiava” (ibidem, p.1298). 

Em meio a essas atribulações, Amália concebe separar-se do marido e 

comunica-lhe tal ideia. No entanto, o sentimento da honra e a necessidade de não 

estragar a reputação de sua esposa são considerados por Hermano que sugere que a 

melhor solução seria causar a própria morte, não pelo suicídio, mas de modo a aparecer 

um acidente. A sugestão espanta a esposa que o faz prometer que não cometerá tal 

loucura. Movida por essas suspeitas, ela adentra no quarto do marido e, no toucador de 

Julieta, para sua surpresa, se depara com as duas estátuas de cera.   

1.4.2 - Estátua, encarnação do ideal 

O momento do encontro com as estátuas configura o clímax do romance. Toda 

a aura fantástica que envolvia o enredo é condensada nas duas figuras de cera e o 

romance alinha-se abruptamente ao estranho51. Ao adentrar o toucador de Julieta, a 

primeira reação de Amália é taxar o viúvo de “louco” (ALENCAR, 1959a, p.1303). Na 

sequência, devido à fraca iluminação do ambiente, a esposa vai tirar satisfação com “a 

desconhecida” (ibidem, p.1304), pois a reconhece da ocasião em que havia entrevisto 

Hermano conversando com ela pela janela. O engano da jovem revela a semelhança da 

estátua com uma mulher real. Ao notar que ela não se move, sua primeira reação é tirar 

o seu pulso, que está gelado.  

Por um instante, o narrador prolonga o suspense ao se indagar se “era então um 

cadáver que tinha diante dos olhos?” (ibidem, p.1304). Logo em seguida revela que não, 

pois “era uma figura de cera” (ibidem, p.1304). Da morbidez do corpo morto, o leitor 

conhece a realidade que se descortina e lança a seus olhos a mania excêntrica do viúvo. 

Não somente uma, mas duas figuras de cera foram escondidas por Hermano dos olhares 

públicos. Se uma se matinha em pé, a outra estava sentada, pois, na impossibilidade de 

 
51 Sobre o estranho, alguns comentários breves podem ser úteis para compreender a relação dessa 
postura de Hermano. Segundo Silva (2011), no artigo “O fantástico e a inquietante estranheza”, essa 
categoria literária estabelece uma relação entre dois elementos aparentemente contraditórios, mas que 
se articulam de maneira muito presente em produções que dela se valem: o familiar e o oculto. Em 
suma, o estranho narra o surgimento, no seio de uma realidade cotidiana e doméstica, de algo que 
deveria ter permanecido oculto. Nesse sentido, remontamos, novamente, ao jogo de olhares presente 
no romance, no qual, ao penetrarmos cada vez mais na intimidade da casa do viúvo, defrontamo-nos 
com um segredo obscuro, o que rompe com os padrões de normalidade. Tendo essa premissa por base, 
a verossimilhança do romance, que adotou o mimético baixo como modo, é muito importante para essa 
configuração, já que é no seio daquilo que é familiar que a estranheza surge.  
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imprimir o movimento ao objeto “o artista o tinha suprido com a mudança da atitude e 

do gesto” (ibidem, p.1304). As duas figuras, entretanto, representavam “a mesma 

mulher” (ibidem, p.1304).  

Nesse capítulo intenso há uma sucessão de reviravoltas que acompanham a 

solução do enigma por meio dos pensamentos da protagonista, pois, na sequência, o 

leitor é surpreendido ao saber que a figura de cera não representava Julieta, como seria 

de se esperar. A presença de um retrato da falecida, disposto em uma mesa próxima, 

indicava que “entre a estátua e o retrato havia muita afinidade de expressão; mas nos 

traços e contornos das feições, a diferença era sensível” (ibidem, p.1305). No entanto, 

apesar da diferença notável entre o objeto e a mulher, todos os adereços das estátuas 

continham as iniciais da falecida.  

A despeito de todos os sinais em redor, Amália desvenda o enigma somente ao 

localizar o livro que Hermano trazia à sua cabeceira, a novela fantástica Spirite, de 

Theóphile Gautier, pois, ao dar uma rápida olhada no livro, “uma luz sinistra, como a do 

relâmpago, feriu o seu pensamento; compreendia enfim!” (ibidem, p.1305). A 

compreensão do mistério das duas estátuas somente se dá por meio dessa leitura 

apressada, contudo o enredo desse livro francês associa-se profundamente aos sentidos 

que subjazem na narrativa de Encarnação. Nos romances de Alencar, a tendência a citar 

outras obras ou autores é sempre significativa, pois, como defende Maria Cecília Q. M. 

Pinto (1999) – que estuda as menções de romances franceses feitas pelo escritor 

cearense em Lucíola, Diva e Senhora –, a intertextualidade imprime à narrativa algum 

sentido relacionado ao enredo e nos fornece pistas para compreender algum aspecto 

discursivo ou didático presente na história. 

A trama da novela francesa é relativamente simples, porém os seus 

desdobramentos se ampliam ao compará-la com a nossa obra. No livro de Gautier, a 

história principia quando o jovem Guy de Malivert começa a sentir uma presença 

imaterial junto de si e alguns eventos inexplicáveis começam a acontecer ao seu redor. 

As respostas começam a surgir quando o protagonista conhece o barão de Féroë, em 

uma reunião na casa da viúva que o rapaz corteja. O barão se revela um adepto das 

teorias de Swedenborg e entendedor de assuntos espirituais. No decorrer do enredo, 

Guy descobre se tratar do espírito de uma mulher, Lavinia d’Aufideni, que o 

acompanha, pois dele se apaixonou em vida e, quando iriam se conhecer, ela morrera 
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vítima de um acidente. Quando descobre essa história, o protagonista se enamora 

perdidamente por esse espírito. Após uma série de eventos, Guy de Malivert, ao fazer 

uma viagem à Grécia, é morto por dois bandidos e, por fim, une-se espiritualmente à 

sua amada.  

A intertextualidade é clara, pois a narrativa se refere à presença de um espírito 

que acompanha o protagonista ao longo do romance. Desse modo, o leitor, que possui 

familiaridade com o enredo de Spirite, fica sugestionado por seu sentido espiritual, visto 

que, para Hermano, a alma de Julieta estaria, de fato, o acompanhando ou presente na 

casa do viúvo. Mais ainda, o significado se amplia mediante a permanência de certa 

individualidade espiritual após a morte, o que acarretaria a não desintegração do eu. 

Hermano divide-se entre o homem público e privado, cisão semelhante 

acomete Guy de Malivert que passa a viver duas vidas, sendo que “a real, diz respeito 

somente à sua presença física em breves saídas a um mundo que lhe será 

progressivamente indiferente, a fantástica, a sua comunicação com Spirite que lhe fará 

romper todo laço com o real e empreender uma viagem sem volta” (SÁNCHEZ, 1987, 

p.80, tradução nossa)52.  A viagem sem regresso que o narrador relata é precisamente o 

momento em que o herói morre pelas mãos dos bandidos e funde-se com Spirite 

(Lavínia) formando um ser andrógino ideal. O mito do ser andrógino, presente já no 

Banquete, de Platão, assinala a resolução da imperfeição natural e se encontra presente 

também na concepção romântica da alma gêmea. 

Os paralelos dessa novela com a caracterização da psicologia de Hermano são 

vários. Além disso, o que Amália descobre, em uma simples folheada pelo livro, é algo 

ainda mais significativo e revelador. A reflexão a seguir é longa, mas explica, pela ótica 

da protagonista, qual seria o problema do viúvo:  

Uma luz sinistra, como a do relâmpago, feriu o seu pensamento; 

compreendia enfim! 

O amor de Hermano era uma demência. Não fora uma mulher que ele 

havia adorado, e adorava ainda; mas um fantasma, um ente de sua 

imaginação. Esse ideal, ele o tinha encarnado em Julieta, desde o 

primeiro momento em que a vira. 

 
52 No original em espanhol: “la real, es su sola presencia fisica en breves salidas a un mundo que le será 
progresivamente indiferente, la fantástica su comunicación con Spirite que le hará romper todo lazo com 
lo real y emprender un viaje sin regreso” (SÁNCHEZ, 1987, p.80). 
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Por que misteriosa relação se havia operado essa transfusão, ninguém 

o poderia explicar, senão por uma afinidade moral.  

Morta Julieta, o ideal se tornara outra vez fantasia ou sonho, até que 

pela mesma ignota afinidade se encarnara de novo na imagem do 

painel do Veronese, Ester ou Suzana, como dissera o Teixeira, 

referindo a visita ao Louvre. 

Estas figuras, pensava Amália, são a cópia daquela imagem, a que 

Hermano dera o nome de Julieta, por ser o da primeira encarnação 

viva de seu ideal. Mas elas não tinham nada de comum com a morta 

senão essa misteriosa relação, que transparecia em uns longes da 

fisionomia. 

Julieta não era formosa; e toda a sua graça estava unicamente na 

expressão. A mulher reproduzida em cera era de uma beleza 

estatuária, que ofuscava inteiramente o retrato. Como pois tinha 

Hermano identificado essas duas imagens tão diversas? 

Este fenômeno só podia explicar-se por um modo. Hermano não 

idolatrava a forma, embora a admirasse quando ela realizava a sua 

imaginação. O que ele amava era uma larva, um espírito, um duende 

de beleza imaterial, que transportara a princípio para uma mulher, 

depois para uma imagem e afinal para uma estátua. 

Estes pensamentos trabalhavam na mente de Amália, quando já 

recolhida a seu toucador, e atirada em uma poltrona baixa, ela 

cogitava sobre a cruel revelação que se fizera em sua consciência 

(ALENCAR, 1959a, pp.1305-6). 

 

A revelação das estátuas permite enxergar o viúvo a partir de uma nova 

perspectiva. O longo trecho apresenta uma releitura de todos os eventos que já teriam 

sido narrados por Teixeira, mas, dessa vez, adentram no segredo que ele guarda dos 

olhares públicos. Desse modo, a realidade vai se compondo de um prisma complexo, no 

qual os diversos olhares produzem, cada um, o seu sentido para o real. Do aspecto 

exterior, cada vez mais a narrativa busca penetrar na interioridade psíquica de Carlos. 

Se na conversa entre o amigo e a menina frívola, Hermano ganha ares de distinção por 

seu amor sublime, nesse momento, ele é caracterizado plenamente no campo da 

estranheza. A suposta normalidade dele é abalada e Amália, juntamente com o narrador 

que acompanha o fluxo de seus pensamentos sem se interpor, taxa toda a sua 

experiência de alucinação, de demência. 

As estátuas são o ponto de fuga dessa reflexão. Todos os sentidos que estavam 

subjacentes na narrativa, nesse momento, ganham relevo por meio da revelação dessas 

figuras ocultas no toucador e a subsequente reflexão que elas ensejam. A fim de 

compreender melhor os aspectos que estão implícitos nesse momento, precisamos 



111 
 

 
 

retroceder na análise. No capítulo sobre Julieta, já foi apontado que Hermano, ao 

conhecer sua primeira esposa, teria associado, por meio da reminiscência com a música 

que ela teria cantado, certo ideal feminino. Contudo, o narrador menciona que ela não 

era formosa, mas afirma que os elementos expressionais é que realçavam essa beleza 

que se insinuava àqueles de intuição aguçada, o que se confirma por meio da percepção 

de Amália de que as estátuas possuíam “uns longes da fisionomia” que se 

assemelhavam à antiga esposa.  

Essa discordância entre o tipo de Julieta e o produto artístico deixa ver que a 

intenção, desde o momento inicial, não era produzir uma imitação fiel da falecida 

esposa, mas representar o seu ideal, o que se torna evidente no pensamento de Amália. 

No campo do discurso artístico, a concepção da arte como um produto que busca imitar 

a natureza sensível é, desse modo, refutada implicitamente. Ao orientar que as figuras 

de cera não deveriam mimetizar fielmente sua antiga esposa, o viúvo aplica uma 

correção naquele aspecto em que a moça seria mais imperfeita: a sua ausência de beleza 

plástica. Desse modo, um dos pressupostos que embasa a teoria por trás das estátuas é a 

tentativa de corrigir aquilo que a Natureza teria produzido imperfeitamente. 

Ao final do século XIX, essa era uma das perspectivas artísticas que estavam 

presentes nas discussões nacionais. Exemplo disso é a argumentação de Janet 

(adequando-se ao sistema de Krause) em que, inspirado pelas ideias de Hegel, mas sob 

sua própria perspectiva, argumenta que “a realidade não só nos offerece ao mesmo 

tempo o feio, o bello e o indiferente, mas o próprio bello natural é um bello imperfeito e 

incompleto, que provoca a idéa e o desejo de um bello mais perfeito e incita o artista a 

realisal-o” (1886, p.210) concluindo que “a necessidade do bello ideal deriva, pois, das 

imperfeições do real” (ibidem, p.211). De certo modo, as figuras de cera se alinham a 

essa perspectiva porque aplicam um ideal ao que a natureza teria produzido de maneira 

imperfeita no corpo de Julieta.  

Do mesmo modo, Távora, em suas críticas a Alencar contidas nas famosas 

cartas a Cincinato, concebe semelhante procedimento artístico ao eleger as ideias de 

Lévêque como ideal estético. Como esclarece Eduardo Vieira Martins, “(...) mesmo 

exigindo maior atenção ao modelo, Távora acredita que, em vez de se ater às rudezas e 

imperfeições da natureza, o trabalho do poeta é depurar os dados colhidos pela 

observação, de maneira a obter uma imagem ideal” (2011, p.21). Em certa medida, o 
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procedimento de Hermano parece se alinhar a esse pressuposto, porém a construção da 

estátua parece indicar que não se trata simplesmente de aplicar uma correção a uma 

mulher. 

Em A doutrina da arte, August Wilhelm Schlegel traça um interessante 

panorama de diversas correntes da estética e da filosofia da arte, a fim de tentar 

estabelecer sua própria doutrina artística. Ao refletir sobre a famosa afirmação de 

Aristóteles, na qual o filósofo grego postula que a arte deve imitar a natureza, o escritor 

alemão discute quais seriam os mal-entendidos que decorreriam desse postulado, 

especialmente, do seu ponto de vista, na má interpretação das palavras “imitação” e 

“natureza”.   

Dentre as suas refutações, interessa-nos especialmente aquela que diz respeito 

à teoria que afirma que “(...) a arte deve imitar a bela natureza ou ela deve imitar a 

natureza no que ela tem de belo” (SCHLEGEL, 2014, p.98). De acordo com o escritor 

alemão, o erro dessa teoria artística seria o deslocamento do próprio objeto, pois, ao 

invés de buscar a natureza em si, o artista movido por essa perspectiva estaria 

procurando simplesmente o belo e não imitar a natureza. A conclusão de seu raciocínio 

evidencia que o dever da arte deveria ser a imitação de algo que esteja além da simples 

contingência natural, de sua simples exterioridade, para buscar o universal que estrutura 

a natureza como um todo, já que sua organização é feita por meio de uma inteligência 

que estaria presente em todas as coisas. Em outras palavras, representar aquilo que ele 

considera a verdadeira natureza por meio de sua interioridade ou, ainda, buscar o 

universal do natural no particular de suas manifestações.  

A crítica de Schlegel é relevante para compreender o posicionamento de 

Hermano perante o seu ideal, pois o que o viúvo busca parece se ater àquela noção de 

beleza que está associada ao universal e não à simples formosura feminina, como já 

mencionado no capítulo de Julieta. A ideia que ele manifesta, portanto, alinha-se à 

preocupação da época com as maneiras de expressar, por meio de elementos sensíveis, a 

Ideia de perfeição. Ao centro dessas perspectivas, a noção de encarnação é muito 

significativa porque assinala a contradição presente na manifestação sensível de um 

ideal, elemento central para se compreender os diferentes posicionamentos artísticos 

que estiveram em voga em diferentes concepções românticas, em especial, na 

dificuldade de conciliar a universalidade da ideia com o particular finito. 
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Nesse sentido, o sistema mais bem realizado para os fins de conciliação entre 

um projeto estético e filosófico talvez seja a Estética, de Hegel, na qual a arte reveste-se 

de uma função nobre, a de ser uma manifestação do espírito em determinada etapa do 

processo histórico. Para o filósofo do idealismo alemão, contudo, o belo natural seria 

inferior ao artístico, pois a imperfeição do natural contrastaria com a perfeição do 

espírito, e o condicionamento da natureza, do mesmo modo, contrastaria com a 

liberdade absoluta. A partir da série de contrastes entre essas duas esferas, a arte 

intentaria manifestar sensivelmente, por meio das produções artísticas, o conteúdo 

espiritual que procuraria se objetivar na matéria. Desse modo, o dever da arte deveria 

ser a conciliação entre a natura (finita) e o pensamento compreensivo (infinito). Se o 

meio para realizar a obra é dado pela natureza (seja ela matéria-prima ou corpo), o 

maior conteúdo da verdadeira arte, nessa perspectiva, seria o da idealidade espiritual. 

Daí advém, inclusive, a sua validade, pois “(...) o valor de um produto provém do 

conteúdo, na medida em que este participa do espírito” (HEGEL, 1988, p.20). 

Ora, o que a estátua de Hermano intentaria suprir seria uma manifestação do 

espírito universal por meio de uma imagem feminina. Entretanto, a noção hegeliana não 

parece se ajustar muito bem ao nosso caso, em função do conceito negativo com relação 

aos elementos naturais que ela enseja; além disso, sugere uma noção panteísta que 

contradiz a perspectiva de um Deus enquanto causa final, posicionamento que será 

discutido adiante. Em suma, o modo de considerar o natural não se assemelha à 

concepção de Chateaubriand, em especial por certo conflito acentuado entre natureza e 

espírito. Na filosofia da arte de Hegel, a atenção dada ao desenvolvimento espiritual por 

meio da História universal parece não se adequar bem à noção de que a proximidade 

com o Natural é um elo de comunhão com Deus. De um lado, pressupõe-se que o 

progresso deveria ser incentivado por meio de um distanciamento em relação à natureza 

e, de outro, a imersão na natureza é uma prática que proporciona uma maior 

proximidade com o Absoluto. Cabe destacar, também, que o pensamento panteísta 

alemão, como um todo, era visto como uma espécie de ateísmo por conservadores em 

geral, como, para citar um breve exemplo, o panfleto A abelha religiosa (1854), que 

circulou na época, e que fazia um paralelo entre o ateísmo e o panteísmo.  

O indício para tentar resolver o mistério sobre qual seria a motivação do viúvo 

para mandar fazer e manter as estátuas poderia se encontrar em uma rápida alusão feita 

por Amália em um momento de sua conversa com Teixeira, na qual ela indaga se “(...) 
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talvez o seu amigo seja como certos escultores que compõem a sua estátua, tirando de 

cada modelo as belezas que ele possui, e combinando-as entre si” (ALENCAR, 1959a, 

p.1238-9). O interlocutor se espanta com a frase e perscruta a fisionomia dela buscando 

ver se ela tinha “(...) consciência das enormidades que às vezes escondem tais ditos 

espirituosos” (ibidem, p.1239). De acordo com o narrador, observações como essa 

seriam fruto da invasão do romance realista, que lança nas conversas cotidianas esse 

tipo de concepção em que “enormidades” se encontram ocultas em meio a “ditos 

espirituosos”. Essa condenação coloca um desafio à análise da narrativa, pois, caso a 

menina esteja certa e a concepção do viúvo seja essa (que a sua estátua ideal seria feita 

mediante a composição de partes físicas de outras mulheres), então ele estaria alinhado 

a certo posicionamento de acordo com o qual a beleza, na arte, seria obtida por meios 

puramente físicos e sensualistas, o que parece contradizer a sua predileção e busca por 

uma beleza imaterial. 

Em outros romances de Alencar é possível notar uma tendência (presente em 

falas dos narradores e personagens) que seria, de maneira geral, crítica à postura de 

quem busca erigir uma estátua imaginária por meio da procura por estímulos sensíveis. 

Em Lucíola, Paulo e o libertino Cunha percorrem com os binóculos a plateia da ópera 

em busca de estímulos na vitrine social. O narrador-personagem assim define o modo 

como olhava para as mulheres: 

Esperando que se levantasse o pano, corríamos ambos com o binóculo 

as ordens de camarotes, que se começavam a encher. É um regalo 

semelhante ao do gastrônomo, que antes de sentar-se à mesa belisca as 

iguarias que vão se ostentando aos olhos gulosos. A comparação me 

agrada; porque realmente nunca senti essa gula de olhar que devora 

com uma fome canina, como quando contemplava uma multidão de 

mulheres bonitas. Cada uma delas me emprestava uma forma 

sedutora, um encanto, um contorno para a estátua ideal que a 

imaginação moldava, aperfeiçoando a capricho (ALENCAR, 1959c, 

pp.330-1). 

 

A figuração insinua ao leitor certa volúpia inerente a essa “estátua ideal” que se 

compõe por meio de estímulos da formosura feminina e que, como tal, instaura um 

desejo embasado pelo interesse carnal e, portanto, material. O símile do gastrônomo é 

bem ilustrativo nesse sentido: a procura por esses estímulos visuais e excitatórios é 

referida como uma “fome canina”, designação que evidencia o caráter predatório e a 

avidez sexual. Em Lucíola, o episódio que se segue a esse é o de uma orgia no salão 



115 
 

 
 

vermelho e essas passagens de certo modo “preparam” o leitor para a aura devassa da 

ocasião que se sucede.  

Em A pata da gazela, essa relação é ainda mais explícita, no momento que o 

narrador apresenta a visão de mundo de Horácio: 

Mas o que sentia Horácio era apenas o culto da forma, o fanatismo do 

prazer.  

O amor, o verdadeiro amor consiste na possessão mútua de duas 

almas; e essa, pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se 

realiza, é indissolúvel. Nada separa duas almas gêmeas que prende o 

vínculo de sua origem divina. 

O mancebo admirava na mulher a formosura unicamente: apenas 

artista, ele procurava um tipo. Durante dez anos atravessara os salões, 

como uma galeria de estátuas animadas e vivos painéis, parando um 

instante em face dessas obras-primas da natureza.  

Vieram uns após outros todos os tipos: a beleza ardente das regiões 

tépidas, ou a suave gentileza da rosa dos Alpes; o moreno voluptuoso 

ou a alvura do jaspe; a fronte soberana e altiva ou o gesto gracioso e 

meigo; o talhe opulento e garboso ou as formas esbeltas e flexíveis 

(ALENCAR, 1959b, p.584). 

 

Assim como Paulo e Cunha, o interesse de Horácio é por certo prazer sensorial 

na apreciação da imagem feminina que, como o narrador afirma logo adiante, cultua 

somente a matéria. A crítica demonstra certa oposição em relação ao caráter de 

Hermano porque, diferentemente desses homens de Lucíola e A pata da gazela, o viúvo 

procura e encontra sua alma gêmea em uma mulher que não é formosa. A resposta ao 

impasse parece se encontrar em uma inversão desse mesmo sentido. Se a estátua ideal 

dos libertinos é feita por meio da formosura, a de Encarnação é erigida a partir do polo 

da alma. 

Entretanto o espírito é um elemento imaterial. Sendo assim, como transformar 

um conteúdo puramente espiritual em figura? A pergunta se aprofunda especialmente se 

considerarmos que as estátuas de cera só se assemelham em certa medida com Julieta, 

naquilo que ela tinha de belo, alguns lances de expressão fisionômica que deixavam 

entrever a sua alma. Além disso, a estátua figura esse ideal feminino e, posteriormente 

no enredo, o leitor é informado de que quem imprime uma alma ao objeto é o próprio 

olhar do viúvo.  
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Ao revisitar a tradição artística que é aludida por esse modo de fazer esculturas, 

deve-se mencionar a famosa parábola de Zêuxis, na qual é contado que, para pintar o 

retrato de Helena, o famoso pintor grego teria selecionado várias modelos, das quais 

teria combinado aquilo que cada uma teria de mais belo e, então, o artista teria 

“monta[do], assim, uma imagem de suprema beleza, a partir dos elementos fornecidos 

pela natureza, mas acima daquilo que a natureza, ela própria, conseguia produzir” 

(COLI, 2003, p. 301). As figuras de cera buscam corrigir e elevar-se acima daquilo que 

a natureza teria produzido efetivamente em Julieta, ou seja, aquilo que seria procurado 

seria o arquétipo da beleza feminina. Entretanto não somente elevar-se acima da 

condição corporal natural de sua esposa, mas, como Amália esclarece, Hermano teria 

buscado, já em sua primeira mulher, um ideal de antemão formulado.  

As figuras de cera se aproximam da concepção de Zêuxis e, embora o seu ideal 

não seja pautado exclusivamente pela formosura, dela se utiliza a fim de elaborar um 

ideal artístico que se mostre superior ao que existe materialmente, no real. Em certo 

sentido, é possível fazer uma correlação com a teoria do naturalista Buffon, na qual 

haveria “(...) um protótipo geral de cada espécie, sob o qual cada indivíduo é modelado 

(...)” (s/d, p.44, tradução nossa)53 presente na natureza e que seria encontrado nas 

manifestações singulares da realidade. O exemplo dado pelo zoologista recorre ao 

argumento de que os animais reais seriam cópias imperfeitas desse molde. A partir das 

diferentes circunstâncias (clima, local, época, etc.) presentes nos inúmeros nascimentos, 

as espécies sofreriam uma espécie de degeneração, o que comprovaria que “(...) o 

modelo do belo e do bom encontra-se disperso por toda a terra (...)” (ibidem, p.45)54. 

Tal dispersão guardaria uma semelhança universal entre todos os seres de uma 

mesma espécie, como a humana, porém uma série de circunstâncias proveria as 

inúmeras diferenças (acidentes, na formulação aristotélica) encontradas nas diferentes 

espécies em todo o globo. Logo, o que se nota no raciocínio desse naturalista, 

comentado inúmeras vezes por Alencar, é a ideia de que haveria uma forma perene de 

beleza e de bondade que seria responsável por universalizar, em cada região do globo, 

aspectos gerais das diferentes raças. Em certo sentido, Carlos procura por um modelo 

 
53 No original francês: “un prototype général dans chaque espèce, sur lequel chaque individu est modele” 
(BUFFON, s/d, p.44). 
54 No original em francês: “le modèle du beau et du bon soit dispersé par toute la terre” (BUFFON, s/d, 
p.45). 
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que considera universal em diversas manifestações particulares ao longo do enredo, 

sendo que Amália é a última de uma linhagem de analogias.  

Seria possível aproximar esse raciocínio do pensamento de Schelling, já que o 

filósofo alemão elabora a noção desse protótipo. Contudo Schelling, inicialmente ainda 

ligado a Fichte, estabelece diferenças entre as distintas disciplinas e manifestações do 

ideal, pois, enquanto para a filosofia o protótipo buscado seria o da verdade, para as 

artes, seria o da beleza (cf. SCHELLING, 2001a, p.31). Em sua filosofia da natureza, 

por sua vez, o princípio da cisão é condenado, pois “o absolutamente ideal é o 

absolutamente real” (idem, 1989, p.48) e ambos constituem uma só identidade no 

Absoluto. Desse modo, a natureza caracteriza-se por ser uma figuração do infinito no 

finito, o mundo ideal o inverso e ambos se encontram unidos no Absoluto. A separação 

de natureza e espírito, portanto, seria um erro epistemológico porque 

Aqui, pela primeira vez, assalta o homem um castigo da sua própria 

natureza, na qual intuição e conceito, forma e objeto, ideal e real, são 

originariamente uma e a mesma coisa. Daí, a aparência peculiar que 

rodeia estes problemas, uma aparência que a mera filosofia da 

reflexão, que parte apenas da cisão, não é capaz de desenvolver, 

enquanto a pura intuição, ou antes, a imaginação criadora, há muito 

encontrou a linguagem simbólica que precisa apenas de ser 

interpretada para se ver que a natureza nos fala de uma forma tanto 

mais inteligível, quanto menos pensarmos nela de um modo 

meramente reflexionante (idem, 2001b, p.101). 

 

A verdadeira natureza, na qual ideal e real se concentram, portanto, mostra-se 

àquele que for dotado de intuição para perceber, nas particularidades da realidade, a sua 

universalidade implícita. O posicionamento de Schelling parece se aproximar mais da 

concepção que embasou a elaboração das estátuas, tendo em vista que é por meio de sua 

intuição aguçada que Hermano elaborou o seu ideal. Na personagem Julieta, o ideal se 

manifestava para aqueles que soubessem identificar os sinais de sua alma elevada por 

meio da expressão facial. As estátuas de cera adquirem, assim como as manifestações 

da natureza, uma dimensão simbólica, não só na medida em que são elaboradas por 

meio de uma intuição aguçada de alguém sensível, mas porque aludem a uma 

dispersividade referencial. Elas não comunicam um conceito racional e preciso, no qual 

a figuração opera com uma analogia simples estabelecida entre A e B, como o da 

alegoria retórica, mas se referem a uma série de relações que constelam o ideal feminino 

de Carlos. 
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 Diferentemente de homens como o leão da moda (de A pata da gazela), 

Horácio, a procura do protagonista de Encarnação não é por um tipo, não se baseia na 

estética da forma, mas refere-se a moldes ideais, extraterrenos, próximo, talvez, da 

noção do Eterno Feminino do Fausto II de Goethe, o que permite estabelecer um novo 

ponto de contato com a obra de Gautier. Conforme assinala Hilda Nelson, a imagem do 

Arquétipo goethiano foi incorporada pelo escritor francês para o qual a realidade terrena 

possui uma correspondência, uma analogia, com o mundo espiritual já que “Gautier, 

como muitos de seus contemporâneos, acreditava que o mundo material teria o seu 

correspondente, sua analogia, no mundo do pensamento puro, do espírito, aquele mundo 

invisível e impalpável que se esconde do mundo das aparências” (1972, p.821, tradução 

nossa)55. Esse tema, ainda de acordo com a pesquisadora, é recorrente em sua obra 

fantástica, na qual o mundo real é muitas vezes suplantado pela imaginação e pelo 

sonho que, em certa medida, seriam manifestações da liberdade presente no mundo 

espiritual.  

Além de Spirite, cujo enredo foi tratado brevemente, o conto fantástico Arria 

Marcella – também da autoria de Théophile Gautier – apresenta afinidades com 

Encarnação. Em rápida síntese, o texto trata de uma visita de Octávio a Pompeia. Lá, a 

cidade antiga é revivida para ele, como em um sonho, por meio da presença de uma 

jovem, Arria Marcella, que teria falecido no desastre vulcânico. O encontro dos dois, 

porém, é o que configura a relação com o romance de Alencar, pois, ao vislumbrar a 

jovem em meio à multidão de espíritos, ele tem a impressão de que a conhece de algum 

lugar. Ao pensar melhor sobre isso, a personagem reconhece que teria apreciado e 

examinado, em uma pintura no Museu de Nápoles, uma figura igual àquela que agora 

ele fantasticamente contemplava. Sobre esse encontro, Hilda Nelson conclui que 

Nesta mulher ele descobre o eterno feminino, pois ela é uma 

composição de todas as mulheres que ele amou ou irá amar. Ela é, 

claro, nada mais nada menos que o eterno feminino, o arquétipo, 

descoberto na Helena de Goethe, na Aurélia de Nerval, ou na Nadja de 

Breton. Arria Marcella é o ideal por que ele tem esperado sua vida 

inteira e que reconheceu imediatamente, por meio de uma espécie de 

afinidade eletiva (ibidem, p.823-4, tradução nossa)56. 

 
55 No original em inglês: “Gautier, like so many of his contemporaries, believed that the material world 
had its corresponding world, its analogy, in the world of pure thought, of the spirit, that invisible and 
impalpable world behind the world of appearances” (NELSON, 1972, p.821). 
56 No original em inglês: “In this woman he discovers the eternal feminine, for she is a composite of all 
the women he has loved or will ever love. She is, of course, none other than the eternal feminine, the 
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O mesmo princípio ocorreria na analogia estabelecida por Hermano ao 

vislumbrar o quadro de Veronese. Para Teixeira, o quadro teria despertado alguma 

reminiscência em seu amigo, entretanto as figuras de cera comprovam que o caso seria, 

na realidade, do reconhecimento do arquétipo no quadro. Na reflexão de Amália essa 

relação fica ainda mais explícita, pois, para Carlos, após a morte de “(...) Julieta, o ideal 

se tornara outra vez fantasia ou sonho, até que pela mesma ignota afinidade se encarnara 

de novo na imagem do painel do Veronese, Ester ou Suzana (...)” (ALENCAR, 1959a, 

p.1305). Nesse sentido, as figuras de cera seriam a representação da síntese entre o 

sensível (por meio do quadro) e o conceito (por meio da busca pelo arquétipo do 

feminino) ou, em termos corporais, da estátua corpórea (matéria) e a alma (espírito). 

Ao pensar sobre o princípio da identidade, os sentidos se ampliam, pois as 

sucessivas afinidades de Carlos com seu ideal proporcionam diferentes tipos de 

encarnações. Julieta, por meio de suas expressões faciais e de sua alma bela, desperta 

nele a intuição da semelhança com um arquétipo. O quadro de Veronese se identifica 

com as formas da ideia. Com Amália, por sua vez, a identificação com o arquétipo se dá 

por meio da música que ela canta e que faz o viúvo relembrar de sua falecida esposa. 

Novamente, os parâmetros da alma e do ideal juntam-se para organizar a contingência e 

a relatividade do real. O elo coesivo dessas diferentes manifestações é a ideia, o 

arquétipo, o protótipo, em suma, certo ideal de algum tipo de universal feminino. Em 

suas cartas sobre A confederação dos Tamoios, Alencar expressa semelhante 

concepção: 

Para mim, meu amigo, essa assimilação, ou antes essa união da 

poesia, da música e da pintura, é tão clara, que encontro sempre na 

história o mesmo genio nas suas tres grandes revelações: que sinto 

igual impressão lendo um livro, vendo um quadro ou uma estatua, e 

ouvindo uma opera. 

Homero, Miguel Angelo e Rossini, é o mesmo homem, ora poeta, ora 

esculptor, ora musico; Virgilio, Donizetti e o Ticiano, é a mesma 

trindade poética e artística; Shakespeare, o Veroneso e Meyerbeer, são 

tres transformações de um só genio; Pindaro, Raphael e Verdi, é o 

mesmo lyrismo na poesia, na pintura e na música.  

Lêa uma pagina da Illiada, veja a estatua de Hercules, ouça uma aria 

do Moyses ou de Guilherme Tell, e ha de sentir, como eu sentia 

 
archetype, discovered in Goethe’s Helena, in Nerval’s Aurélia, or in Breton’s Nadja. Arria Marcella is the 
ideal for whom he has waited all his life and whom he recognizes immediately, based on a sort of affinité 
elective” (NELSON, 1972, p.823-4).  
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outr’ora, meu amigo, a mesma emoção. Dido, a Favorita, e a 

Magdalena, é para mim uma só forma de mulher representada de três 

maneiras; Hamleto, Assuerus e Roberto do Diabo são quasi irmãos; os 

cantos do poeta grego, os quadros de Raphael, e as melodias do 

Trovador e do Rigoletto, são odes em versos, em cores, e em notas 

(ALENCAR, 1856, p.40). 

 

Sob as manifestações singulares das diferentes linguagens artísticas há um 

elemento que as unifica, uma correspondência no ideal universal. As três mulheres por 

ele apresentadas na argumentação possuiriam um mesmo modelo, ainda que ele tenha se 

manifestado sob diferentes formas. No caso de Encarnação, as estátuas de cera, a 

pintura e as duas esposas de Hermano possuem, como uma espécie de ponto de fuga, 

afinidade com um mesmo ideal. A diversidade presente nessas manifestações muito 

distintas converge para algum ponto de contato.  

Contudo, cabe estabelecer uma diferença crucial. Enquanto no idealismo 

alemão e, em geral, nas estéticas baseadas nesse pensamento, o fundo de religiosidade 

era pensado a partir da ótica do panteísmo, especialmente por Hegel e Schelling, o 

posicionamento de Alencar encontra-se alinhado ao criacionismo cristão, pois 

estabelece uma relação clara entre um Criador e suas criaturas. Diferentemente do 

posicionamento de Schelling, no qual o ideal está no real, o que se nota nas cartas 

críticas do escritor cearense é a noção de que, por serem animados por Deus, tanto a 

natureza quanto o homem possuem uma parcela divina. É o sopro divino do verbo, ao 

qual Alencar se refere ao falar sobre a poesia: 

A poesia, para mim como para Lamartine, é ao mesmo tempo a 

divindade e a humanidade do homem; é essa centelha de fogo sagrado, 

essa mens divinior que anima a natureza, esse sopro celeste com que o 

Creador bafejou a argilla quando lhe imprimiu a fórma humana; é as 

azas brancas que Deus deu ao espirito para remontar ao céo. 

O laço mysterioso que prende a alma ao corpo, a luta entre o espírito e 

a matéria, a contradição de duas vidas oppostas, uma que aspira 

elevar-se ao seio do Creador, outra que se sente presa à terra, – eis a 

verdadeira origem da poesia (ibidem, pp.37-8). 

 

A aspiração do poeta, assim como da pessoa sensível e religiosa, é elevar-se até 

o seio do criador. A relação entre corpo e alma é feita de contradições e tensões (como 

já visto em outro momento de análise). Além disso, pelo fato de ela alinhar-se ao 

criacionismo, seria possível dizer que a teoria que embasaria essa perspectiva seria a de 
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que esses arquétipos diriam respeito a formas ideias que teriam sido criadas por Deus e 

dispersas nas manifestações particulares do real. Assim sendo, Madalena, a Favorita e 

Dido seriam irmãs espirituais, pois pertenceriam a um mesmo arquétipo que orientaria 

não só as suas formas, mas, também, o modo como agiriam.  

Sob esse prisma, torna-se mais clara a passagem em que Amália reflete sobre 

as estátuas de cera, pois ela repara que aquilo que orientara a afinidade entre Hermano e 

Julieta teria sido o seu modo de agir e não necessariamente as suas formas seculares.  

Hermano não idolatrava a forma, embora a admirasse quando ela 

realizava a sua imaginação. O que ele amava era uma larva, um 

espírito, um duende de beleza imaterial, que transportara a princípio 

para uma mulher, depois para uma imagem e afinal para uma estátua 

(ALENCAR, 1959a, p.1306). 

 

Na narrativa, há a crítica, não ao posicionamento religioso, mas ao modo como 

Hermano relaciona-se com o seu ideal. O que ele ama não é a manifestação singular, a 

natureza real de uma mulher, mas o ideal em si que se encontra apartado da realidade e 

é fruto de sua imaginação. Essa perspectiva lança certa luz sobre a crítica que pode estar 

sendo estabelecida, pois a natureza essencial do amor estaria sendo subvertida. As almas 

se atraem por uma espécie de afinidade eletiva, pelo mito das almas gêmeas, não por 

conta de um ideal preestabelecido. O amor é concebido a partir da criação divina de 

duas almas que foram feitas para se completarem e não por meio da procura por um 

ideal disperso no mundo. Em certo sentido, a crítica seria próxima àquela que Schiller 

teria feito a Goethe sobre a flor simbólica, pois 

(...) Goethe tenta explicar a Schiller a teoria da metamorfose das 

plantas, desenhando então a “Flor Simbólica” (Urpflanze) para 

ilustrar, como sugere Eckart Förster, sua hipótese das forças atuantes a 

partir do todo em direção às partes, nas quais o Todo pode ser intuído. 

Schiller teria replicado que tal exemplo não derivava de uma 

observação da experiência, tratava-se antes de uma “ideia”. Aquilo 

que Schiller rejeita como mera abstração, Goethe reconhecerá como a 

percepção, no objeto particular, de algo que excede a soma de cada 

elemento isolado, remetendo ainda assim ao Todo. É essa a lógica do 

raciocínio morfológico segundo a qual cada processo natural em 

curso, além da unidade empírica que consiste na conexão e correlação 

de suas diferentes partes, possui também uma “unidade ideal”, uma 

manifestação da natureza “viva e ativa” na qual as “diferentes partes 

desenvolveram-se a partir de um arquétipo ideal, de um Urkörper, 

desenvolvendo-se então gradualmente em diferentes fases” (MAAS, 

2010, p.486). 
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Do mesmo modo que Goethe intui a flor simbólica, as estátuas parecem ser o 

modo como a personagem de Encarnação concebe o seu ideal. A partir da abstração, ele 

inverte o pressuposto básico do amor romântico que é a força atrativa exercida pelo 

primeiro encontro, no qual as almas se reconhecem mutuamente, como que feitas uma 

para a outra.  

Outro traço que se torna evidente, ao longo do romance, quando o narrador 

onisciente enfim desvela ao leitor os pensamentos de Carlos, é a sacralidade das estátuas 

para o viúvo. Como se nota na passagem, as estátuas representam mais do que somente 

um artefato decorativo, mas são cultuadas como se fossem seres vivos ou mesmo 

objetos de culto, dada toda a aura que as envolve. Mircea Eliade, em seu famoso livro O 

sagrado e o profano, indica como a separação do mundo em duas esferas é o caráter 

essencial de toda religião e que, nessa divisão, a hierofania encontra-se ao centro das 

relações entre esses dois mundos. Nessa relação, as estátuas desempenham o papel de 

objetos revestidos de um poder sagrado, pois são manifestações do ideal e, em nosso 

romance, da alma de Julieta, do mundo a-histórico ausente. Nesse sentido, o narrador 

indica que a figura de cera “(...) para ele representava o despojo material da alma de sua 

mulher” (ALENCAR, 1959a, p.1311).  

 Além disso, aponta-se para a importância do templo na constituição de um 

espaço que, no mundo secular, indica a presença da esfera sacra. O quarto de Julieta é 

esse local e a sua força de reconstituir um tempo perdido, que insistentemente se faz 

presente para Hermano, como um eterno retorno do passado, configura o local como um 

lugar de passagem, em que o mundo histórico é abandonado e dá lugar à eternidade57.  

Um indício claro dessa associação entre o toucador e a eternidade seria a constatação de 

que, após a invasão de Amália, ele “(...) já não tinha esse refúgio; já não podia transpor 

os umbrais da eternidade para encontrar-se com Julieta e amá-la” (ibidem, p.1312). 

 
57 Segundo Remo Cesarini, o fantástico não seria propriamente um gênero literário, mas um modo 
narrativo, solução teórica que o permitiu se afastar dos limites rígidos traçados por Todorov entre o 
fantástico, o estranho e o maravilhoso. Sendo assim, a passagem de uma esfera comum e plausível para 
um mundo alheio seria o que configuraria certo procedimento dessa modalidade narrativa, já que 
“várias vezes encontramos, nos contos fantásticos que lemos, exemplos de passagens da dimensão do 
cotidiano, do familiar e do costumeiro para o do inexplicável e do perturbador: passagem de limite, por 
exemplo, da dimensão da realidade para a do sonho, do pesadelo, ou da loucura” (2006, p.73). 
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Tudo aquilo que pertencia à esposa é revestido de caráter sagrado. A tendência 

se compatibiliza perfeitamente com o ideário romântico, no qual a mulher amada é vista 

como um ser próximo do divino e que proporciona a elevação espiritual daquele que a 

ama. Em certa medida, o arquétipo buscado por Hermano parece se aproximar da 

concepção romântica da mulher. O modelo comportamental de Julieta é aquele que 

postula essa ideologia: uma mulher que acredita no amor verdadeiro, que ama 

incondicionalmente a seu marido e que possui uma sensibilidade doméstica (valendo-

nos aqui da dupla conotação desse adjetivo: domesticada e, ao mesmo tempo, que cuida 

do lar).  

É nesse sentido de submissão à figura do marido que seria (nessa versão de 

visão romântica, de base machista) um ato de amor e abnegação que a definitiva 

encarnação, operada por Amália, é justificada: tratar-se-ia de uma tentativa dela de 

conformar-se ao ideal do esposo e, contraditoriamente, por meio desse sacrifício 

pessoal, curar a sua demência.  

1.4.3 - Amália encarna o ideal 

A hierofania, em cada religião e contexto cultural, é definida pelas distintas 

formas que o divino encontra de se manifestar no mundo secular. Sobre isso, Mircea 

Eliade (1992) explica que, na teologia cristã, a maior evidência do sagrado na terra 

aconteceria por meio do evento da “encarnação”, no qual o Absoluto secularizou-se na 

figura de Jesus Cristo em um momento histórico específico. Ainda segundo o estudioso, 

esse processo revela que a História universal se configura como uma nova dimensão da 

presença de Deus no mundo, diferentemente de outras tradições culturais, nas quais a 

revelação do divino se daria por meio da retomada de uma origem mítica a-histórica. 

Esse tipo de relação entre o profano e o sagrado instaura uma relação singular entre as 

manifestações particulares do empírico e do universal, nas quais o acontecimento não é 

a repetição de um eterno retorno cíclico, mas apresenta-se em sua singularidade 

histórica, embora esta transmita algo da esfera da eternidade (no caso da figura do 

Cristo, a mensagem da salvação). Nesse momento da análise, não interessa aprofundar 
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essas relações, porém indicar que o episódio da encarnação acarreta uma comunhão 

entre o divino e o natural58.  

Outro exemplo da complexa afinidade entre o universal e o particular é o modo 

como os filósofos do Romantismo interpretaram a Divina comédia. De acordo com 

Erich Auerbach, a leitura mais bem realizada do poema de Dante teria sido a de 

Schelling, na qual o filósofo defende a modernidade do procedimento dantesco em que 

as figuras particulares são eternizadas no mundo espiritual e que teria, portanto, 

alegorizado o histórico. Ou seja, o sentido eterno estaria presente nos atos empíricos da 

humanidade, em que “o particular é ponto de partida e onde a exigência necessária é 

esta, que o indivíduo, através da máxima singularidade, volte a tornar-se universalmente 

válido – através da perfeita particularidade, absoluto” (AUERBACH, 2007, p.298)59.  

A encarnação operada por Amália indica se tratar do processo inverso. A busca 

por um ideal imaginado culmina em sua despersonalização enquanto ser individual. O 

processo é diferente daquele de Dante, tal qual a perspectiva de Schelling, pois o 

universal não é depreendido das manifestações singulares, porém, por meio do ideal 

pensado pelo esposo, ela busca conformar-se, adequar seu corpo e espírito ao conceito 

geral por ele buscado. Por conta disso, a individualidade da menina precisa ser 

sacrificada em prol desse parâmetro ideal. É nesses termos que a resolução dela é posta 

em termos de um sacrifício de sua pessoa em uma sequência que merece ser analisada 

detidamente:  

Mas por que não seria ela essa mulher? 

Seu amor cheio de abnegação, inspirou-lhe então uma resolução 

generosa. Sua existência, que já não tinha sedução, nem fim, ela a 

dedicaria à felicidade do homem a quem amava. Adivinharia o 

 
58 Alencar era contrário ao panteísmo, contudo, vale observar que, especialmente após Hegel, os 
eventos sagrados não tratam mais de uma reatualização de um mito fundador, mas de uma teofania, na 
qual os acontecimentos históricos em si são dotados de espiritualidade sagrada, pois aludem ao 
desenvolvimento do Espírito que passa a se identificar com a História no pensamento hegeliano (cf. 
ELIADE, 1992). O particular desempenha um sentido universal e o histórico reveste-se de sentidos 
universais, o que, em certa medida, o torna, contraditoriamente, espelho de algo infinito. Em outras 
palavras, o requisito da universalidade extrai o evento empírico de sua realização múltipla e o insere em 
um sentido geral, despindo o evento de sua individualidade. 
59 João Adolfo Hansen (2006), por sua vez, explica como, na época medieval, a alegoria teológica, 
utilizada por Dante no procedimento de elaboração da Divina comédia, operava epistemologicamente 
por meio de uma mentalidade escolástica figurativa, em que o tempo histórico mantinha a sua 
integridade, mas prefigurava ou pós-figurava um evento do Além. Em outras palavras, o tempo dos 
homens históricos é a prefiguração da verdade eterna que já se encontra finalizada na eternidade 
divina. 
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segredo dessa criação ideal da mente enferma de Hermano e a 

realizaria em si (ALENCAR, 1959a, p.1306).  

 

A passagem revela muito mais do que o momento da decisão, pois define o 

lugar da mulher na sociedade oitocentista em sua subordinação ao marido. A vida de 

uma moça casada, cujo marido não lhe dá atenção, é definida como sem finalidade, sem 

sedução. Implícito nesse enunciado, encontra-se uma ideia que se insinua ao longo de 

todo o romance, que já foi indicada anteriormente, mas que é preciso reiterar: a escolha 

do marido é essencial para a futura felicidade doméstica, já que a própria finalidade da 

vida feminina estaria relacionada a com quem ela se casaria. A abnegação de Amália é 

considerada uma atitude generosa e aponta para um modelo feminino que era tido como 

exemplo a ser seguido, visto que se aproximava daquilo que seria socialmente esperado 

de uma esposa típica do século XIX60.  

A diferença entre essa mulher que se apresenta ao leitor, submissa a ponto de 

escoimar-se de sua própria individualidade a fim de concretizar um ideal imaginado por 

seu esposo, e aquela faceira, que se mostrava maliciosa, é evidente. O narrador justifica 

essa repentina mudança por meio da explicação de que a adolescência, e, portanto, o 

amor abnegado, teria tardado seu despertar em Amália. Uma percepção corporal subjaz 

a essa definição apressada fornecida pela voz que narra, na qual a infância, a vida adulta 

e a velhice correspondem a etapas distintas, cuja fisiologia indica estados de ânimo 

diversos. Grande exemplo dessa mesma lógica é o desabrochar da formosura de Emília, 

do romance Diva61. 

No volume II do manual Physiologia das paixões e affecções (cf. MORAES, 

1854, pp.221-223), a puberdade é descrita, contraditoriamente, como uma época em que 

o sistema reprodutor se desenvolve e, em contrapartida, as pessoas se retraem, tornando-

se mais tímidas e solitárias, e em que se desabrocha o sentimento de um amor 

desinteressado. O modelo de normalidade é, com certeza, aquele que valoriza o pudor, 

que já vimos ser modelo de conduta e tido como normal e não socialmente concebido, e 

 
60 Vale indicar, nesse momento, que trechos como esses revelam a dimensão do projeto familiar 
higiênico e evidenciam certo pensamento machista que teria vigorado nele para substituir os papéis 
típicos do patriarcado. Como indica Jurandir Freire Costa (1999), o machismo seria uma compensação 
para o homem moderno da perda de alguns privilégios que ele tinha como patriarca. Portanto, apesar 
de conferir à mulher algum poder de ação, a sua atuação não deixou de estar subordinada à do marido.  
61 No início de Diva, a protagonista é descrita como uma menina desengonçada e sem formosura. 
Quando desabrocha na adolescência e passa a se interessar pelos bailes, o narrador se utiliza de uma 
metáfora botânica para evidenciar que Emília seria uma das meninas mais formosas dos salões. 
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imprime, às mulheres e aos homens, o selo de um sentimento novo que abnega dos 

próprios interesses pessoais. É precisamente o processo por que Amália passa nesse 

momento do romance e que, em sua justificativa, o narrador parece aludir: a puberdade 

atrasada da protagonista (para Moraes o período se inicia por volta dos 14 anos e 

termina por volta dos 28 anos) revela-se em toda a sua dimensão nesse momento. A 

menção a esse processo relaciona-se à preocupação em manter a verossimilhança 

interna por meio de um referencial interdiscursivo, pois indica, através de uma 

explicação que poderia ser considerada plausível aos discursos da época, a mudança 

repentina na postura da personagem.  

A abnegação de Amália é referida nos termos do sacrifício e, novamente, a 

interdiscursividade se faz presente no romance, porém, dessa vez, com o discurso 

religioso. O sacrifício, conforme a definição de Giorgio Agamben (2007), é uma prática 

ritualística que opera a passagem do que é profano para o sagrado. O que a menina 

realiza é um interessante ato sacrificial, pois, ao invés de passar o limiar de uma esfera 

para outra, ela visa consagrar-se ao incorporar em si aquilo que seria sagrado para o seu 

esposo. A atitude dela, contudo, não se distancia da teologia cristã, pois, como esclarece 

Bataille, no Cristianismo, o sacrifício de Cristo não indica, como nas religiões antigas, a 

santidade presente na transgressão de uma norma, mas instaura uma nova lei, tornando-

a polo de positividade.  

Alfredo Bosi (1992), no capítulo dedicado a Alencar em Dialética da 

colonização, explora essa concepção literária do sacrifício presente nas obras do 

cearense. De acordo com esse crítico literário, a nobreza das personagens tidas por 

inferiores nas hierarquias sociais (o índio, o sertanejo, a cortesã, etc) é conquistada por 

meio de sua imolação voluntária aos códigos dos líderes. Se formos traçar um paralelo 

entre Amália e Peri, do mesmo modo que o índio abdica de seus costumes e tradições 

para servir à sua amada, a jovem abdica de sua individualidade, dos seus gostos 

pessoais e de sua perspectiva sensualista para poder ficar com o seu par amoroso. O 

sacrifício, portanto, é entendido enquanto uma ação positiva e que enobrece quem a ele 

se entrega. No caso, o sacrifício também alude a um processo completo de 

domesticação e subjugação da mulher que abandona qualquer pretensão de 

individualidade pessoal.   
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O narrador enaltece a atitude de Amália, que considera heroica, e aprofunda a 

compreensão do martírio ao indicar o quanto a dissimulação contrariava a sua natureza 

altiva e individual, pouco afeita às hipocrisias sociais: 

Deus lhe daria forças para essa nova encarnação. Dominando então o 

espírito do marido, o restituiria à razão, ao mundo, ao verdadeiro 

amor; e seriam felizes. 

Para isso era preciso, ela bem o compreendia, fazer um sacrifício de 

sua personalidade; sacrifício doloroso para as almas superiores, que 

têm uma individualidade, e que não podem a exemplo das outras 

almas de estalão, despir o seu eu, e receber como a cera o molde da 

vulgaridade. 

Ser outro, negar-se a si mesmo, suprimir-se moralmente, não se pode 

imaginar mais terrível suplício para uma consciência altiva; e foi a 

este que Amália se condenou no intento de salvar o marido ou perder-

se com ele (ALENCAR, 1959a, pp.1306-7). 

 

Na passagem, o objetivo do sacrifício da encarnação é revelado: restituir o 

marido ao mundo real ao retirá-lo de sua abstração. Na articulação entre o geral da ideia 

e o particular, a moça pretende que, ao abdicar de sua individualidade, a atenção de 

Hermano seja trazida à vida concreta e, por meio dessa operação, ela o restituiria ao 

mundo dos vivos. A demência do marido, como ela descobre, reside no fato de que sua 

atenção se encontra voltada prioritariamente ao Além e, por conta disso, a encarnação 

visa restituir a sua consciência ao mundo terreno. Essa operação pode ser facilmente 

descrita, pois, como o narrador prenunciou, o interesse do viúvo dizia respeito mais aos 

elementos da alma que do corpo e, por conta disso, o que Amália incorpora são os 

gostos, gestos e postura geral da antiga esposa. Não à toa, a primeira coisa que pergunta 

ao marido quando o encontra após saber das estátuas é sobre os hábitos de Julieta. 

Nesse momento da narrativa, Amália, a princípio a antítese natural da antiga 

esposa, passa a incorporá-la. Essa incorporação (esse tornar corpo) passa por um estudo 

detido, por uma coleta de indícios nas memórias de seu marido, nos livros deixados pela 

antiga esposa, na disposição do toucador dela. Nos sinais dispersos pela realidade, ela 

busca reelaborar uma versão do passado. Se o protótipo das espécies pode ser intuído a 

partir dos sinais dispersos na realidade; o arquétipo pensado pelo viúvo pode ser 

depreendido por meio de sinais deixados pela falecida esposa. Se antes a ironia a 

caracterizava, agora ela passa a se servir da analogia a fim de operar uma conversão nas 

impressões do viúvo e restituí-lo ao presente, ao mundo. Talvez por conta disso, indaga-
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se o narrador, ela tenha até mesmo utilizado as roupas e adereços da falecida, como 

modo de “(...) criar uma semelhança que favorecesse a ilusão de Hermano?” (ibidem, 

p.1310). 

Se levarmos em consideração o movimento geral do romance, pode-se dizer 

que Amália torna-se uma alegoria de Julieta. O seu corpo se converte em um 

significante em presença que expressa um sentido ausente. Porém, o procedimento é 

artificial. João Adolfo Hansen, ao tratar da perspectiva romântica para o símbolo e a 

alegoria, indica como esta última teria sido associada, pelos partidários do organicismo, 

ao mecânico artifício das convenções artísticas clássicas, enquanto, em contrapartida, a 

organicidade artística seria levada a cabo pela naturalidade do símbolo já que “(...) 

romanticamente o símbolo é o universal no particular; a alegoria, o particular para o 

universal” (2006, p.17). No jogo de espelhos estabelecidos, Amália torna-se Julieta, 

pois a falecida expressa um valor arquetípico procurado por Hermano. Em realidade, ela 

tenta se tornar a representação de um valor universal imaginado.  

A dissimulação, contudo, revela, pelos gestos do corpo, a profunda 

artificialidade desse procedimento, pois, apesar de a teatralidade enganar ao empregado 

Abreu,  

Quanto a Hermano, [este] tinha momentos de completa ilusão, em que 

supunha-se transportado aos tempos de seu primeiro casamento. 

Apagava-se então de sua memória todo o tempo que vivera depois da 

morte de Julieta; e ele era feliz como se ainda tivesse a seu lado a 

mulher a quem amava. 

De repente, porém, uma circunstância qualquer, um incidente mínimo, 

que Amália não percebia, talvez um volver dos olhos, uma inflexão de 

gesto, o contato das mãos, rompia o encanto; e ele recuava como o 

homem que se vê abrir-se por diante um abismo (ALENCAR, 1959a, 

p.1311).  

 

O abismo que Hermano vê é aquele que conduz à sua tentativa de suicídio. Na 

simulação de Amália, aquilo tudo que representava Julieta em sua casa começa a ser 

ressignificado e, em um movimento do passado para o presente, Carlos começa a 

enxergar a sua jovem esposa em tudo aquilo que representava a antiga e até mesmo as 

estátuas passam a figurá-la. Nessa inversão, operada entre o significante e o seu 

referencial, a solução procurada pelo viúvo para o impasse seria a morte, para que, 



129 
 

 
 

desse modo, pudesse encontrar o sentido perdido ao reunir-se com sua antiga esposa. 

Em sua tentativa, a encarnação encontra sua forma definitiva.  

1.4.4 - A encarnação definitiva 

O plano do viúvo é, de certo modo, bem simples. Ao levar sua jovem esposa 

para um baile, ele se aproveitaria de um momento de distração para voltar para casa, 

ligar os bicos de gás da iluminação e esperar que um incêndio o levasse a se reencontrar 

com Julieta no mundo espiritual. As implicações do gesto, contudo, são variadas e 

revelam uma escolha muito bem articulada para o sentido geral do enredo até este 

ponto. Até então distante do pensamento de Hermano, o narrador assume sua 

onisciência e descreve o que se passa em sua cabeça. Essa abrupta mudança no foco, 

que antes acompanhava quase que exclusivamente Amália, indica que, desvendado o 

enigma, o leitor é convidado a perscrutar os segredos mais íntimos da mente do 

enigmático viúvo. Contudo, mais que isso, torna-se um motivo para flertar, novamente, 

com o fantástico na narrativa.  

A escolha de uma morte pelo fogo não é ocasional, mas revela o pouco apreço 

que o protagonista tinha por seu corpo. O narrador mesmo explica a intenção de Carlos 

ao mencionar que  

Quando o gás se exalava dos bicos abertos, se fosse condensando no 

aposento quase hermeticamente fechado, e afinal se inflamasse à luz 

da vela produzindo uma explosão, o incêndio o acharia morto já, e não 

serviria senão para destruir o seu despojo e as relíquias de Julieta, que 

não devia abandonar à alheia profanação.  

Ele e tudo quanto amara não seriam mais do que cinzas, dispersas pelo 

vento; e no dia seguinte ninguém suspeitaria da verdade (ALENCAR, 

1959a, p.1315). 

 

A decisão cumpre com dois planos: manter a sua imagem social perante os 

demais homens e servir ao propósito de reservar o seu culto privado. Um abismo se 

mostra com maior clareza nesse momento do enredo. A diferença reside, 

essencialmente, no caráter individualizado do sagrado, tal qual se configura para 

Hermano. O amor romântico do casal inicial redunda em um culto privado e 

individualista. Nas religiões, os objetos de culto são consagrados mediante uma espécie 

de acordo social, no qual os indivíduos de uma sociedade concebem determinado objeto 
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como uma hierofania. Em Encarnação, esse objeto sagrado é fruto da percepção de um 

único homem, o que já revela a tendência individualista do culto às estátuas de cera. 

Ao levar sua esposa para um baile, ele sai da festa sem fazer grande alarde, 

alegando ter que buscar a sua carteira para pagar uma dívida de jogo. Vai até a sua casa 

e liga o gás, na esperança de que tudo corra bem com o seu plano. A sua intenção é 

expressa pelo narrador como uma tentativa de unir a sua alma à de Julieta. O narrador 

não menciona a causa, que provavelmente estaria na inalação do gás associada ao 

vislumbre de um retrato de que trataremos adiante, mas, nesse momento, Hermano tem 

uma alucinação. Esse delírio condensa e explica muitos momentos do romance, a 

começar por uma questão referente ao olhar.  

Pouco antes do início da alucinação, o narrador define Hermano como um 

“visionário” (ALENCAR, 1959a, p.1315), palavra que carrega uma série de 

ambiguidades já em sua definição. Segundo Marilena Chauí em sua reflexão sobre o 

olhar, a palavra designa tanto “(...) aquele que conhece o futuro quanto aquele que 

sonha sonhos impossíveis, tanto aquele que vê mais e melhor do que nós quanto aquele 

que nada vê” (1988, p.32). O desejo do viúvo em unir-se com a sua antiga esposa se 

encontra nessa zona ambígua, entre um olhar aguçado ou um ato de loucura.  

O delírio principia quando Carlos nota uma fotografia que Amália colocou no 

toucador de Julieta, um detalhe é essencial nesse retrato: ele “(...) não era a imagem fiel 

da beleza radiante de Amália, mas a cópia da transformação que sofrera a moça depois 

de seu casamento, e especialmente nos últimos dias” (ALENCAR, 1959a, p.1315). O 

efeito do retrato é semelhante ao dos quadros de Veronese e o das estátuas de cera, elas 

contêm reminiscências da falecida, a comunhão entre as duas é tão presente na foto que 

confunde a cabeça do protagonista, como se vê na completa identificação de ambas:  

Hermano olhou e viu pela primeira vez o retrato. Reconheceu o vulto, 

a atitude, o gesto, as roupas, as joias e uns matizes indefiníveis que só 

ele talvez percebesse. Era Julieta; mas através da sombra de Julieta, ao 

longe, como uma estrela imersa no azul, surgia a imagem luminosa de 

Amália. 

Foi então que esse cérebro já tão exaltado precipitou-se na derradeira 

e mais violenta das alucinações que o tinham abalado. As duas 

mulheres que Hermano havia amado neste mundo erguiam-se em sua 

alma, como duas soberanas em campo de batalha, para disputarem o 

seu despojo (ibidem, pp.1315-6). 
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O narrador, assumindo a sua onisciência total ao penetrar na mente de sua 

personagem, mostra, enfim, as verdades que ali se escondem. As suspeitas que Amália 

teve, quando descobriu as estátuas, vão se confirmando pela voz do narrador conforme 

o delírio avança. Nesse momento, é revelada ao leitor uma verdade interior profunda, 

pois completa-se a gradação presente no romance, já que, dos sinais exteriores da 

opinião pública, conhecemos a fundo a psicologia do viúvo e acessamos seus 

pensamentos e desejos mais íntimos por meio da descrição de seu delírio.  

A alucinação tem por motivo a confusão que se estabelece, na narrativa e na 

mente de Hermano, entre as duas mulheres que começam a se parecer cada vez mais. 

Ao mesmo tempo e paradoxalmente, ambas se tornam, também, muito distintas, já que 

Amália ainda detém uma formosura de salão que encanta a Hermano. É nessa 

contradição entre a identidade e a diferença que a alucinação tomará forma:  

Nos raptos da imaginação, viu outra vez as duas esposas, a quem 

havia jurado fidelidade. Às vezes, elas se aproximavam, perto, muito 

perto, uniam-se estreitamente, e fundiam-se numa só massa vaporosa, 

donde surgia afinal essa mulher dúplice, essa Julieta-Amália, que 

estava pintada no retrato.  

Pouco depois a imagem da esposa-gêmea também por sua vez 

apagava-se em uma sombra indecisa, da qual se destacavam as duas 

moças, cada uma no seu tipo distinto; Julieta com a esquisita elegância 

que vestia de uma graça divina a sua figura apenas regular; e Amália 

com a deslumbrante beleza, que materializava a sua alma, vazando-a 

em formas esplêndidas (ibidem, p.1316). 

 

A contradição é acentuada por conta do “tipo distinto” entre as duas. Como 

argumentamos anteriormente, Julieta era uma personagem mais espiritual; já Amália era 

uma moça formosa, cuja beleza era física. Em termos antitéticos, Amália destacava-se 

por seu corpo e Julieta por sua alma. Outra distinção, contudo, é apontada nessa 

oposição: Amália é presente e vida e Julieta, passado e morte, já que “ela [Amália] era a 

aurora; e sua rival o crepúsculo suave e encantador” (ibidem, p.1316); a imagem é 

simbólica, pois revela, no movimento circular do sol, a formosura da figura da menina 

viva que começa a ofuscar o passado que “(...) ia-se desvanecendo até esvair-se no 

fulgor que derramava a formosura da rival” (ibidem, p.1316). 

Ainda preso ao passado, Carlos chama desesperadamente por sua amada morta, 

que atende ao chamado. Julieta aparece a ele nos moldes românticos e, assim como no 
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romance Diva, seu espírito é noturno, composto de uma alma que se expande e não por 

uma formosura que é revelada na luminosidade dos bailes e por meio do olhar sensual. 

Ela aparece a ele não em uma forma luminosa, pois “a luz desaparecera e os seus raios 

se haviam transformado em estrelas. Foi ao trêmulo dessa luz celeste que ele divisou a 

sombra amada” (ibidem, p.1317). Novamente o olhar interpõe sentidos para essa 

experiência, o que ele vislumbra é uma forma que se insinua por meio da luz celeste.  

A visão dessa “sombra amada” associa-se à tradição literária da visita ao 

mundo dos mortos, como, por exemplo, a visita ao Hades feita por Odisseu e Enéias. 

Contudo, é em Dante que encontramos a justificativa para essa forma celestial aparecer 

a ele como uma figura, ainda que destituída de corpo, pois “a forma visível das almas, 

os seus corpos sutis, objeto do olhar de Dante, se concretizam, ‘figuram-se’, conforme a 

direção dos desejos e dos afetos. Modernamente se diria: a forma é expressão. A 

imagem é o significante da vida psíquica” (BOSI, 1988, p.73). As sombras na Divina 

Comédia aparecem ao protagonista não porque tenham um corpo, mas porque guardam 

em si a expressão visual de seus desejos e afetos. Não por menos, Julieta aparece ao 

amante com o “(...) seu traje favorito de baile, o mesmo com que a viu da primeira vez” 

(ALENCAR, 1959a, p.1317), o que demonstra a intensidade afetiva presente nesse 

encontro. 

A ambiguidade, no entanto, está presente nesse encontro, pois, instantes atrás, 

o narrador nos afirmara ser este um momento de delírio e “no qual se apagaram os 

últimos lumes da razão” (ibidem, p.1316). Ora, por outro lado, vimos que para 

Chateaubriand (1948), influência que certamente encontra-se na obra de Alencar, a 

razão analítica e cética não permite a percepção da totalidade, pois a proximidade com 

Deus se daria mediante a sensibilidade artístico-poética. Portanto, a alucinação seria 

uma questão interpretativa: teria Hermano, ao perder o contato com a razão e a 

sensibilidade material, vislumbrado uma forma divina? Ou a sua experiência seria fruto 

de uma mente enferma? As respostas podem ser dúbias e fazem-nos, novamente, 

recordar do embate entre Amália e o médico Henrique. De um lado, a perspectiva 

positivista responderia que Carlos estava louco, como diagnosticou a menina durante o 

diálogo. O espiritualista, por sua vez, poderia ver no episódio um momento de revelação 

de uma realidade superior. 
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Ao ver essa forma misteriosa que representa a sua mulher, porém, Hermano 

finalmente revela as suas angústias e o seu anseio de reunir-se à sua amada novamente:  

Perdão, Julieta, perdão! Confesso que Amália me fascinou; mas o que 

eu amei nela foi unicamente a tua lembrança, a tua alma que às vezes 

eu ouvia em seus lábios, e via em seus olhos. O que era ela, e só ela, a 

sua beleza, essa eu a admirava; mas enchia-me de terror. Resistia à 

tentação, refugiando-me em teu amor; e, se tu não me amparasses, 

teria sucumbido! Salvei-me, preservei minha alma; ela está pura como 

a deixaste, e vai reunir-se à tua pela eternidade. Eis o momento. 

Recebe-me em teu seio; não me deixes mais um instante neste mundo, 

pois aqui mesmo, perto de ti, próximo a infundir-me no teu ser, eu a 

vejo, eu a sinto, a ela, a Amália; e tenho medo que venha arrebatar-me 

de ti, e separar-nos para sempre (ALENCAR, 1959a, p.1317). 

 

O projeto de Hermano revela-se de uma vez nesse monólogo, que é, inclusive, 

a mais longa fala dele em toda a obra. A ideia do viúvo é preservar a sua alma pura, 

para que, desse modo, ela possa seguir para o céu no momento de sua morte e se unir 

eternamente com a sua amada. A novela Spirite, de Gautier, é encerrada do mesmo 

modo, pois Lavínia e Malivert fundem-se em um ser andrógino perfeito no momento da 

morte do protagonista. Entretanto, a presença de Amália se dá como um perigo para a 

concretização desse intento, já que a sua figura começa a dominar as afeições do viúvo.  

A passagem revela, também, que o amor por Amália se devia simplesmente à 

semelhança entre as duas. O idealista vê, nas similaridades entre as coisas, na analogia, 

um princípio abstrato que é capaz de reunir a dispersão das formas puras (o eidos, ou 

arquétipo). O modelo remete à herança metafísica de tradição platônica, com muitas 

adequações românticas, pois a contemplação e a reminiscência não se dão mediante a 

alma racional, mas por meio do sentimento que o protagonista tem por sua amada, o que 

parece se alinhar à tendência individualista do Romantismo, já que  

(...) enquanto no Neoclassicismo o controle da razão se exercia de fora 

para dentro, com a imposição de modelos ou ‘formas’ preexistentes, 

no Romantismo a razão devia brotar do sentimento, o grande impulso 

inicial que propiciaria a estruturação, de dentro para fora, das ‘formas’ 

adequadas (VIZZIOLI, 2011, p.139). 

 

Embora na passagem Vizzioli refira-se às formas artísticas, o conceito adequa-

se à situação do romance Encarnação, tendo em vista que a relação de Hermano com a 

alma de Julieta parece ser mediada pelas artes. No entanto, pode-se dizer que a forma 
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perseguida por Carlos ao longo do romance também não é inteiramente um produto de 

sua interioridade, pois ele a contempla, por exemplo, em um objeto exterior que não foi 

por ele produzido, como no quadro de Veronese ou mesmo nas estátuas de cera, que 

seriam uma encomenda. Arriscaríamos dizer que a reminiscência dessa forma ideal é 

intuída pelo viúvo por meio de seu sentimento, porém essa forma parece ser, em alguma 

medida, um produto arquetípico da criação Divina.  

A continuação do diálogo entre ele e Julieta parece reforçar essa tese, pois a 

falecida esclarece que, de fato, teria encarnado em Amália: 

Não tenhas este receio, meu Hermano. Queres saber por que tu vês 

Amália, em mim, em tua Julieta? É porque ela te ama como eu te 

amei, com igual paixão. Ela e eu não somos senão a mesma e única 

mulher que tu sonhaste. Pode dar-te a ela; é como se te desses 

novamente a mim. Vi que estavas triste e só no mundo; que a minha 

lembrança não te bastava, e então revivi em Amália, transmiti-lhe 

minh’alma para que fosse tua esposa; para que tu me adorasse em uma 

imagem viva, que te retribuísse, e não em uma estátua de cera 

(ALENCAR, 1959a, p.1317).  

 

Na passagem, Hermano encontra a justificativa e a aceitação de sua falecida 

amada para que possa se relacionar com a menina viva. É curioso observar que, 

novamente, a comunhão entre as duas mulheres se dá pela via do sentimento e que a 

procura de Carlos por esse arquétipo feminino pertence ao campo do sonho, o que, 

novamente, remete à influência de Gautier. A identificação poderia indicar a completa 

submissão, nessa alucinação, da vontade das esposas à do viúvo, já que a encarnação da 

alma de Julieta por Amália se dá de modo semelhante ao das estátuas. Outrossim, como 

se a jovem esposa, que é apresentada a partir de metáforas estatuárias e como se fosse 

um corpo mais material que espiritual, tivesse tido o seu invólucro preenchido pela alma 

virtuosa da outra; o ser dúplice, curiosamente, seria composto das duas mulheres e 

dariam forma ao arquétipo buscado. 

Ainda que tenha obtido a permissão de sua amada para viver com seu novo 

amor, o viúvo insiste na ideia de que precisa morrer para que a fusão de suas almas 

ocorra no céu e por ter medo de que o seu corpo corruptível possa traí-lo e se interessar 

por outra mulher. Julieta, então, concede que ambos poderão se fundir para retornar ao 

“seio de Deus, nosso criador” (ibidem, p.1318). Um “beijo ideal” (ibidem, p.1318) sela 

o acordo e Hermano passa a revisitar os anos de sua vida, ao lado dessa mulher: “todas 
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as fases de sua história, ele as reviveu com uma mulher que não era nem Julieta, nem 

Amália; mas as duas vazadas em um só molde” (ibidem, p.1318).  

A companhia desse ser híbrido de Amália e Julieta parece confirmar a teoria do 

arquétipo divino. O encontro de Hermano com a figura de sua alucinação faz relembrar 

o mito platônico do Demiurgo. Presente no diálogo Timeu, essa figura divina é descrita 

como um artesão que, tendo em vista certo Arquétipo, tenta ordenar o mundo caótico e 

dar forma à matéria de modo a imitar o paradigma ideal. Essa entidade ordenaria o 

mundo material, informe e caótico, e lhe imprimiria uma determinação. Entre a 

manifestação particular e a Ideia, porém, haveria um mediador da consubstanciação do 

modelo na contingência, termo que, em grego antigo, é designado como chôra (LOPES, 

2011). Caso adotássemos essa perspectiva na leitura da passagem acima, seria possível 

crer que o “molde” descrito pelo narrador poderia se referir a essa “chôra”, elemento 

que imprime na matéria uma forma perene, lugar intermediário entre os deuses e os 

homens62.  

Na sequência, tudo aquilo que distinguiria os tipos de Amália e Julieta é 

dissolvido em uma forma una:  

O passado e o presente se travavam e confundiam. O seu primeiro 

casamento, que fora de manhã, e o segundo, que celebrara à noite; as 

noivas, de tipos tão diversos; aqueles dois toucadores, um azul e 

branco, e outro rosa e ouro; todas essas coisas se haviam identificado. 

A mulher que ele amara tinha a beleza de Amália e a alma de Julieta. 

Com essa mulher percorreu toda a sua vida até aquele momento em 

que resolvera deixar o mundo para consumar o consórcio da 

eternidade (ALENCAR, 1959a, p.1318). 

   

A identificação entre as mulheres de Hermano abole completamente as 

particularidades; todas aquelas antinomias estabelecidas ao longo do romance entre as 

duas se dissolvem em um fundamento uno. Os predicados que foram destacados pelo 

narrador para caracterizá-las se confirmam ao final, a formosura de uma une-se com a 

alma bela da outra, formando um ser divino que, nesse momento, é contemplado na 

 
62 Sobre uma possível incorporação de um conceito platônico no romance, cabe mencionar que no 
estudo de Maria Cristina Batalha (2013) sobre a produção fantástica brasileira, a autora distingue 
diversos subgêneros que pertenceriam a essa designação mais geral de “literatura fantástica”. Dentre 
elas, as características de Encarnação assemelham-se mais às do tipo metafísico e filosófico, cuja 
motivação central, no final do século XIX, seria a de se opor a uma visão somente positivista e 
cientificista da realidade.  
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alucinação, como uma espécie de revelação de uma realidade superior e uma comunhão 

mística com o ser amado.  

Essa comunhão é confirmada por meio de uma imagem sagrada, na qual se 

vislumbra um altar e uma pira, objetos presentes em templos, destinados a depurar as 

impurezas do corpo, deixando-lhe somente a alma para se unir ao espírito ideal. Nesse 

momento de elevação, a essência da mulher intuída no real lhe aparece em sua 

manifestação mais plena: 

Ele estava só; junto dele não havia outro corpo, mas uma essência 

divina, em que se imergia; um resplendor que se condensava em 

formas voluptuosas para envolvê-lo de luz. As chamas dessa luz o 

abrasavam, mas com uma lava doce e inebriante, que lhe acrisolava o 

ser. Enfim ele sentiu sua alma desprendendo-se das cinzas, remontava 

ao céu (ibidem, p.1319). 

 

Em sua imaginação, Hermano é acompanhado por uma “essência divina” e 

espiritual, pois essa essência remete a algo sobremaneira distinto da matéria, já que esse 

ente é destituído de corpo. Por fim, a sua própria carne parece ser destruída por uma 

chama de luz, o que metaforizaria o incêndio que teria tomado conta da casa. Se ao 

longo de toda a trama Amália é descrita no romance como se passasse por um processo 

de encarnação de uma alma ou de um ideal; nesse momento, temos a descrição de uma 

desencarnação.  

A descrição do impossível, nesse sentido, coloca mais um problema para ser 

analisado. Como falado anteriormente, tanto a representação do modo fantástico quanto 

do estranho necessita de uma mimesis que passe ao leitor um efeito de realidade. 

Contudo, como observa David Roas (2013), o que configura o fantástico enquanto um 

problema da linguagem é a incorporação de algo impossível de descrever, dado que não 

haveria possibilidade de transformar em símbolo linguístico algo não experienciado 

antes; nesse sentido, portanto, estaríamos em um domínio além dos limites impostos por 

nosso sistema linguístico.  

A solução na escrita de Encarnação parece ter sido o recurso a algumas 

imagens literariamente e filosoficamente estabelecidas, como um diálogo implícito com 

Platão e o jogo de sombras trabalhado na Divina Comédia. De todo modo, algumas 

dessas imagens produzidas são difíceis de visualizar, visto que remetem a elementos 
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sem corpo. O nosso objeto de estudo, portanto, mostra uma nova faceta, dessa vez 

relacionada à linguagem: os corpos que estão sujeitos ao relativo e à contingência 

possuem múltiplas maneiras de serem representados, mas, ainda assim, eles se 

encontram no campo de possibilidades da linguagem. Já um puro espírito ou um 

arquétipo encontra-se além desse domínio do descritivo e pode somente ser 

sugestionado por meio de analogias (a chôra e a sombra, por exemplo).   

Do mesmo modo, ao final desse capítulo, fica sugerido ao leitor que Hermano 

morreu ou, como dissemos, foi desencarnado, o que pode, inclusive, levar o leitor a 

pensar que ele sucumbiu ao fogo. Entretanto, o narrador já havia adiantado que se 

tratava de um delírio e a personagem não morreu na ocasião, mas foi salva por sua 

jovem esposa.  

Na sequência, no capítulo final, cinco anos decorrem do incêndio e Hermano, 

Amália e a filha de ambos, Julieta, vão visitar os escombros da antiga casa. Durante essa 

visita, o narrador onisciente do capítulo anterior, subitamente, afasta-se de sua 

onisciência e descreve as ações das personagens prioritariamente pelo exterior. De uma 

narrativa intimista partimos para uma observação mais objetiva. Assim como o foco da 

narração, a experiência com o incêndio será contada sob a perspectiva de Amália. Os 

acontecimentos serão decodificados e as ilusões do viúvo vistas sob uma nova 

perspectiva.  

Apesar desse esclarecimento, porém, a ambiguidade final não é desfeita, Carlos 

não se recorda de nenhum dos acontecimentos. O momento em que o consórcio das 

almas é estabelecido se dá quando os amantes dão o beijo ideal e o processo de fusão 

das almas começa. Na realidade, esse beijo é dado também na mulher real e estabelece a 

verdadeira união pelo casamento espiritual e não meramente social, pois é selado pelo 

amor. A ambiguidade persiste, porém, na pergunta que Carlos faz a Amália. Apesar de 

ela ter lhe contado, sob a sua perspectiva, tudo o que de fato teria acontecido, a 

semelhança intuída por ele entre as duas mulheres permanece em seu olhar, já que, 

como pontua, “o que não compreendo é como tu e Julieta tão diferentes uma da outra, 

têm aos meus olhos uma semelhança tão grande que parecem a mesma” (ibidem, 

p.1321).  

Após a resposta evasiva, Amália mostra-lhe a filha, Julieta, o que faz com que 

Hermano compreenda algo. Esse final em aberto utiliza-se do recurso que, em Lucíola, 
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teria sido criticado pelo narrador Paulo, ao mencionar que não gosta das reticências, 

visto que a ausência de uma explicação, no caso dos romances com conteúdo erótico, 

poderia abrir margens à imaginação juvenil. No caso, esse sinal linguístico deixa ao 

leitor a responsabilidade de preencher esse vazio significativo de palavras, o que dá 

margem a uma gama variada de interpretações possíveis. Liviz (2008), por exemplo, vê 

nesse final abrir-se a possibilidade fantástica do duplo, em que o espírito virtuoso da 

falecida esposa poderia estar insinuado na escolha do nome da filha, que não seria nada 

neutro.  

Outra possibilidade seria a de que o ideal de virtuosidade de Julieta poderia 

reencarnar em diferentes corpos e manifestar-se na realidade de maneiras muito 

diversificadas. Desse modo, a filha do casal, educada nos valores espiritualistas, poderia 

ser uma nova encarnação desse ideal que não cederia facilmente aos valores 

materialistas do capitalismo.  

Seja qual for a mensagem final, que poderia preencher o vazio de uma 

explicação racional fornecida pelo narrador, o casamento de ambos concretiza ao menos 

um ideal: o da família higiênica, no qual a produção de uma descendência saudável é 

tida como um pressuposto de base. Conforme veremos adiante, esse final mantém certa 

relação com o próximo romance a ser analisado, dado que o final de A carne também 

culmina na formação de uma família, ainda que por conta de uma gravidez não 

planejada.  

Se a princípio o mistério do romance estaria centrado no desvendamento de 

qual seria o segredo de Hermano, o capítulo final deixa ao leitor um novo enigma que 

pode levar a novas ambiguidades que, dessa vez, recaem sob a figura de Julieta-filha. A 

questão do olhar interpõe-se ao leitor mais uma vez na narrativa, já que a conversa é 

narrada sob uma ótica objetiva e em que predomina o discurso direto. Curiosamente, 

essa opção estética, que se assemelha a muitos procedimentos de escritores realistas63, 

não permite ao leitor compreender com clareza aquilo que está sendo expresso, já que o 

significado é estabelecido subjetivamente entre o casal, e esse silêncio da onisciência 

convida ao preenchimento dessa ausência.  

 
63 A afirmação foi retirada da obra O foco narrativo de Lígia Chiappini M. Leite (1985); segundo a autora, 
as obras realistas teriam priorizado o narrador objetivo que fosse o mais neutro possível.  
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Além disso, nesse instante final, a onisciência do narrador durante o episódio 

em que descreve a visão de Carlos torna-se ambígua. No capítulo final, como dissemos, 

quem fornece ao leitor as informações do que teria ocorrido na casa, no momento do 

incêndio, é Amália e não essa voz que tudo sabe. Em sua perspectiva do fato, Hermano 

teria delirado por conta do gás e não teria entrado em contato com uma suposta 

divindade ou mesmo com a alma de sua falecida esposa. Relembremos que, apesar de 

encarnar os valores espiritualistas, a jovem esposa também não deixa de ser uma 

personagem que representa alguns valores do Positivismo e, curiosamente, ela estaria 

apresentando, ao descrever a cena e os fatos que viu, a versão empírica do fato e não a 

subjetiva, ou seja, aquela apresentada pelo narrador.  

A experiência íntima vivenciada por Hermano, contudo, deixa sólidas marcas 

no modo como ele interpreta a própria realidade: em seu momento de alucinação ou 

epifania, o viúvo vê as duas mulheres, tipos completamente distintos, como uma só e, 

no capítulo final, essa percepção é mantida por ele e enunciada explicitamente. O 

arquétipo, portanto, parece ter se manifestado plenamente no corpo de sua mulher 

(ainda que essa fusão tenha se dado somente no campo psicológico). O mistério 

permanece na história e o silêncio do narrador, que parece mostrar somente os indícios 

dessa outra realidade, não confirma e nem deixa de confirmar a verdade sobre o 

acontecido. O delírio apresentou algo de uma realidade divina dos espíritos ou tudo não 

passou de um momento de loucura? Ao final, portanto, cabe ao leitor a difícil tarefa de 

ver na experiência um momento de expansão da alma ou um momento em que os 

sentidos do corpo foram inebriados.  

*** 

Em Encarnação, a relação entre corpo e alma estabeleceria um diálogo 

implícito com a tendência espiritualista. A partir das escolhas formais do romance, é 

possível notar que, ao configurar a sua narrativa, o escritor mobilizou não somente as 

tendências do gênero literário e do modo fantástico, mas também teria incorporado 

noções de discursos diversos para a construção da trama narrativa, mas, principalmente, 

do corpo e da alma das suas personagens, sendo que, dentre essas, o discurso religioso, 

filosófico e artístico sobressairia.  

Os discursos alheios à obra, que auxiliam em sua interpretação, se mostram de 

diversas maneiras no texto. Inicialmente, tais discursos se encontram na caracterização 
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das personagens, já que o narrador descreve as duas esposas de Hermano a partir de 

uma série de oposições que, ao final, são unificadas em torno de um mesmo ideal (ou 

espírito) compartilhado entre ambas; o que permite associar a alma aos discursos 

artísticos e filosóficos. Também, por meio da descrição de ambientes, é possível notar o 

dialogismo com outros livros da literatura e conceber, ao mesmo tempo, certa 

perspectiva do fantástico na obra. Outra descrição importante é a das mulheres de cera, 

dado que as diferenças entre elas e Julieta são muito importantes para compreender qual 

seria a verdadeira natureza da mentalidade do viúvo e, além disso, essas estátuas 

permitem compreender certa concepção do sagrado na obra. A partir das descrições é 

possível relacionar o corpo a concepções da medicina, em especial certa conduta médica 

ligada à especulação, a uma herança do animismo e da tradição. Do mesmo modo, nota-

se, na descrição de Hermano, certa percepção da fisiognomonia e a sua relação com a 

literatura.  

Não só a descrição das personagens e do ambiente é importante para a 

caracterização do corpo e da alma: a análise dos diálogos também é sobremaneira 

relevante para compreender essas relações.  A conversa entre Amália e Henrique, por 

exemplo, coloca explicitamente a questão da existência ou não da alma e opõe, de um 

lado, os valores da tendência literária realista e positivista, e, de outro, a tendência 

espiritualista que seria aquela seguida por ele e por seu amigo, o que permite 

compreender uma série de noções implícitas na obra e que estiveram em voga nos 

debates da época, como a tendência vitalista e a materialista.  

Além dos diálogos e da descrição, as mudanças de personalidade e a vida 

interior das personagens são muito reveladoras, o que mostra a função do narrador 

onisciente de fornecer esses sentidos para o leitor. Em especial, as suposições da jovem 

esposa, que compõem uma visão cada vez mais acurada de Hermano – assim como a do 

viúvo em sua alucinação –, são muito relevantes para compreender certa concepção 

sociológica do sujeito presente na obra. É significativa, também, a função do narrador 

quando ele menciona as mudanças sofridas por Amália, já que ela acaba por encarnar 

não somente o ideal de Hermano, mas os próprios valores da falecida.  

Contudo, dentre os trechos em que o narrador se vale da onisciência, o episódio 

da alucinação do protagonista é o mais oportuno para compreender a fundo a concepção 

de alma e a sua ligação com o idealismo e as teorias do arquétipo. Como fica 
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subentendido ao final, a experiência de Hermano oscila entre a loucura e a epifania, 

visto que a sua alucinação pode ser fruto de uma ilusão espiritualista ou uma intuição 

aguçada que teria vislumbrado algo de uma revelação divina. Seja como for, a obra é 

encerrada mantendo essa ambiguidade. Ao que tudo indica, o diálogo entre Henrique e 

Amália fornece uma pista para compreender esse momento, já que a interpretação do 

evento dependeria da perspectiva adotada pelo intérprete: ver o evento como um 

vislumbre da eternidade ou optar pela explicação racional.  

O final de Encarnação, portanto, deixa em aberto o sentido geral da obra, 

como modo de possibilitar ao leitor que opte por acreditar na tendência materialista ou 

espiritualista ao dar o desfecho apropriado. Como sugere Valéria de Marco (1986) em 

sua interpretação de Lucíola, e que tomamos a liberdade de adequar a Encarnação: a 

linguagem busca desvendar a realidade, mas a multiplicidade de olhares para um 

mesmo objeto torna infrutífera a tarefa de apreender integralmente o real.  

Por fim, um esclarecimento final se faz necessário ao final deste último 

capítulo dedicado inteiramente ao romance Encarnação. Grande parte da fortuna crítica 

que estudou essa obra esteve preocupada em determinar se o romance seria ou não uma 

narrativa fantástica. Apesar de considerar o fantástico nesse capítulo, não pretendo 

rotular o romance, determinando se ele estaria mais próximo do estranho, por exemplo. 

O intuito é o de demonstrar que a interpretação do evento ocorrido passa 

necessariamente pela dificuldade de apreensão do real por meio da linguagem e, 

curiosamente, a classificação do romance dependeria de como a pessoa que o lê 

interpreta os eventos arrolados e se esse leitor vê, na subjetividade de Hermano, descrita 

tão cuidadosamente por meio de analogias imagéticas, uma alucinação ou algum contato 

com uma realidade divina.  

Partilhamos do ponto de vista, expresso pelo professor Marcos Flamínio Peres 

(2016), de que Alencar sabia mobilizar habilmente as convenções literárias em seus 

textos, o que o possibilitaria transitar confortavelmente entre diferentes modos e 

gêneros, seja nas oscilações dos modos miméticos em Minas de Prata, estudadas por 

Peres; seja naquelas relacionadas ao uso de elementos do estranhamento ou da fantasia, 

como é o caso de nosso romance. Sobre a classificação do gênero, ou sobre a pergunta 

se a obra seria fantástica ou estranha, resolvi reformular a questão: o que permite, no 

livro, fazer uma leitura fantástica ou estranha de sua trama? A partir dessa perspectiva, 
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acabei incorporando, em alguns momentos da análise e da interpretação, aspectos desses 

dois modos literários, procurando ver como eles funcionavam textualmente. O resultado 

foi precisamente uma contestação sobre a interpretação desses assuntos de base 

filosófica, o que corrobora a hipótese de que, no enredo, a configuração literária da 

personagem Hermano depende dos diversos olhares que são lançados ao viúvo e suas 

experiências de vida.
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2. A carne 

2.1 - A crise histérica e o despertar da sexualidade 

 

A carne oferece uma perspectiva bastante diversa daquela que encontramos em 

Encarnação, o que se deve, em grande medida, ao fato de fundamentar sua escrita na 

tendência estética do Naturalismo. Além disso, o romance é episódico, sendo que 

diversos eventos secundários aparecem entremeados ao evento principal (o caso 

amoroso de Helena e Barbosa). Observa-se, em tais momentos, o intento de evidenciar 

uma visão materialista, mediante descrições, conversas significativas e narrativas. Em 

outras palavras, o enredo enfatiza bastante o elemento da dianoia aristotélica, já que 

buscaria mostrar a validade de um pensamento, uma determinada leitura da realidade, 

por meio das ações, dos pensamentos, dos sentimentos e dos diálogos estabelecidos 

pelas personagens.    

No início do romance já é possível notar como certas passagens parecem dar 

maior ênfase a temas típicos da escola naturalista buscando validá-los para o leitor. A 

partir da descrição de uma crise histérica, por exemplo, é possível conceber, como 

discorreremos neste capítulo, uma percepção sobre o corpo feminino, tendo em vista 

que o narrador principia alinhando-se implicitamente, no campo dos conceitos, a 

diversos posicionamentos de sua época, o que parece corroborar a nossa hipótese de 

que, por meio das escolhas formais, as narrativas estudadas na tese assumem 

posicionamentos discursivos e apresentam respostas a polêmicas de sua época. 

No início da trama, a protagonista é apresentada ao leitor como uma órfã de 

mãe que, do pai, Lopes Matoso, teria recebido uma educação variada que abrangia o 

estudo de diversas áreas do saber. Desse modo, “aos quatorze anos Helena ou Lenita, 

como a chamavam, era uma rapariga desenvolvida, forte, de caráter formado e instrução 

acima do vulgar” (RIBEIRO, 2015, p.70). O vínculo criado entre a moça e seu pai não é 

somente afetivo, mas também intelectual, o que constitui um motivo recorrente na 

narrativa, pois esta afinidade mental será repetida com Manuel Barbosa. Quando chega 

à idade de se casar, contudo, ela repudia a ideia, pois concebe o casamento como uma 

convenção social. O pai, em contrapartida, afirma que o matrimônio não seria fruto de 
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um costume arbitrário, mas diria respeito a uma necessidade fisiológica devida à 

necessidade de perpetuação da espécie.  

Após essa breve introdução sobre as relações familiares da protagonista – o 

relacionamento entre pai e filha, e o histórico da família – e da sugestão sobre qual seria 

o caráter dela, o narrador abruptamente informa ao leitor que Lopes Matoso morrera 

devido a uma súbita congestão pulmonar. A situação inicial é rapidamente modificada, 

pois a trama do romance não é centrada no período da infância. A personagem se vê, 

repentinamente, em uma situação de fragilidade e deve, a partir de sua situação de órfã, 

adequar-se à ausência de um pai que a guie. Ao analisarmos a personagem de Lenita, 

antes e após o falecimento, notamos uma acentuada disparidade em seu comportamento. 

A mudança abrupta que se opera é o nascer das necessidades sexuais e uma espécie de 

despertar da “carne” que estão associados ao crescimento.   

A perda do pai, causada pelo sufocamento mencionado, desempenha um 

importante papel no desenvolvimento do enredo, pois colocará Lenita em uma situação 

de desamparo e motivará uma série de eventos decorrentes de sua nova condição. 

Inicialmente, o processo de luto a leva a pedir estadia na fazenda do coronel Barbosa e 

sua esposa octogenária, porém, mais do que isso, o golpe pela perda de alguém tão 

querido é de suma importância para o desenvolvimento do enredo e o início do conflito, 

já que motivará uma crise histérica que será decisiva para o despertar da sexualidade, 

assunto que será abordado neste capítulo.  

Ao se exilar na fazenda de seu novo tutor, Helena começa a ser acometida de 

sintomas que, de acordo com o narrador, haviam principiado com a perda de seu pai e, 

em sua nova casa, eles se mostram acentuados, pois “com a morte do pai, parecia ter-se-

lhe transformado a natureza: já não era forte, já não era viril como em outros tempos. 

Tinha medo de ficar só, tinha terrores súbitos” (RIBEIRO, 2015, p.77). Paulatinamente, 

os sintomas da personagem vão sendo revelados ao leitor, pois “quando voltava para os 

seus aposentos, tomada em caminho por um pavor inexplicável, agarrava-se trêmula à 

mulata [sua ama]” (ibidem, p.77). Aos efeitos referentes às paixões, os sintomas 

fisiológicos começam a somar-se quando o narrador indica que ela “não podia comer, 

tinha um fastio desolador, cortado por desejos violentos de coisas salgadas, de coisas 

extravagantes” (ibidem, p.77). Soma-se a esse quadro, o princípio patológico, pois 
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“sobrevieram-lhe salivações constantes, vômitos biliosos quase incoercíveis” (ibidem, 

p.77). Até que “uma manhã não se pôde levantar” (ibidem, p.77).  

Preocupado com a saúde de sua protegida, o coronel manda chamar o médico 

Guimarães. A crise, então, é descrita de maneira pormenorizada: 

Quando este chegou estava Lenita abatidíssima: emaciada, lívida, com 

os olhos afundados em uma auréola cor de bistre, comprimia o peito, 

estertorava sufocada. Uma como bola subia-lhe do estômago, 

chegava-lhe à garganta, estrangulava-a. No alto da cabeça, um pouco 

para a esquerda, tinha uma dor circunscrita, fixa, lancinante, atroz: era 

como se um prego aí estivesse cravado. 

E seu sistema nervoso estava irritadíssimo: o mais ligeiro ruído, o jogo 

de luz produzido pelo abrir da porta arrancava-lhe gritos. 

O doutor Guimarães, médico já velho, de fisionomia inteligente e 

bondosa, aproximou-se da cama, examinou a enferma detidamente, 

em silêncio, sem tomar-lhe o pulso, sem incomodá-la na mínima 

coisa, baixando-se muito, com as mãos cruzadas nas costas, para 

ouvir-lhe a respiração, para escutar-lhe os gemidos, para atentar-lhe 

nas contrações da face. 

– Quando começou isto, coronel? perguntou. 

– Doente tem ela estado desde que aqui chegou, mas assim, ruim, é só 

hoje.  

– Sufoco! acudam-me! gritou de repente Lenita e, revolvendo-se, 

escoucinhando, dilacerava a camisa com as mãos ambas, arranhava o 

peito. Um rubor súbito, vivíssimo, colorira-lhe o rosto, brilhavam-lhe 

os olhos de modo insólito.  

– Sei o que isto é, disse o médico; tenho pela frente um conhecido 

velho, não me dá cuidado, volto já (ibidem, p.78).  

 

No que diz respeito ao estilo, a passagem pode causar certa estranheza ao leitor 

contemporâneo. O primeiro aspecto que pode despertar a atenção é a introdução de 

termos típicos do discurso médico-científico, em especial, a menção ao sistema nervoso 

e às reações do organismo. Outro aspecto recorrente é a profusão de adjetivos que 

aparecem interpolados em diferentes orações. Diferentemente do caráter idealizador de 

algumas produções românticas, contudo, esse excesso de predicados descritivos parece 

procurar demonstrar com precisão os sinais emitidos pelo corpo da paciente, todos os 

indícios devem ser arrolados para que o leitor suspeite do mal que acomete a 

protagonista. O comportamento de Lenita assume uma espécie de enigma patológico, 

cujos sintomas vão tecendo um padrão conhecido e muito estudado no século XIX.  
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Apesar da descrição minuciosa, a doença em si não é mencionada nesse 

momento da narrativa64, o que pode causar certa estranheza, pois o motivo do distúrbio 

permanece oculto. Contudo, um significado latente insinua-se ao leitor, pois os indícios 

presentes na passagem aludem à histeria. Essa indefinição permite pensar a imbricação 

entre o visível e o invisível, entre o enunciado e o que se mantém em silêncio no trecho, 

pois aquilo que é o essencial, ou seja, a doença, permanece velado, embora as 

manifestações somáticas indiquem uma forte hipótese clínica. Essa postura estaria, 

possivelmente, alinhada aos pressupostos da escola realista, contudo, aquilo que é 

sugerido não é trazido à luz pela descrição objetiva, o principal da cena não é nomeado, 

somente sugerido.  

Ao tratar da relação entre o olhar e o conhecimento no século XVIII, Foucault 

menciona um caráter ambivalente no início da clínica, pois “os sintomas deixam 

transparecer a figura invariável, um pouco em recato, visível e invisível, da doença” 

(2008, p.98). Ainda segundo Foucault, a clínica teria seu nascimento por meio de um 

intricado jogo de visibilidade em que o modelo classificatório – que buscava delinear a 

essência da doença por meio de uma operação em que os sintomas particulares eram 

abstraídos até se chegar a uma ideia genérica – teria sido suplantado por um método 

probabilístico e gramático. Não nos interessa aprofundar o modelo matemático, mas, no 

que diz respeito ao universo das palavras, o dever do clínico era, por meio de um olhar 

profundo, descrever tudo aquilo que via e anotar o histórico de evolução da doença. 

Nesse método, que se utilizava da descrição como instrumento de conhecimento, o 

médico realizava uma transformação do sintoma (real) em signo (verbal) e, através 

desse procedimento, as manifestações caóticas da realidade ganhavam uma coerência no 

campo da linguagem. 

O discurso literário projeta uma inversão com relação a tal método clínico 

setecentista. Ao fazer o paralelo com o nascimento da clínica, não queremos dizer que 

Ribeiro tenha incorporado em seu discurso o paradigma clássico de fazer medicina ou 

mesmo que estivesse dialogando com uma perspectiva essencialista, mas sim apontar 

que, no caso da conversão da doença para o discurso literário, houve uma inversão da 

prática clínica em sua configuração para o discurso literário, já que na narrativa não há a 

manifestação real de uma doença, mas o simulacro, dado que as personagens ficcionais 

 
64 Cabe mencionar que, adiante no romance, em uma passagem em que Lenita analisa as suas reações 
corporais, ela menciona que seria uma “crise histérica” (RIBEIRO, 2015, p.114). 
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não possuem correlatos físicos na realidade. Os sintomas são descritos e já são 

considerados como uma manifestação da histeria, conforme a sequência narrativa 

explicita ao leitor. Ou seja, se o médico da Idade Clássica descrevia os sintomas 

fartamente para obter uma coerência no nível da linguagem; no caso do romance, a 

linguagem verbal atribui uma série de signos aos sintomas literariamente sentidos pela 

personagem buscando, desse modo, estabelecer a verossimilhança e o efeito de verdade 

da narrativa através das observações do discurso médico. 

Nessa dialética entre natureza e linguagem, a ficção de A carne instaura uma 

doença que, por não ser real, mas ficcionalmente concebida, já apresenta uma coerência, 

tendo em vista que seus sintomas teriam sido preconcebidos mediante o uso do código 

verbal e, portanto, já estariam imersos em um conjunto lógico de ordenamento de suas 

manifestações. Entretanto, por se instaurar ao final do século XIX, esse princípio 

ordenador ainda não teria encontrado a resposta psicanalítica, o que faz com que a 

apresentação da histeria e do que se denominava “crise histérica” no romance destoe de 

modelos atuais, fato que pode causar estranheza ao leitor familiarizado com as teorias 

freudianas. A classificação da doença é aludida através dos inúmeros signos trazidos em 

profusão pelo romance e que, na clínica prática, se apresentam ao médico na forma de 

sintomas corporais. No arrolamento dos signos evidenciados pelo narrador por meio do 

sistema linguístico, que configura os corpos mediante o histórico de compreensão do 

fenômeno, a histeria insinua-se por meio dos sinais indicados pelo narrador. 

Como já mencionado, Lenita é acometida de terrores e ataques de pânico65, 

sintomas que indicam, na literatura médica da época, a ansiedade que precedia aos 

ataques. Outro dado classificatório comum é a sensação de sufocamento66 que indica 

um sintoma comum da histeria, e chegou a ganhar um nome próprio, conforme será 

tratado logo adiante. Além disso, na passagem, nota-se o enrijecimento muscular67 e 

uma forte dor de cabeça68. Por fim, outras manifestações seriam o ataque epiléptico69 e 

o autoflagelamento70.  

 
65 Na sequência das notas de rodapé, indico os trechos que fornecem ao leitor os sintomas de Lenita, 
principiando por seus ataques de pânico: “Tinha medo de ficar só, tinha terrores súbitos” (RIBEIRO, 
2015, p.77). 
66 “Sufoco! acudam-me! gritou de repente Lenita (...)” (ibidem, p.78). 
67 Após a cura, o narrador indica que seus “(...) músculos [estavam] distendidos, soltos” (ibidem, p.81), o 
que indica seu enrijecimento anterior. 
68 “No alto da cabeça, um pouco para a esquerda, tinha uma dor circunscrita, fixa, lancinante, atroz: era 
como se um prego aí estivesse cravado” (ibidem, p.79). 
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Dentre esses dados trazidos pelo narrador, um fato muito importante para 

assumir que se tratou da figuração da histeria é a sensação de falta de ar, que é descrita 

pelos médicos da época como um sintoma típico dos ataques histéricos. Como descreve 

Newton e Powell, dentre os sintomas que indicariam uma crise, nota-se “uma sensação 

de choque, ou como se uma bola estivesse subindo do abdômen para a garganta, 

sensação que foi nomeada de globus hystericus” (NEWTON e POWELL apud 

SCUDDER, 1891, p.478, tradução nossa)71. Além disso, outro aspecto importante de 

definição são as contrações musculares, característica típica que motivou alguns 

hospitais franceses, no fim do século XIX, a alocarem em uma mesma ala epilépticos e 

histéricos. Por fim, a postura de autoflagelamento, já que “o paciente geralmente bate 

em seu peito, descabela-se, range os dentes, morde sua língua ou lábios, ou machuca a 

si mesmo de algum modo” (ibidem, p. 479, tradução nossa)72. Todos dados que, como 

se pode verificar, estão presentes na manifestação de Lenita.  

De acordo com Etienne Trillat, uma espécie de Romantismo da histeria teria 

vigorado ao longo do XIX, visto que o apreço da literatura romântica pelos tipos 

femininos motivou grande parte do interesse pela doença. Ainda segundo o autor, no 

período do Romantismo, o estudo da histeria foi atravessado por uma análise que 

enquadrava as pacientes e suas características típicas em uma série de arquétipos dessa 

corrente artística, como o da “(...) mulher musa, anjo e demônio, mãe fecunda, virgem, 

mulher frágil e passiva, mas também a mulher feiticeira” (1991, p.107). O que esteve 

em jogo na busca por uma definição para essa patologia em especial foi um interesse 

por desvendar a essência da mulher, que o historiador mencionado relaciona ao Eterno 

Feminino de Goethe.  

No romance A carne, busca semelhante ocorre no enredo, como modo de 

desvendar a condição feminina, porém em termos fisiológicos e não arquetípicos, já 

que, na perspectiva naturalista-materialista, a metafísica não se apresenta como um 

conhecimento válido, a via para este estando reservada ao método científico que busca 

 
69 Presente na menção às “(...) crispações nervosas dos membros (...)” (ibidem, p.79). 
70 O narrador menciona que ela “(...) dilacerava a camisa com as mãos ambas, [e] arranhava o peito (...)” 
(ibidem, p.78). 
71 No original em inglês: “a sensation of choking, or as if a ball were rising up from the abdomen into the 
throat, to which sensation the appellation of globus hystericus has been given” (NEWTON, POWELL apud 
SCUDDER, 1891, p.478). 
72 No original em inglês: “the patient often beats her breast, tears her hair, grinds the teeth, bites the 
tongue or lips, or otherwise injures herself” (NEWTON, POWELL apud SCUDDER, 1891, p.479). 
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pelas leis naturais. Júlio Ribeiro, em sua série de artigos intitulada Cartas sertanejas, 

busca alinhar-se ao materialismo quando afirma: “nunca fui metaphysico e muito menos 

positivista: o materialismo foi sempre minha filosofia (...)” (2007, p.130). O que se nota 

na descrição minuciosa da crise histérica, empreendida pelo narrador, parece ser a 

tentativa de demonstrar que, longe de procurar por alguma resposta ideal e universalista, 

a busca pelo que é típico do feminino deve ser realizada por meio de suas manifestações 

físicas. Não à toa, o romance apresenta passagens que visam explicar o modo como o 

organismo humano (seja de Barbosa, Lenita, do coronel e sua esposa ou dos escravos) 

reage a diversas situações, com explicações cientificistas73. Tal posicionamento de 

Ribeiro, já permite compreender um pouco sobre seu posicionamento acerca do 

fenômeno histérico, pois permite situar, na imensa variedade de estudos, a qual 

tendência da época a manifestação literariamente concebida pelo escritor estaria mais 

próxima.  

Durante os séculos XVIII e XIX, a origem dessa doença incidiu, 

especialmente, sobre três eixos que foram largamente debatidos no período: o platônico 

de fundo metafísico (e sua hierarquia corporal); o fisiológico que situava a origem da 

doença em um órgão (sistema nervoso ou útero); e a origem “psicológica”, na qual as 

paixões são consideradas enquanto elemento constituinte das crises. Esses eixos, como 

não poderia deixar de ser, referem-se a teorias, ou seja, conjuntos de hipóteses que 

buscavam sistematizar e organizar a manifestação da histeria, para poder interferir 

clinicamente nela. Logo, bastaria saber qual dessas tendências Júlio Ribeiro teria se 

utilizado prioritariamente para a construção do ataque de Lenita a fim de buscar 

compreender melhor a percepção sobre o funcionamento do mecanismo corporal e, em 

especial, qual seria a sua percepção da relação entre mente e corpo. 

Conforme demonstra Trillat, esses eixos eram relativos e podiam mesclar-se 

nas diferentes práticas médicas de acordo com a leitura que era realizada. Na 

perspectiva que atribuía ao útero a responsabilidade pela manifestação da crise, 

postulava-se que a mulher, dada sua natureza, definida no século como frágil, seria 

 
73 As passagens do romance em que o narrador busca descrever as reações corporais de Lenita são 
inúmeras, porém destaca-se o capítulo em que ela é picada por uma cobra e Barbosa apresenta uma 
longa consideração sobre como o organismo reage ao veneno do animal peçonhento. Não cabe citar 
toda a fala dele, que ocupa quase duas páginas da obra; vale, porém, mencionar que, antes de explicar 
os seus procedimentos, a personagem faz questão de esclarecer que seu método foi científico, já que “o 
meu [de Barbosa] tratamento foi todo racional: pus em prática o que aprendi de Paul Bert, que o 
aprendeu de Claude Bernard” (RIBEIRO, 2015, p.220).  
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concebida enquanto um ente apto a sensações atenuadas e, na ocorrência de uma forte 

emoção, o organismo adoeceria. Nessa perspectiva, a prática sexual possuiu papel de 

destaque e chegou a ser recomendada como solução terapêutica, ainda que a 

recomendação resguardasse as medidas do excesso. Uma decorrência disso é que 

Segue-se uma dialética bastante sutil que, enquanto preconiza o ato 

sexual como terapêutica necessária, preserva a moral de qualquer 

excesso venéreo. A continência voluntária ou forçada está na origem 

dos acidentes histéricos, mas a prevenção dos acidentes não reside no 

exercício desenfreado da sexualidade. Muito pelo contrário, ela reside 

no domínio de todos os fatores próprios a excitar o instinto genésico 

(TRILLAT, 1991, p.112). 

 

Desse modo, alguns médicos atribuíam as crises a um evento comumente 

presente na perspectiva da época, que reduzia a existência da mulher ao papel exercido 

por ela ao ser mãe. Além de estar relacionada ao instinto genésico, tema que será tratado 

mais adiante, a relação com o estado de confusão mental deixava entrever que, em certa 

medida, o problema não seria exclusivamente uterino, mas, de algum modo, haveria 

uma comunicação, proporcionada pela doença, entre o útero e o cérebro, sendo que a 

discussão, para esses médicos, centrava-se em qual seria a orientação do distúrbio: de 

baixo (útero) para cima (cérebro) ou o inverso.  

Em certa medida, A carne parece incorporar, em seus sentidos, essa conotação 

de que, associado ao ataque histérico, o instinto de procriação ficaria sobrecarregado. A 

fim de sustentar esse posicionamento, basta que se tenha em mente a sequência geral da 

narrativa: logo após a crise, a protagonista, de súbito, “(...) femininizava-se” (RIBEIRO, 

2015, p.81), passando a ter um desejo erótico ao visualizar uma estátua de um homem 

nu. Todos os eventos subsequentes: os desejos e as manifestações corporais de Lenita a 

levam a um mesmo destino, que é a maternidade. A volúpia descomedida acomete a 

protagonista levando-a a consumar o ato sexual e engravidar do filho do coronel. Deve-

se levar em consideração, portanto, que, após a crise de histeria, o desejo sexual da 

personagem aflora intensamente, o que permite associar o seu sentido a uma 

necessidade uterina, conforme alguns discursos da época teorizavam74.  

 
74 Em História da histeria, Etienne Trillat (1991) menciona que a teoria da histeria uterina (herdada da 
tradição grega, visto que a palavra “hystera” significa “útero”) foi responsável, no século XIX, por 
algumas práticas violentas contra as mulheres, como, por exemplo, a retirada cirúrgica do órgão. Dentre 
os médicos famosos da época que foram adeptos dessa teoria, pode-se citar Pinel, Landouzy e, inclusive, 
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Contudo, além da ligação com o útero, o narrador menciona uma contribuição 

decisiva dos nervos, pois “(...) seu sistema nervoso estava irritadíssimo: o mais ligeiro 

ruído, o jogo de luz produzido pelo abrir da porta arrancava-lhe gritos” (ibidem, p.78). 

A passagem sugere que tal sistema também possuiria um papel central em sua 

manifestação patológica e essa indicação apontaria para novos rumos de análise, em 

especial por colocar em evidência que diferentes sistemas do organismo estariam 

relacionados ao fenômeno.  Tal alusão presente nessa escolha configurativa da crise 

histérica, possibilitaria aproximar o posicionamento do romance ao eixo fisiológico. 

Alguns estudos dessa vertente teorizaram que a sua causa determinante estaria 

relacionada ao funcionamento do sistema cerebral e sua relação com acontecimentos 

que, contemporaneamente, denominamos de “traumáticos”.  

Ainda da perspectiva de que o organismo feminino seria mais “frágil”, 

postulava-se que, mediante um acontecimento muito trágico na vida de uma mulher, o 

sistema sofreria com uma lesão em algum ponto do cérebro. Desse modo, a causa do 

distúrbio era apontada em termos integralmente relacionados à física do corpo (o que o 

distinguiria de uma visão mais próxima da psicologia, por exemplo). O mecanismo de 

funcionamento corporal, implicitamente transcrito no romance, aliaria a percepção da 

histeria uterina a essa outra, que estaria mais próxima a essa concepção do trauma, pois 

somente a manifestação dos desejos procriadores do útero não seria suficiente para 

explicar a ligação entre um acontecimento trágico e a manifestação da doença. 

Conforme o próprio narrador indica, os sintomas principiaram “com a morte do pai, 

[pois] parecia ter-se-lhe transformado a natureza (...)” (ibidem, p.77). 

Assim sendo, ao associar a perda de um ente querido à crise, o romance acaba 

por colocar o sistema nervoso em destaque, e o escritor de A carne já postula o papel de 

especialização da medicina, pois localiza no espaço do organismo a origem da doença, o 

que reforça a verossimilhança naturalista por meio da interdiscursividade. Essa hipótese 

da origem da crise histérica se confirmará, como veremos adiante, também na escolha 

 
Charcot, o mentor de Freud, que, no início de sua carreira, foi adepto da teoria uterina. No Brasil, o 
estudo de Maria Clementina Pereira Cunha (1986) sobre o asilo brasileiro de Juquery demonstra como a 
histeria foi encarada, nessa casa para alienados, como uma doença relacionada ao sexo ou à 
sexualidade. Dentre as evidências, encontra-se a prescrição de alguns médicos de que a infelicidade 
conjugal ou a ausência de filhos e/ou maridos seria a origem do distúrbio histérico. Além disso, cabe 
ressaltar que, apesar de Juquery não ter adotado estes métodos, alguns hospícios indicavam, como 
medida para curar mulheres que procuravam por sexo fora do ambiente doméstico, práticas como a 
extração de clitóris e a introdução de gelo na vagina, o que buscava regular uma suposta instabilidade 
advinda do sistema reprodutor.   
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do remédio que será ministrado pelo médico ao diagnosticar o mal de Lenita. Ao 

evidenciar que haveria uma ligação da crise da jovem ao sistema nervoso, o intento 

materialista de secularizar as manifestações corporais é reforçado, já que a histeria não 

teria sido concebida como uma espécie de “doença espiritual”, mas ela poderia ser 

explicada na economia interna dos órgãos e ser localizada na geografia corporal.  

A herança dessa percepção é mencionada por Foucault (2008), em O 

nascimento da clínica, que analisa experiências realizadas na anatomia clínica por 

Bichat, na qual as dissecações revelavam lesões tissulares que, desse modo, atribuíram 

uma localização interna para as doenças. De acordo com o autor de As palavras e as 

coisas, esse princípio positivo teria contribuído para o afastamento da metafísica do 

discurso médico, já que atribuiu uma explicação anatômica, portanto puramente física, 

para os males humanos. Quem teria contribuído de modo a consolidar certo olhar 

moderno lançado pelos médicos para o corpo teria sido Broussais, que migrou a 

percepção puramente anatômica para a ordem dos órgãos e seus sistemas, ou seja, 

instaurou o olhar fisiológico e especializado para as patologias.  

Nessa percepção secular, decididamente procurada por Júlio Ribeiro, o sistema 

nervoso é um elemento central no estabelecimento da relação entre a mente e o corpo, 

pois estabelece um importante elo de comunicação entre o cérebro e os músculos. Ao 

tentar refutar as teorias materialistas, o discurso de Gonçalves de Magalhães, 

curiosamente, deixa entrever o fascínio que a descoberta da influência dos nervos no 

mecanismo corporal exerceu na época, como se percebe na seguinte passagem:  

(...) todos os órgãos operam e elaboram de baixo da influencia do 

systema nervoso: os nervos do movimento, os da sensibilidade, e os 

da vida puramente orgânica dependem do cérebro; como as artérias e 

a circulação do sangue dependem do coração: todos os órgãos dos 

sentidos externos teem o seu complemento no cérebro: o espirito 

necessita de nervos para receber impressões externas e orgânicas, e 

dar movimento voluntário ao corpo (1876, p.25). 

 

Como já apontado, as manifestações dos fenômenos corporais encontram-se 

em luta porque, ao mesmo tempo em que há a defesa de que o espírito se utiliza dos 

nervos para se comunicar com o restante do corpo, defende-se que essas reações são 

explicáveis por meio de operações puramente físico-químicas. No caso da ligação entre 

a mente e os músculos, a reação “invisível” que opera a comunicação se deve à 
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descoberta da corrente elétrica. Segundo a anedota contada por Franco (1823) em seu 

Elementos de hygiene, a descoberta de que os nervos reagiriam a um impulso de 

eletricidade se deu por meio de um aprendiz de Luigi Galvani, que, em um acidente de 

laboratório, teria deixado a faísca de uma pilha recair no nervo de um sapo dissecado e, 

na ocasião, a sua perna teria se mexido.  

Ficção ou realidade, o fato é que o experimento com a eletricidade e os 

movimentos do corpo afetou o imaginário da época. Talamoni, em um capítulo de seu 

livro sobre a história da anatomia, relata como, ao longo do século XVIII, algumas 

dissecações de corpos foram realizadas teatralmente para entreter um público leigo. 

Dentre as demonstrações, notório era o interesse do vulgo pela reação causada nos 

cadáveres quando eles eram submetidos a uma corrente elétrica, já que a “estimulação 

dos corpos através de correntes elétricas comumente causava reações musculares 

involuntárias, de modo que as dissecações públicas foram palco para tentativas de 

‘ressuscitação’ momentânea” (1991, pp. 36-7).  

Dentre as figurações que demonstram a importância que o sistema nervoso teve 

para a época, Frankenstein – obra que tematiza as descobertas da mecânica corporal em 

uma convergência entre ciência e literatura – ocupa papel de destaque no imaginário 

contemporâneo. Entretanto “a questão é que, no século XIX, o corpo adquire contornos 

abstratos, ele é o signo de um olhar que, acima de tudo, interessa-se pelo que não pode 

ver: a eletricidade, o magnetismo, o calor etc.” (BECCARI, 2018, p.185). No sistema 

literário, os regimes de visibilidade permitidos pela liberdade criativa são capazes de 

penetrar e incutir, em personagens de ficção, os sentidos que subjazem às manifestações 

expressas pelo corpo.  

É essa a lição dada por Antonio Candido (2011) ao indicar que, apesar de ter 

consultado um amigo médico, Aluísio Azevedo não teria seguido as indicações 

fisiológicas ao escrever O homem, pois as exigências internas da obra não se adequavam 

ao tempo de efeito de um veneno. Em outras palavras, a ficção compõe e deforma dados 

da realidade de acordo com as necessidades do conjunto literário. Do mesmo modo, a 

construção do enredo e as descrições de A carne, apesar de tentar manter-se fiel ao 

Naturalismo e, portanto, representar fielmente o que seria a histeria, já apresenta uma 

interpretação que explica os motivos por detrás de uma crise nervosa, permitindo ao 
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leitor tentar recompor a perspectiva discursiva que embasou a construção das 

personagens75.  

No caso, é possível inferir que, na concepção literária do romance de Júlio 

Ribeiro, a alma não seria uma substância necessária e indispensável ao corpo humano, 

pois ele seria comandado pelo cérebro por meio de impulsos elétricos, portanto, os 

fenômenos corporais poderiam ser explicados a partir da análise física do real e 

subordinados às mesmas leis fundamentais que regeriam o universo. Com relação à 

menção às crispações, ela já indica que a manifestação histérica estaria relacionada a 

esse mecanismo de funcionamento do sistema nervoso, apresentando, portanto, uma 

resposta física ao problema, já que a fonte dele estaria ligada ao encéfalo por meio dos 

nervos.  

Dentre os adeptos da teoria de que o fenômeno da histeria teria relação direta 

com o sistema nervoso, encontra-se o médico Paul Briquet. Alfredo Pujol (2015), autor 

de uma das primeiras críticas do romance, menciona que o clínico francês seria uma 

possível influência presente na obra A carne. De fato, ao analisar as conclusões do 

Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie, é possível notar certa proximidade entre o 

tratado médico e o romance, em especial, no que diz respeito à causa da crise, que teria 

sido a morte do pai, como mencionado anteriormente. Briquet realizou um estudo, a 

partir da entrevista com mais de 300 mulheres diagnosticadas como histéricas e 

concluiu que, diferentemente do que se costumava afirmar, a origem dessa condição não 

estaria localizada no útero e não possuiria relação necessária com o sexo, embora este 

pudesse compor o quadro clínico. 

Para Briquet, o fenômeno estaria indiscutivelmente associado aos nervos, 

devido aos sintomas patológicos. A fim de delinear melhor a origem, ele subdivide o 

 
75 Em seu artigo sobre a personagem de ficção, Anatol Rosenfeld (2014) discute as características desse 
elemento literário e estabelece que, diferentemente de uma oração em uma notícia de jornal, por 
exemplo, que possui um referencial objectual, os entes da ficção não possuem necessariamente um 
correlato exterior. Por serem criados a partir de um uso específico da linguagem, esses seres não 
possuiriam uma determinação ôntica, o que abriria margem para o leitor preencher os diversos vazios 
deixados pelo texto. É precisamente a indeterminação que confere ao texto literário, paradoxalmente, a 
sua maior nitidez, pois a seleção finita de orações para representar os objetos, pessoas e ambientes 
permite a atribuição de uma coerência a esses elementos arrolados, ou seja, o escritor seleciona as suas 
características essenciais. No caso de que tratamos, a seleção feita pelo romance busca consolidar uma 
perspectiva científica e, do mesmo modo, acaba por validá-la, no texto, como a verdade, dado que as 
manifestações corporais ali presentes são puramente intencionais e, por não possuírem um correlato 
ontologicamente autônomo (uma paciente histérica real), não poderiam, pela multiplicidade de suas 
manifestações, invalidar e reputar como falsidade a figuração.  
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sistema nervoso em três: o encefálico (responsável pelas afecções); o cerebral 

(associado à inteligência) e ao aparelho sensorial (elemento responsável pelas 

sensações). Desses três, parece óbvio ao autor que a fonte patológica das manifestações 

histéricas seria o encéfalo, pois  

(...) aquilo que diz respeito ao elemento afetivo do sistema encefálico-

radiano é precisamente o que configura a predisposição constituinte da 

histeria. Ainda que haja algumas raras exceções, as histéricas, desde 

sua mais tenra infância, apresentam uma predominância excessiva 

desse elemento afetivo (1859, p.98, tradução nossa)76. 

 

Apesar da simplicidade da afirmação, as observações subsequentes do médico 

francês possuem inúmeros desdobramentos, dentre os quais, a um leitor contemporâneo, 

uma referência em A carne poderia passar despercebida, dada a enorme difusão da 

noção de trauma em nosso tempo. O que Briquet observa, porém, é que um evento 

penoso, que seria responsável por afetar esse órgão (o qual julga mais desenvolvido nas 

mulheres, visto que as considera mais sentimentais), desencadearia uma reação no 

organismo que reproduziria, nas crises, o evento inicial que o teria motivado. Nas 

palavras de Etienne Trillat: 

Briquet, como vimos, era um clínico geral pouco familiarizado com o 

trato das neuroses. Será que se deve a essa inocência o fato de 

perceber que a crise histérica não era somente a consequência mais ou 

menos direta das “paixões” (o que todo mundo repetia à saciedade), 

mas que ela era a lembrança, a reprodução, o memorial, a réplica do 

acontecimento inaugural? Briquet foi o primeiro a atribuir um sentido 

à crise, sentido que é dado pela história do histérico e que entra na sua 

economia pessoal (1991, p.122). 

 

Essa relação entre um acontecimento inaugural e a crise é indicada diretamente 

pelo narrador de A carne, pois “(...) o cataclismo orgânico [teria sido] produzido pela 

morte do pai” (RIBEIRO, 2015, p.81). No campo do discurso literário, a relação é 

frutífera, pois a articulação entre a história pessoal do paciente e sua condição de saúde 

é propícia às explorações da literatura naturalista, por articular um evento próprio da 

narrativa de uma vida à descrição de um quadro clínico. Mais ainda, os sintomas de 

Lenita parecem aludir a uma observação que teria sido realizada por Charcot, segundo o 

 
76 No original em francês: “ce qui a rapport à l'élément affectif du système encéphalo-rachidien est 
précisément ce qui domine dans la prédisposition constitutionnelle à l'hystérie. A de très rares exceptions 
près, les hystériques offrent, dès leur plus tendre enfance, une prédominance extrême de cet élément 
affectif” (BRIQUET, 1859, p.98). 
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qual “a crise é eminentemente afetiva: é um drama pessoal que ali é encenado, que se 

exprime, que se exterioriza e se mostra” (TRILLAT, 1991, p.144). Para o mentor de 

Freud, o ataque de histeria seria uma teatralização do trauma que teria originado as 

crises. De certo modo, a doença da personagem, embora demonstre sintomas diversos, 

também apresenta elementos que possuem similaridades com a morte de Lopes Matoso, 

pois, do mesmo modo que o pai morre por conta de uma congestão pulmonar, o 

principal sintoma de Helena é a sensação de sufocamento. 

Ao traçar o seu diagnóstico através da análise atenta dos sintomas mencionados 

anteriormente, o doutor Guimarães desvenda, pela simples observação e com muito 

pudor despendido em seus exames, qual seria o problema de sua paciente. Com uma 

seringa, o médico aplica um líquido que, imediatamente, interrompe as crispações 

nervosas e, do mesmo modo, encerra as crises. Pouco adiante, revela-se que a 

substância injetada era o “bromureto de potássio” (RIBEIRO, 2015, p.79). A escolha do 

remédio administrado pelo médico é sobremaneira importante, pois revela, 

decididamente, que, no conjunto discursivo de A carne, a crise histérica seria originária 

do sistema nervoso. De acordo com o dicionário de Chernoviz, o medicamento à base 

desse composto químico é regulador das crises nervosas, calmante recomendado, em 

geral, para crianças e mulheres, mas, acima de tudo, indicado para o “combate [d]as 

nevroses em geral, [d]as convulsões, [d]o tetano77, a tosse nervosa e os outros 

phenomenos da hysteria” (1890, p.363).  

Em sua dissertação especialmente dedicada ao composto químico, Vicente 

Carlos de Souza (1873), ao considerar as doenças nervosas, situa a epilepsia como um 

sintoma chave da histeria, o que possui implicações diversas. Dentre elas, a perspectiva 

clínica de que a fonte das duas condições patológicas seria o sistema nervoso. Além dos 

sintomas mais diretamente relacionados ao colapso, segundo observa também Souza, a 

substância seria um medicamento que combateria a excitação sexual. Na nosografia da 

época, como observa Trillat, as causas da histeria teriam sido relacionadas tanto a uma 

desregulação libidinal, quanto à epilepsia, sendo que, nos hospitais, dentre os quais 

 
77 O tétano corresponde, nesse trecho, à rigidez do músculo presente na crise histérica.  
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Charcot atuou, as mulheres diagnosticadas com histeria eram alocadas para a mesma ala 

hospitalar que os epilépticos78.  

Apesar de parecer despropositada, a escolha desse potente remédio alopático é 

importante, pois a crise, concebida literariamente por Júlio Ribeiro, que, em vida, já 

havia exercido as profissões de boticário e curandeiro (cf. CAVALHEIRO, 2001, 

p.19)79, apresenta respostas para a questão sobre quais seriam as causas de uma 

condição neurológica que, somente após as descobertas freudianas, encontraria a 

possibilidade de solução psicanalítica. O Bromureto de Potássio não combatia o 

problema em sua origem psíquica, mas atuava apenas no efeito imediato da crise 

neurótica. Como observa Souza, a atuação desse composto químico no sistema nervoso 

inibe a sensibilidade reflexa, o que acarreta certo estado de relaxamento e languidez, 

inibindo naturalmente os impulsos sexuais. Contudo, esse relaxamento somente coibiria 

a crise no nível imediato do funcionamento fisiológico, mas não auxiliaria no cuidado 

do trauma afetivo.  

No universo ficcional, entretanto, a aplicação desse remédio faz com que 

Lenita apresente uma melhora súbita. A influência, possivelmente, se dá pela tendência 

naturalista de reduzir o homem a um organismo que reage e é condicionado por 

manifestações puramente físicas. Isto é, ao situar o problema no sistema nervoso, e 

mencionar que a cura de Lenita teria se estabelecido com a aplicação de um remédio 

que atua somente fisiologicamente, o romance parece sugerir que o problema estaria 

situado nos sistemas e órgãos. Em outras palavras, a crise histérica, embora motivada 

por um fator emocional, não teria sido encarada como um problema propriamente 

psíquico, visto que essa associação esteve muito relacionada, na época, às tendências 

espiritualistas, porém seria entendida como pertencente à ordem física e química do 

organismo. A doença teria se originado, portanto, de uma sobrecarga emocional que 

possivelmente poderia ter afetado o funcionamento do encéfalo, desse modo, a suposta 

 
78 Segundo Trillat, Lasègue, médico notório no período, teria realocado todas as mulheres 
diagnosticadas com histeria para a mesma ala dos epiléticos, pois não considerava que aquela doença 
seria psicológica, mas física. É nessas condições, junto aos epiléticos, que Charcot inicia as suas 
pesquisas.  
79 Deve-se lembrar que a restrição da prática médica a pessoas especializadas foi tardia e diversas 
figuras, como o curandeiro, o feiticeiro, atuaram no período curando doenças físicas e “espirituais”. 
Dentre os recursos que contribuíram para a tentativa de aproximar esses agentes do conhecimento 
médico acadêmico foi o manual de medicina de Chernoviz (cf. GUIMARÃES, 2016).  
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solução para o problema seria exclusivamente material e o remédio alopático ministrado 

atuaria na inibição de processos químico-físicos em Helena80.  

 Nessa escolha formal reside uma resposta, não só para a natureza das crises 

histéricas, mas, também, para a relação entre corpo e alma, com a refutação de qualquer 

suposta substância espiritual. Tal embate esteve presente, por exemplo, na oscilação de 

abordagens metodológicas adotadas pelo mentor de Freud, visto que “a obra de Charcot 

poderia ser a marca de uma hesitação entre o Positivismo científico e o espiritualismo, 

uma tentativa de se colocar, a propósito da histeria, a questão, tão velha quanto o 

mundo, da relação entre o corpo e a alma” (TRILLAT, 1991, p.155). 

A crise histérica torna-se um motivo importante na estrutura narrativa e, além 

de uma simples crise episódica, insere-se no enredo como uma espécie de nó para o 

desenvolvimento da trama interior de Lenita, que passa a observar os fenômenos que 

afetam seu corpo. Nesse sentido, a inteligência apareceria no romance como uma 

espécie de contraponto às determinações físicas, já que ela seria capaz de compreender 

os processos fisiológicos e buscar até mesmo contrariá-los. Porém, ao final do romance, 

como veremos no prosseguimento das análises, esses condicionamentos terminam por 

subjugar a protagonista que cumpre os desígnios imperativos da natureza e dos mandos 

da hereditariedade.  

Após um período de languidez, ocasionado certamente pelo Bromureto de 

Potássio, Lenita depara-se com uma cópia da estátua do Gladiador Borghese, de 

Agasias. As formas viris encontradas na representação despertam nela uma inesperada 

atração sexual: 

Ergueu-se, acercou-se da mesa, fitou com atenção a estátua: aqueles 

braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões 

retesados, aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de 

modo estranho. 

Dezenas de vezes tinha ela estudado e admirado esse primor 

anatômico em todas as suas minudências cruas, em todos os nadas que 

 
80 Cabe relembrar que a medicina alopática esteve relacionada ao materialismo ao indicar o combate 
químico das doenças. Além disso, por conta da influência de médicos inspirados pelos ensinamentos de 
Stahl, o animismo teria incutido uma perspectiva de que a cura se daria mediante um tratamento do 
espírito. A escola de Boerhave, por outro lado, teria postulado que as doenças do corpo seriam curadas 
mediante intervenções na própria física corporal. Por conta disso, a psicologia era vista com suspeita por 
alguns naturalistas devido a essa proximidade com a concepção espiritualista. Exemplo disso é a 
suspeita lançada sobre as experiências de Charcot, mencionadas logo adiante.  
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constituem a perfeição artística, e nunca experimentara o que então 

experimentava. 

A cerviz taurina, os bíceps encaroçados, o tórax largo, o pélvis 

estreito, os pontos retraídos das inserções musculares da estátua, tudo 

parecia corresponder a um ideal plástico que lhe vivera sempre latente 

no intelecto, e que despertava naquele momento, revelando 

brutalmente a sua presença.  

Lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada.  

Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava-a um 

desejo de coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, 

mordente. Antolhava-se-lhe que havia de ter gozo infinito se toda a 

força do gladiador se desencadeasse contra ela, pisando-a, 

machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços. 

E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas, 

estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria fundir-se com 

elas. De repente corou até à raiz dos cabelos.  

Em um momento, por uma como intuspecção súbita, aprendera mais 

sobre si própria do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. 

Conhecera que ela, a mulher superior, apesar de sua poderosa 

mentalidade, com toda a sua ciência, não passava, na espécie, de uma 

simples fêmea, e o que sentia era o desejo, era a necessidade orgânica 

do macho (RIBEIRO, 2015, p.83-4). 

 

A passagem carrega um sentido extremamente sensualista. Ela mescla uma 

linguagem anatômica típica do registro médico e a desloca para uma situação erótica, na 

qual os adjetivos reforçam os sentimentos da personagem. A vivacidade das formas 

estatuárias incute nela um novo olhar para o corpo masculino que destoa da ciência e 

reveste-se de erotismo. O contraponto é evidenciado pelo próprio narrador: as formas 

dos músculos concebidas intelectualmente são preteridas em prol de um registro novo, 

que a arrebata. O ideal plástico desperta em Lenita sensações voluptuosas e não 

sentimentos elevados ou pensamentos científicos. Curioso contraste, se antes ela era tida 

por mulher saudável e intelectual, nesse momento de arrebatamento, a fraqueza a toma 

por inteiro e ela sente-se subjugada. Mais do que isso, a sua volúpia é incitada 

violentamente, com o desejo de ser “pisada”, “esmagada” e “triturada”. 

O corpo humano, pouco antes descrito pormenorizadamente nas minúcias do 

sintoma histérico, subitamente revela-se em uma nova face. A disparidade revela, 

novamente, a percepção de que cada olhar imprime ao objeto (no caso o corpo) uma 

perspectiva diferenciada de acordo com a situação. Do olhar objetivo da estudante de 

fisiologia, a carne revela-se em sua dimensão subjetiva do desejo e, mais ainda, da 
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“necessidade orgânica do macho” que se torna um motivo recorrente da narrativa e 

evidencia, no enredo, um grande conflito da intriga, e que será um dos eixos temáticos 

da obra: a luta entre o instinto (no caso o sexual) e a razão (que busca compreender por 

meio das descobertas científicas esses processos naturais).  

O contraste entre as estátuas de Encarnação e de A carne parece evidente. No 

primeiro romance, as formas estereotipadas buscam representar um protótipo da beleza 

feminina em sua dimensão espiritual, o que reforça a energia mística do amor 

romântico. Já no livro de Júlio Ribeiro, as formas parecem condensar certa noção 

sexualizada de macho alfa e, ao invés de reforçarem um ideal espiritualizado, 

condensam a aura de sexualidade da representação que, por esse motivo, desperta na 

protagonista o sentimento da carne. No romance romântico, a estátua busca, por meio 

do sensível, suplantar as limitações da natureza para representar um arquétipo; já na 

trama naturalista, a estátua opera como motivo para a queda das pretensões de 

superioridade do espírito ao mostrar que até mesmo a moça mais culta está sujeita às 

leis naturais impostas à espécie humana.  

Ao centro de tudo isso, a crise de histeria ocupa um papel importante, pois 

representa uma espécie de passagem para a sexualidade. Apesar de parecer levar em 

conta os apontamentos de Briquet, que desconsidera que a origem da doença tenha 

relação exclusiva com o sexo, o narrador não deixa de conceber conceitualmente essa 

neurose a partir de uma leitura que a associa ao despertar dos desejos carnais. Pouco 

antes da relação intensa de contemplação do Gladiador Borghese, menciona-se que “a 

imagem do pai ia-se esbatendo em uma penumbra de saudade que ainda era dolorosa, 

mas que já tinha encanto” (ibidem, p.82). A superação do trauma familiar parece 

sensibilizá-la para um novo tipo de relação com a figura masculina, na qual o sexo é 

elemento indispensável para a perpetuação da espécie. 

O fascínio com a estátua, contudo, acaba por revelar mais um sintoma típico de 

uma crise histérica: os delírios que se manifestariam, dentre outros meios, pelos sonhos. 

Posteriormente, Freud atribuiria sentidos, relacionados ao trauma, ao que sonhavam 

seus pacientes, porém, antes de suas contribuições, as alucinações (sonhadas ou 

acordadas) eram entendidas como um sintoma histérico, mas não interpretadas a partir 

da teoria psicanalítica. À noite, ao dormir, a moça vê o Gladiador adquirir vida e tentar 

consumar com ela o ato sexual: 
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Lenita adormeceu. A princípio foi um dormitar interrompido, 

irrequieto, cortado de pequenos gritos. Depois apoderou-se dela um 

como langor, um êxtase que não era bem vigília, e que não era bem 

sono. Sonhou ou antes viu que o gladiador avolumava-se na sua 

peanha, tomava estatura de homem, abaixava os braços, endireitava-

se, descia, caminhava para seu leito, parava à beira, contemplando-a 

detidamente, amorosamente.  

E Lenita rolava com delícias no eflúvio magnético do seu olhar, como 

na água deliciosa de um banho tépido.  

Tremores súbitos percorriam os membros da moça; seus pelos todos 

hispidavam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia 

de gozo.  

O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se 

a meio ergueu as cobertas, e sempre a fitá-la, risonho, fascinador, foi-

se recostando suave até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo 

com a nudez provocadora de suas formas viris. 

O contato não era o contato frio e duro de uma estátua de bronze: era 

o contato quente e macio de um homem vivo.  

E a esse contato apoderou-se de Lenita um sentimento indefinível; era 

receio e desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo.  

Colaram-se-lhe nos lábios os lábios do gladiador, seus braços fortes 

enlaçaram-na, seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado. 

Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, 

falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela 

revolvia-se como uma besta-fera no ardor do cio. A tonicidade 

nervosa, o eretismo, o orgasmo, manifestava-se em tudo, no palpitar 

dos lábios túmidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados. 

Em uma convulsão desmaiou (RIBEIRO, 2015, pp.86-7).  

 

A tensão presente na passagem contrasta um ser imaginado e a realidade 

corporal. A imagem estereotipada da estátua causa reações físicas em Lenita, que são 

minuciosamente descritas. As sensações de prazer e medo, nesse momento, demarcam 

bem o jogo de sensualidade da cena e podem ser comentadas à luz da teoria de Bataille, 

segundo a qual o erotismo se dá por meio da transgressão de uma interdição, cuja 

manifestação não ocorre por meio da intelectualidade, mas da sensibilidade (cf. capítulo 

V de BATAILLE, 1988)81.  

 
81 A passagem também estabelece um diálogo com o romance O homem, de Aluísio de Azevedo, no 
qual, após manter um celibato estrito e sofrer com a perda de um amor de infância, Magdá, 
protagonista da obra, começa a sofrer de histeria. No decorrer da história, ela é socorrida por um 
operário forte e vigoroso e o evento desperta na personagem sentimentos ambíguos, já que a jovem 
repele e ao mesmo tempo passa a desejar o pobre trabalhador braçal. Dentre seus sintomas histéricos, 
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A passagem revela uma tensão sexual latente, o que parece alinhar a crise 

histérica a uma necessidade orgânica de satisfação do instinto genésico (sobre o qual 

discorreremos em capítulo posterior). Tal via de leitura seria confirmada pela menção 

de que a personagem estaria no “ardor do cio”. Se, no romance Encarnação, a ausência 

de Julieta se faz sentir na casa por meio de uma insistente reafirmação da presença de 

seu espírito realizada pelo viúvo e seu empregado; em A carne, a ausência de um 

homem real afeta diretamente o corpo e a mente da protagonista que tenta tornar essa 

significativa ausência carnal em uma presença alucinada.  

Marcelo Magalhães Bulhões vê nesta passagem “a vitória da pulsão e da 

feminilidade sobre a intelectualidade [que] é, pois, representada com[o] a capacidade do 

desejo de mover a iniciativa do gladiador que vai à procura do corpo dela [Lenita]” 

(2003, p.64). Além disso, encontra-se na passagem mais um dos sintomas da histeria e 

da ninfomania, tal como concebidas na época, que é o delírio. Ainda de acordo com o 

autor de Leituras do desejo, a alucinação erótica como motivo para a iniciação sexual e 

como sintoma patológico pode indicar certa tendência do Naturalismo a rechaçar e se 

opor à estética romântica, pois: 

Fica-nos, inclusive, a impressão de que, no afã de combater o 

idealismo romântico, o Naturalismo tenha se dedicado a encenar 

tematicamente a fantasia e a imaginação como vilões da cultura 

ocidental. Tratar-se-ia de uma espécie de paranoia cientificista: deve-

se lutar e se armar contra o poder da imaginação ao ponto de entendê-

la como a instância de degradação física e mental. A isso se deve 

somar a observação de que a tese naturalista reconhece na histeria-

ninfomania o não cumprimento de uma ordem natural implacável, o 

exercício da sexualidade, e a imaginação desfigurada, o delírio, seria 

um dos sintomas das histérico-ninfomaníacas (ibidem, p.120). 

 

Outro ponto de contato com o romance Encarnação: em sua cena de delírio, 

Hermano parece obter uma nova perspectiva, na qual concebe uma resposta para o seu 

dilema – que se concentra na escolha entre Amália e Julieta, entre o ideal e o real –, já 

que esse conflito encontra um desfecho, pois vislumbra que ambas são, de certo modo, 

um mesmo arquétipo feminino. Em A carne, o delírio com a estátua aprofunda o sentido 

sexual da crise histérica e confere a ela uma nova perspectiva, na qual o que vigora não 

é uma resposta a um dilema amoroso ou mental, mas uma necessidade fisiológica de 

 
contudo, ela passa a alucinar com esse homem estereotipado, cuja forma física perfeita leva Madalena à 
loucura e, ao final, ao assassinato.   
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satisfazer a carne e obter o gozo. O delírio encena o momento de reestruturação da 

própria Helena que descobre uma nova relação com os machos da espécie, que não é 

pautada somente pela intelectualidade ou pela afeição paterna. Encontra-se, nesse 

momento, uma batalha implícita entre os desejos irracionais da natureza e a razão que 

tenta compreender e ordená-los logicamente.   

Após esse episódio com a estátua, propiciado por uma espécie de delírio, a 

narrativa apresenta o seu conflito central, pois a “carne”, espécie de personificação do 

desejo, antagoniza com as disposições mentais da protagonista que, se por um lado 

reage às influências, por outro acata esse novo sentimento e tenta analisá-lo. Esse 

embate, contudo, não poderia deixar de levar em conta uma outra especificidade: o 

corpo feminino. Diferentemente do homem branco de ascendência europeia, tido por 

paradigma dos manuais médicos e anatômicos, a mulher seria o “outro” cultural. Sob 

esse prisma, os discursos que incidiram sobre o seu organismo foram inúmeros e, em A 

carne, essa observação não seria diferente, pois a crise histérica, o instinto genésico e, 

consequentemente, a visão naturalista da obra estariam intimamente associados a certa 

visão sobre o papel da mulher na sociedade. 

Por conta de sua relevância, para aprofundar a discussão iniciada e para criar as 

condições de compreensão da influência do darwinismo na obra, o próximo capítulo 

traçará uma relação entre o corpo da mulher e seu papel na sociedade do século XIX.  
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2.2 – Corpo feminino e sociedade 

 

Em A carne, a representação do corpo feminino possui um papel de destaque 

no enredo, de tal modo que a própria manifestação da histeria pode ser considerada um 

tema articulado a este outro mais geral. Ao dedicar este capítulo exclusivamente ao 

modo como a fisiologia da mulher aparece no romance, não há qualquer pretensão em 

esgotar o assunto ou mesmo problematizá-lo em todos os aspectos que lhe são 

pertinentes, mas somente indicar alguns de seus desdobramentos no desenvolvimento da 

narrativa com ênfase no tema em pesquisa.  

Por conta da variedade de abordagens da questão, optou-se por segmentar este 

capítulo em alguns nichos temáticos, de modo a auxiliar na compreensão geral da 

hipótese levantada neste momento da tese: no romance, as mulheres, apesar de poderem 

ser educadas, devem se submeter às convenções da sociedade por conta de certa 

instabilidade atribuída no romance à natureza de seus corpos.   

O primeiro dado a ser analisado, quando se pensa no papel da mulher na 

sociedade do século XIX, é o que diz respeito aos discursos da época que, de modo 

muito categórico, conceberam que o espaço social ocupado pelo “sexo frágil”82 seria 

condicionado por sua fisiologia específica. Esclarecer essa questão é importante para o 

desenvolvimento da argumentação que se pretende realizar nesse capítulo e, por conta 

disso, será necessário realizar uma digressão antes de entrar na análise do romance 

propriamente dita. 

Inicialmente, portanto, tratar-se-á de esclarecer uma mudança na perspectiva 

epistemológica e cultural sobre as distinções sexuais, buscando elucidar como, ao longo 

da história ocidental, os corpos masculino e feminino passaram a ser entendidos em 

suas especificidades biológicas e não mais em uma escala metafísica. A partir disso, 

discutiremos o papel da educação feminina no Brasil daquele século, traçando paralelos 

com a perspectiva do romance. Por fim, a análise se deterá no romance A carne, como 

modo de tentar compreender a representação do corpo feminino, evidenciando que os 

 
82 A denominação “sexo frágil” alinha-se ao pensamento da época sobre qual seria a essência corporal 
feminina. Longe de concordar com esse posicionamento, optamos por colocar o sinal de aspas para 
indicar que se tratava de uma concepção vulgar do período.  
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discursos que aparecem no enredo produzem uma espécie de prisma refratário, em que 

as opiniões das personagens não necessariamente condizem com a ideia geral que se 

sobressai estruturalmente ao longo da narrativa. 

2.2.1 - Breve histórico sobre concepções do feminino 

A fim de compreender os posicionamentos que estão sendo implicitamente 

debatidos em A carne é conveniente resgatar um pouco da história do corpo no 

Ocidente, em especial, naquilo que diz respeito ao olhar que foi lançado para a 

diferenciação entre os sexos masculino e feminino. A partir desse resgate, situaremos 

um problema que foi acarretado por uma mudança nos paradigmas corporais. A 

mudança, em síntese, centra-se na compreensão de qual seria a diferença entre os sexos. 

Buscar-se-á mostrar, de modo breve e sucinto, como se deu a passagem de uma 

perspectiva oriunda da herança greco-romana, pela qual o entendimento do corpo na 

medicina se dava por meio da teoria humoral, para uma percepção embasada por um 

pensamento moderno, fisiológico e propriamente biológico. Em outras palavras, é 

importante compreender como a passagem de um modelo essencialmente metafísico 

para um cientificista contribuiu para a formação de novos conceitos relacionados à 

distinção entre os sexos. 

O historiador das ideias que teorizou sobre as diferentes percepções das 

distinções sexuais ao longo da cultura ocidental foi Thomas Laqueur, no livro: 

Inventando o sexo. Utilizaremos o estudo desse historiador como o fio condutor desse 

momento da análise, ressaltando que as questões são tratadas de forma muito mais 

aprofundada e acurada no livro. A hipótese geral do estudo mencionado é de que, nos 

discursos antigos, embasados pelos paradigmas da metafísica, o modelo corporal 

predominante era o do sexo único, em que não haveria a conceituação da diferença 

biológica entre homens e mulheres. O que Laqueur buscou indicar não era que esta 

mentalidade oriunda da tradição clássica não notasse as particularidades físicas e 

evidentes entre os sexos, porém que essas diferenças eram tidas em termos de escala e 

hierarquia, e o corpo feminino estaria situado em um estágio anterior ao do masculino, 

visto que a sua economia corporal seria tida, na mentalidade antiga, como “inferior”.  

Nessa visão, herança de uma cultura acentuadamente patriarcal, não se 

entendia que a fisiologia feminina seria específica de seu sexo, mas via-se a mulher 

como uma espécie de homem invertido, uma vez que, para eles, a vagina era tida como 
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um pênis voltado para dentro; a diferença entre os sexos, portanto, era de grau e não de 

espécie. O homem ocidental seria a causa final de uma cadeia de seres, já que 

representaria o ideal da perfeição; a mulher, por sua vez, pertenceria a um degrau 

inferior em tal escala teórica. Desse modo, nota-se que não haveria propriamente uma 

percepção para as distinções fisiológicas, ou seja, os corpos de ambos os sexos teriam 

mecanismos de funcionamento díspares, mas as diferenças dependeriam de uma maior 

proximidade ou distanciamento em relação a um paradigma de superioridade: o homem 

europeu.  

Nessa percepção, as diferenças corporais eram concebidas a partir da teoria 

humoral, em que os líquidos do corpo definiriam uma série de características físicas e 

determinariam, também, o caráter dos seres humanos, como preconizava a tradição 

hipocrática e galênica. No ato reprodutivo, por exemplo, médicos adeptos das teorias 

aristotélicas consideravam que o papel da mulher, na concepção do feto, seria o de 

fornecer a parcela material e o homem forneceria a alma para o novo indivíduo. Os 

antigos chegaram a essa concepção ao especularem que o sangue menstrual da mulher 

seria uma forma estéril de sêmen, porque, pelo fato de a natureza da fêmea ser 

supostamente mais fria e fraca, ela não seria capaz de gerar sozinha a vida, dado que 

faltaria a essa semente o calor vital; este último, por sua vez, seria fornecido pelo macho 

e corresponderia ao esperma, que teve o seu aspecto esbranquiçado e o calor produzido 

no momento da ejaculação associados ao princípio vital. Para Aristóteles e seus 

seguidores, esse “processo” indicaria que a fecundação ocorreria por meio da injeção de 

uma ideia no “cérebro-útero da mulher” (LAQUEUR, 2001, p.56). Dessa forma, já na 

reprodução, nota-se a valorização do macho, pois, enquanto a fêmea contribuiria com o 

material, o homem desempenharia o papel da força eficiente (forneceria a forma) e, na 

escala aristotélica das causas, a última estaria mais próxima da causa final83, sendo, 

portanto, superior (cf. ibidem, p.42 et seq.).  

Além dessa distinção, que teve por base a reprodução, cabe mencionar que, na 

medicina clássica, procurava-se justificar a permanência da mulher abaixo do homem 

também por sua “natureza corpórea”, que seria demasiadamente “úmida e fria”. Ainda 

 
83 Sobre isso, Marilena Chauí (2008) esclarece que, ao elaborar a tese das quatro causas, Aristóteles 
teria estabelecido uma hierarquia entre elas, sendo que as de mais baixo grau seriam as causas material 
e formal e, na sequência, as causas eficiente e final, sendo esta última a de maior valor na escala 
metafísica. Ainda de acordo com a estudiosa, essas causas, por serem ideológicas, explicariam a própria 
divisão do trabalho da cultura Grega e até mesmo da medieval.  



167 
 

 
 

de acordo com o historiador, os antigos achavam que o corpo feminino era abundante 

em líquidos, dado que o sangue menstrual e o leite seriam indícios de extravasamento. 

Nessa perspectiva, cuja base epistemológica era a teoria dos humores, os estágios da 

doença, da saúde e da personalidade seriam devidos a uma espécie de economia dos 

líquidos corporais (fleuma, bílis negra, bílis amarela e sangue) e o corpo ideal seria 

aquele que exalasse maior calor e secura, uma vez que esses seriam os atributos 

característicos do sol84, símbolo dos valores apolíneos.  

Na mentalidade medieval, que teria fundamentado a epistemologia ocidental 

até aproximadamente o século XVII, as similitudes compuseram o traço fundamental 

(cf. o capítulo “A prosa do mundo” de FOUCAULT, 2007). Para esse entendimento 

analógico do mundo, o corpo expandia-se em comparações com o natural, pois não 

havia uma distinção precisa entre matéria e espírito (cf. o capítulo “Espírito e matéria” 

de RODRIGUES, 1999). Nessa perspectiva, o mundo se desdobrava em relações 

recíprocas, sendo que o homem (microcosmo) corresponderia à totalidade da natureza 

(macrocosmo). Em vista disso, as diferenças teriam por base essa espécie de relação de 

sentidos e, em geral, as desigualdades se dariam em termos de hierarquia e maior 

proximidade com as virtudes divinas.  

A idade clássica suplantaria a analogia por meio da renovação do discurso 

científico pautado, nesse momento, pela tentativa de compor quadros de conhecimento 

por meio do projeto de composição de uma mathesis universalis. Esse método de 

produzir ciência seria inovador e responsável por lançar um olhar que se pretendia ser 

mais objetivo e racional, tendo o seu marco fundador na figura de Descartes. Ainda de 

acordo com Laqueur (2001), a separação cartesiana entre res cogitans e res extensa é 

importante nesse contexto, pois discípulos cartesianos, como o médico La Barre, 

passaram a teorizar que, por ser universal, o cogito seria comum a todos e, com isso, a 

diferença entre homens e mulheres se daria em termos puramente físicos. 

Cabe rememorar que, como discutido anteriormente na análise de Encarnação, 

a separação traçada por Descartes e introduzida na epistemologia médica por La Barre 

teria lançado luz a uma perspectiva fisicalista do corpo, já que o seu funcionamento 

poderia ser plenamente explicado por meio das leis da mecânica. Por ser universal, o 

 
84 No campo do pensamento analógico, Galeno afirma, em sua obra médica, que essa seria a principal 
característica dos astros e da luz do sol (cf. GRAS, 2003, p.179 et seq.). 
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cogito não serviria mais como base para diferenciar homens e mulheres, mas a distinção 

entre os sexos deveria se basear, por conta disso, na mecânica corporal.  

Essa nova perspectiva teria propiciado outro questionamento: a distinção entre 

os sexos seria constituída também pelas crenças e costumes dos povos? É nesse sentido 

que, para pensadores como Hobbes e Locke, a subordinação feminina em sua época 

seria devida a um processo histórico e teriam sido uma “consequência de uma série de 

lutas que deixaram a mulher em posição inferior” (LAQUEUR, 2001, p.196), não 

deixando de ressaltar, no caso de Locke, que, apesar de ser fruto desse processo, as 

fêmeas de nossa espécie seriam mais vulneráveis que os machos, tidos como mais 

capazes e forte, dada a constituição de seus organismos. Desse modo, a instauração do 

modelo dos dois sexos favoreceu a percepção de que as diferenças, ainda que 

consideradas historicamente, justificariam a subordinação das mulheres aos homens, 

devido à natureza própria de seu corpo.   

As mudanças no pensamento médico, em especial ao longo do século XVIII, 

seriam responsáveis pela adoção definitiva do modelo dos dois sexos, cujas implicações 

foram variadas. Nessa nova perspectiva, os corpos não seriam mais pensados em termos 

metafísicos, de modo que difeririam entre si segundo o grau que supostamente 

ocupariam em uma escala que ia do ser menos para o mais racional, mas passariam a ser 

pensados prioritariamente em termos físicos: a diferença entre os sexos teria a fisiologia 

própria da mulher como ponto chave. Desse modo, as discussões sobre a especificidade 

do organismo feminino passaram invariavelmente a considerar as suas características 

biológicas, mas também não deixaram integralmente de considerar que o processo 

histórico teria um papel na constituição da ordem social. Esse embate em torno da 

figura feminina é central em nossa análise e, conforme veremos adiante, essencial para 

compreender algumas opções temáticas feitas no romance. 

Em geral, esses discursos utilizaram-se dos dispositivos médicos para legitimar 

novos instrumentos políticos, como, por exemplo, o modelo biopolítico de controle das 

populações que foi elaborado por meio de um viés ideológico inerente ao corpo 

feminino, cuja especificidade orgânica passou a ser normalizada por meio de sua função 

reprodutiva. Em outras palavras, a mulher teria as suas funções (sociais e naturais) 

reduzidas ao fato de que seu corpo pode gerar uma criança para o Estado, o que a ligou 
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indissociavelmente ao papel de mãe, determinante para o seu papel na sociedade, já que 

ela deveria garantir a existência e saúde dos futuros cidadãos.  

Em A carne, como veremos logo adiante, Júlio Ribeiro busca valorizar 

determinado modelo higiênico de família, no qual a mulher desempenharia um papel 

prioritariamente doméstico. Ao mesmo tempo, porém, o romancista não deixa de 

apresentar contrapontos a esse modelo, dentre eles, a ideia de que a mulher, 

diferentemente do que pensavam alguns autores da época, seria capaz de aprender 

assuntos complexos, sendo que o maior problema seria o uso social que se faria dessa 

capacidade.  

Por conta disso, é necessário esclarecer previamente alguns dados das reflexões 

e discussões em torno da relação entre o corpo feminino e o aprendizado.  

2.2.2 - Fisiologia feminina e aprendizado 

Ao compor a trama de A carne, Júlio Ribeiro optou por incorporar, na voz de 

seu narrador, em alguns momentos importantes de sua narrativa, o recurso literário do 

discurso indireto livre85. Em certas passagens, os pensamentos das personagens estão 

mesclados à fala do narrador que, apesar de aparentar, em um primeiro momento, ser 

um ente neutro, também não deixa de indicar opiniões e comentários seus sobre alguns 

pensamentos e acontecimentos, como por exemplo, o momento em que menciona que 

as dissertações científicas de Manuel Barbosa estavam todas corretas.  

Apesar de fazer valer, por vezes, o seu ponto de vista através de pequenos 

momentos do enredo, nem sempre o narrador se posiciona sobre polêmicas que, em 

certa medida, poderiam ser por ele discutidas. Exemplo claro disso é o seu silêncio 

diante da defesa do regime escravocrata feita pelo coronel86 que, como é possível 

verificar mesmo através da leitura mais superficial das Cartas sertanejas e Procellarias, 

era um posicionamento amplamente combatido por Ribeiro, um ferrenho 

 
85 Ao tratar dos diferentes tipos de narradores, Lígia Chiappini Moraes Leite (1985) menciona que os 
escritores naturalistas teriam elaborado narradores em terceira pessoa e pretensamente neutros. 
Flaubert, contudo, teria iniciado uma nova tendência, que seria a do discurso indireto livre, opção 
estética que foi utilizada por Júlio Ribeiro em alguns trechos de A carne. 
86 No capítulo em que Lenita pede o perdão para um escravizado acorrentado, o coronel responde nos 
seguintes termos: “Estas filantropias, estas jeremiadas modernas de abolição, de não sei que diabo de 
igualdade, são petranhas, são cantigas” (RIBEIRO, 2015, p.101). 



170 
 

abolicionista87. Em outros momentos, especificamente ao representar as percepções de 

Helena sobre a sua gravidez, esse narrador incorpora, pela ferramenta do discurso 

indireto livre, concepções de suas personagens88. Por conta desse imbricamento entre as 

percepções das personagens e as ideias transmitidas pelo narrador, tentaremos 

estabelecer o horizonte discursivo geral traçado pelo romance acerca do feminino, mas, 

além disso, mencionar qual seria, em nossa perspectiva, o posicionamento que se 

sobressairia levando em conta a estrutura das ações.  

A narrativa apresenta uma gama variada de visões para as distinções entre os 

sexos, já que apresenta uma profusão de olhares que a voz do narrador muitas vezes não 

comenta, mas incorpora em sua exposição dos eventos. Essa profusão, contudo, pode 

ser muito profícua para estudar o romance, já que ele se insere em um campo discursivo 

no qual as distinções sexuais estavam em pauta e nos permite vislumbrar percepções 

dessa mudança de mentalidade. Alguns autores adeptos da estética literária naturalista, 

por exemplo, buscaram justificar as ações das personagens por meio de suas 

fisiologias89. Relembremos que o Naturalismo do XIX travou embates contra o sistema 

metafísico de pensamento e colocou-se contra o vitalismo e o animismo-espiritualista, 

no qual as supostas distinções possuiriam explicações muitas vezes alheias ao corpo. As 

consequências para essa nova perspectiva mais materialista são inúmeras. Dentre elas, 

pode-se indicar que a natureza feminina foi palco de discussões acaloradas devido à 

nova posição da mulher na sociedade e o elemento central dessa discussão recaiu 

principalmente sobre as especificidades do seu organismo. Nesses debates, a relação 

entre mente e corpo feminino ainda não teria encontrado uma resposta satisfatória 

devido a influências teóricas díspares. Por um lado, postulava-se que a razão seria 

 
87 Apesar de sua defesa ferrenha da abolição, Júlio Ribeiro apresenta a questão como uma necessidade 
econômica, útil para a prosperidade brasileira. No trecho de Procellarias, fica evidente a questão, dado 
que, em sua perspectiva, quem ganharia mais com a extinção do sistema escravista seriam os brancos: 
“A abolição já e já, não é dictada por um sentimentalismo piegas, por um philonegrismo ridículo: é uma 
imposição dos factos, é uma necessidade social, é um golpe imprescindível que aproveita muito ao 
preto, mas que aproveita infinitamente mais ao branco” (RIBEIRO, 2007, p.18). 
88 Quando descobre que o amante era um mulherengo, por exemplo, o narrador acompanha as suas 
reflexões e as apresenta por meio do discurso indireto livre. Um exemplo disso – evidenciado pelo uso 
dos adjetivos e da ironia, encontra-se no seguinte trecho: “Amante de um devasso, barregã de um 
homem velho, casado, que guardava troféu das conquistas... Bonito! Esplêndido!” (RIBEIRO, 2015, 
p.259). 
89 Para citar dois exemplos breves, que serão retomados adiante na análise, estariam o romance Thérèse 
Raquin, de Zola, no qual os atos das personagens são explicados por meio de reações de seus 
temperamentos e O homem, de Aluísio de Azevedo, no qual o assassinato cometido por Magdá é 
justificado na narrativa por meio de sua ilusão histérica. 
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universal, por outro que a fisiologia própria da mulher não permitiria a ela alcançar o 

mesmo nível intelectual dos homens.  

Apesar de não ser possível, em muitos momentos, ter clareza quanto a qual 

seria o posicionamento central do romance (em função de questões relativas ao foco 

narrativo e ao ponto de vista das personagens, como indicamos acima), pode-se assumir 

que, ao caracterizar a sua protagonista como uma mulher culta, Júlio Ribeiro demonstra, 

por meio dessa escolha literária, colocar-se frontalmente contra o posicionamento de 

que a mulher seria incapaz de aprendizado. Como se nota, Helena apresenta um vasto 

conhecimento que é, inclusive, mencionado ironicamente por um dos primeiros críticos 

do romance que afirma que “Lenita conhecia mais ciências e línguas do que o 

imperador” (PUJOL, 2015, p.329)90. No princípio da narrativa, portanto, Ribeiro parece 

sugerir que, diferentemente do que poderiam pensar alguns naturalistas, o conhecimento 

científico seria assimilável pelo público feminino. Para constatar isso, bastaria 

considerar o inventário no início da narrativa e a observação sobre o talento que a 

protagonista apresenta ao absorvê-los: 

Leitura, escrita, gramática, aritmética, álgebra, geometria, geografia, 

história, francês, espanhol, natação, equitação, ginástica, música, em 

tudo isso Lopes Matoso exercitou a filha porque em tudo era perito: 

com ela leu os clássicos portugueses, os autores estrangeiros de 

melhor nota, e tudo quanto havia de mais seleto na literatura do 

tempo.  

Aos quatorze anos Helena ou Lenita, como a chamavam, era uma 

rapariga desenvolvida, forte, de caráter formado e instrução acima do 

vulgar.  

Lopes Matoso entendeu que era chegado o tempo de tornar a mudar de 

vida, e voltou para a cidade.  

Lenita teve então ótimos professores de línguas e de ciências; estudou 

o italiano, o alemão, o inglês, o latim, o grego; fez cursos muito 

completos de matemáticas, de ciências físicas, e não se conservou 

estranha às mais complexas ciências sociológicas. Tudo lhe era fácil, 

nenhum campo parecia fechado a seu vasto talento (RIBEIRO, 2015, 

p.70). 

 

 
90 Além de Alfredo Pujol, a famosa crítica do padre Senna Freitas (RIBEIRO e FREITAS, 1934) concentra-se 
também nesse ponto do romance, acusando-o de inverossímil. Para Freitas, há quatro aspectos do 
romance que parecem inverossímeis e não naturais: Helena sentir volúpia com a dor do escravo; a 
estreia de Lenita à sexualidade se dar por uma relação libertina, sendo ela culta e virgem; o modo como 
se deu o suicídio de Barbosa e, por fim, a quantidade de conhecimentos da protagonista.   
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Nesse inventário de campos diversos do saber, articula-se uma ideia típica da 

modernidade que diz respeito aos benefícios civilizatórios da educação. Júlio Ribeiro, 

em suas Cartas sertanejas, afirma que o político competente seria aquele que dominaria 

uma vasta gama de conhecimentos positivos, que vão desde botânica até a astronomia 

(cf. carta II, RIBEIRO, 2007). O autor, ainda em suas cartas, deixa claro que há uma 

diferença entre o erudito e o “homem da ciência”, ao recorrer à enciclopédia de Littré 

esclarece que o primeiro seria aquele que é versado na História, enquanto o segundo 

conhece as disciplinas físicas. O político ideal, portanto, seria aquele que conjugasse 

esses dois conhecimentos (cf. carta V, ibidem). O vasto conhecimento de Lenita 

demonstra um acentuado ecletismo, pois ela domina tanto as ciências físicas quanto 

aquelas relativas ao que hoje denominamos de “humanidades”.  

Sua educação e facilidade em assimilar conhecimentos colocaria em questão as 

teorias que buscavam subjugar a mulher por meio de sua fisiologia própria, visando 

mostrar como, mediante uma educação rigorosa, as diversas disciplinas do saber 

poderiam ser assimiladas pelo público feminino. O papel do aprendizado das mulheres, 

nesse trecho, já demonstra um posicionamento categórico com relação aos discursos que 

postulavam que a limitação intelectual seria inerente ao organismo das mulheres. 

Contudo, a voz de Ribeiro, apesar de dissonante, não foi solitária no período. 

Diferentemente do que poderia pensar o senso comum, no século XIX, as 

manifestações de mulheres que visavam o direito ao aprendizado formal não eram 

incomuns, e algumas dessas manifestações (escritas ou orais) em defesa do direito à 

instrução foram inclusive motivo para a criação de periódicos, como é possível notar na 

introdução de A mulher, redigido por Josefa A. F. M. de Oliveira e Maria A. G. Estrella, 

no qual as autoras defendem que: 

Queremos ver se podemos, autorisadas pela sciencia e pela historia, 

provar irrecusavelmente que os homens emittem uma opinião falsa, 

afim de reconhecer que não fallam diante de uma sociedade ignorante 

como presumem. É uma questão physiologica e de alta 

transcendencia, que as mulheres reconheçam que os homens são 

injustos para com ellas, julgando-as incapazes de concepções sublimes 

e commettimentos scientificos (OLIVEIRA & ESTRELLA, 1881, 

p.2). 

 

Na sequência, desenvolve-se uma extensa argumentação com exemplos de 

contribuições à ciência e às artes do sexo em questão. Além desse periódico, outros 
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demonstram que o público feminino estava interessado no debate sobre a sua educação 

e, em alguns, o projeto intentado foi evidentemente emancipatório, como se pode notar 

na seguinte defesa: 

O seculo XIX, seculo das luzes, não se findará sem que os homens se 

convenção de que mais da metade dos males que os opprimem é 

devida ao descuido, que elles tem tido da educação das mulheres, e ao 

falso supposto de pensarem que a mulher não passa de um traste de 

casa, grosseiro e brusco gracejo que infelizmente alguns individuos 

menos delicados ousão atirar a face da mulher e o que é mais as vezes, 

em plena sociedade familiar!!! 

Em vez de paes de familia mandarem ensinar suas filhas a coser, 

engomar, lavar, cosinhar, varrer a casa etc., etc., mandem-lhes ensinar 

a ler, escrever, contar, grammatica da lingua nacional perfeitamente, e 

depois, economia e medicina doméstica, a puericultura, a litteratura 

(ao menos a nacional e portugueza), a philosophia, a historia, a 

geographia, a physica, a chimica, a historia natural, para coroar estes 

estudos a instrucção moral e religiosa; que estas meninas assim 

educadas não dirão quando moças estas tristes palavras:  

“Si meu pai, minha mãi, meu irmão, meu marido morrerem o que será 

de mim!!” (DINIZ, 1873, p.1). 

 

Embora, nesses artigos, a instrução visasse a um fim emancipatório91, o vulgo 

da época que defendia a educação feminina não argumentava no sentido da 

emancipação, porém a fim de manter a estrutura familiar machista. Ao discorrer sobre a 

importância da valorização da medicina para o estabelecimento do Estado moderno, 

Jurandir Freire Costa atenta para o papel moderno que seria atribuído à mãe, a qual 

passaria a ser uma agente na estrutura de poder pós-colonial, em que “tradicionalmente 

presa ao serviço do marido, da casa e da propriedade familiar, a mulher ver-se-á, 

repentinamente, elevada à categoria de mediadora entre os filhos e o Estado” (1999, 

p.73). Não à toa, as questões levantadas no debate sobre a educação feminina 

priorizaram o papel da mãe como moralizadora dos futuros cidadãos. Em outro 

periódico, cuja proprietária era Amélia Carolina da Silva, a defesa do ensino de ciências 

ao público feminino é acrescida de um artigo, logo na sequência, segundo o qual ela 

estaria estritamente associada ao papel das mães em formar o “futuro homem” 

(ANÔNIMO in SILVA, 1879, p.2).  

 
91 Cabe ressaltar que essa emancipação ainda esteve vinculada ao âmbito familiar e à mentalidade do 
século XIX. Como se nota no discurso em questão, o papel feminino ainda estava atrelado às figuras 
familiares e masculinas do pai, do irmão e do marido, e à autoridade da mãe. O viés emancipatório, 
contudo, se dá na medida em que contesta o descaso com a educação feminina e pede que esse público 
possa ter condições de viver, caso os demais membros de sua família pereçam.  
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Acresça-se a esse posicionamento que o aprendizado feminino estaria ligado 

não somente à educação da prole, mas ao próprio modo como essas mulheres cuidavam 

de sua saúde, o que, na visão de alguns, teria um impacto direto sobre a produção de 

descendentes aptos a contribuir com a evolução do Brasil. Sobre isso, Miguel Lemos, 

autor dos Pequenos ensaios positivistas, afirmou que: 

A mulher brazileira está em pleno fetichismo, o seu debil cerebro não 

sobe além das explicações desse periodo do desenvolvimento humano. 

Tem ella por unica instrucção o cathecismo na infância, os romances 

na puberdade (...) Fraca de corpo, como o é de espirito, sem sangue, 

chlorotica, só é capaz de produzir gerações como aquellas que nos 

trouxeram ás bordas do abysmo em que estamos. Alimentando-se mal, 

ignorando completamente os preceitos mais comesinhos da boa 

hygiene, abusando do espartilho e das imposições da moda, tortura o 

organismo, condemnando a prole ás enfermidades do espirito e do 

corpo (1877, p.129, grifos nossos).  

 

Na perspectiva do autor, os costumes culturais e a falta de instrução científica 

seriam responsáveis por criar uma mulher atrasada em relação ao seu século ou, em 

palavras condenatórias na perspectiva positivista, elas ainda estariam na etapa fetichista 

que, na visão de Comte, seria o primeiro estágio de desenvolvimento do conhecimento 

humano. O que se nota, ainda, é que a defesa do autor não visa pregar a educação para 

simplesmente tirar as mulheres de seu suposto estado de ignorância e atraso, mas o 

objetivo maior seria contribuir para a geração de uma prole física e espiritualmente 

sadia.  

Segundo Elisabeth Meloni Vieira (2002), em seu livro sobre a medicalização 

das mulheres, as discussões acerca da educação feminina eram muito presentes no 

século XIX e o enfoque recaía não apenas sobre o tema de sua contribuição na formação 

do cidadão, como também sobre os discursos médicos que eram produzidos acerca da 

essência das mulheres, que questionavam se, devido à sua fisiologia específica, o 

público feminino teria capacidade de aprendizado. De acordo com o evolucionista 

Herbert Spencer, por exemplo, como uma energia muito grande seria despendida no 

sistema reprodutor e no útero, o cérebro, em compensação, sofreria um desfalque, o que 

corroboraria a ideia de que “a capacidade maternal excluía todas as outras qualidades 

não maternais” (ibidem, p.34). 

No decorrer do século XIX, na sociedade ocidental de um modo geral, essa 

redução do papel da mulher ao fato de ser mãe revelava, em discursos de diversas áreas, 
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um interesse mais amplo, relacionado à emergência da sociedade disciplinar. O que 

motivou o grande interesse pelo organismo feminino foi a necessidade de entender as 

especificidades desse corpo como meio de legitimação, pelo Estado, de mecanismos de 

controle social mais eficazes, o que, inevitavelmente, passou pela consideração do papel 

materno e suas formas de representação no discurso médico. 

 Um caso exemplar dessa nova forma de pensamento político, que passou a se 

utilizar de dispositivos diversos, é o próprio controle de natalidade por meio de um 

interesse renovado pela experiência do parto e da manutenção da vida nos primórdios da 

infância, o que, de fato, contribuiu para a diminuição da mortalidade das mães e 

crianças, e, consequentemente, para o aumento da população. Desse modo, os obstetras 

e ginecologistas buscaram compreender o corpo das mulheres para melhor gerir os 

nascimentos, ou seja,  

A medicalização do corpo feminino, com o desenvolvimento técnico 

da medicina, permite a formação e manutenção da sociedade em 

relação às questões de saúde que envolvem a reprodução humana, ao 

elaborar ideias que, através de uma racionalidade moderna e 

científica, visam ao entendimento e consequentemente intervenção 

nesse corpo como estratégia social (VIEIRA, 2002, p.24). 

 

Ao mesmo tempo, ao dissipar antigas crenças e práticas de herança colonial, o 

interesse pela educação esteve associado a esse papel, não só gerador, mas civilizador. É 

o caso de Américo Hyppolito Ewerton D’Almeida que, em seu livro, O médico das 

crianças, condena as práticas das parteiras e alguns costumes coloniais, como a 

moldagem com panos do formato do crânio dos bebês para fins estéticos. A sua menção 

à primeira educação é bem categórica ao legar à mãe o papel de moralizadora: “posto 

que haja homens mais competentes na materia, diremos que a primeira parte da 

educação moral de um menino pertence exclusivamente a mãi, e que ella não póde 

confial-a a outras mãos, sem prejudicar o futuro de seus filhos” (1868, p.41). 

Como é possível notar, a discussão se dividia em duas grandes frentes: aqueles 

que pregavam que a fisiologia da mulher permitiria que ela tivesse a capacidade de 

aprendizagem e aquela em que essa capacidade seria negada. Ribeiro, pelo que 

argumentamos anteriormente, alinha-se nesse segundo campo. Essa perspectiva de que a 

mulher seria capaz de aprender, contudo, subdividia-se em outras duas: aquela em que 

se defendia a educação com objetivo emancipador e aquela em que se pregava que a 
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mulher deveria ser educada para que pudesse moralizar a prole; em outras palavras, o 

papel da mãe impossibilitaria a emancipação em relação à instituição familiar. A 

ambivalência dessa última perspectiva gerou um discurso que buscava convergir a 

educação com a sujeição, pois, ao mesmo tempo em que se pregava que era possível 

educar as mulheres, a sua atuação estava restrita à família. 

Essa concepção alinha-se sobremaneira à perspectiva da divisão dos espaços 

público e privado. Como já foi indicado na leitura de Encarnação, o homem moderno 

sofreria uma série de cisões fundamentais em sua identidade. O caráter, elemento mais 

estável e central da personalidade, seria forjado no seio familiar, no qual o papel da 

educação materna seria essencial. A mulher seria incumbida da tarefa de dar os 

fundamentos para a vida em sociedade e formar a parcela mais essencial dos seres. 

Contudo, esse papel visava restringir o seu campo de atuação somente ao âmbito 

doméstico e as justificativas para essa restrição procuraram sua legitimação no discurso 

médico sobre a natureza corporal.  

A reflexão sobre a implicação desse horizonte discursivo poderia conduzir à 

ideia de que o autor de A carne estaria defendendo a emancipação feminina. Inclusive, 

utilizando-se do recurso do discurso indireto livre, o narrador menciona um pensamento 

que teria ocorrido a Lenita e que seria contestador do papel social ocupado pelas 

mulheres no período. Ao final do romance, como argumentaremos adiante, tal 

perspectiva parece ser refutada pelo desenvolvimento das ações. Na ocasião em que 

conhece Barbosa e se decepciona, em um primeiro momento, com sua aparência, a 

jovem reflete da seguinte maneira:  

Se era a necessidade orgânica, genésica de um homem que a torturava, 

por que não escolher de entre mil procos um marido forte, nervoso, 

potente, capaz de satisfazê-la, capaz de saciá-la?  

E se um lhe não bastasse, por que não conculcar preconceitos 

ridículos, por que não tomar dez, vinte, cem amantes, que lhe 

matassem o desejo, que lhe fatigassem o organismo? 

Que lhe importava a ela a sociedade e as suas estúpidas convenções de 

moral? (RIBEIRO, 2015, p.120). 

 

A intenção e a procura dela se dá por um marido que possa lhe saciar a volúpia, 

o tipo forte é associado com a imagem do homem vigoroso, detentor de uma grande 

potência sexual, capaz de sanar os desejos impostos pela carne. Contudo, as convenções 
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da sociedade não estariam alinhadas ao que desejava a personagem. Enquanto ela busca 

o amor para saciar seus desejos de fonte sexual; a sociedade, por sua vez, possui 

dispositivos de controle que visam frear essas manifestações libidinais. Refletindo de 

modo semelhante acerca dessa cisão entre aquilo que é da ordem da sociedade e da 

natureza, o narrador, dando vazão aos pensamentos de Barbosa, reflete sobre a 

instituição do casamento e antagoniza os dois termos ao mencionar que “a sociedade 

estigmatizava o amor-livre, o amor fora do casamento; força era aceitar o decreto 

antinatural da sociedade” (ibidem, p.140, grifo nosso).  

A revolta de Helena coloca-se frontalmente contra a convenção social do 

casamento, e contra a perspectiva católica e monogâmica. Em especial, é uma afronta ao 

pensamento da época porque profana as bases conceituais da própria instituição familiar 

romântica. Embora possa parecer inverossímil em um primeiro momento, o pensamento 

de Lenita está bem alinhado com a verossimilhança interna da obra, pois a sua educação 

acima do vulgar teria lhe fornecido os meios materiais de que disporia para elaborar tal 

projeto de vida emancipatório. É a sua perspectiva do funcionamento da sociedade e de 

sua fisiologia que a leva a elaborar esse, para o seu tempo histórico, polêmico 

pensamento. Apesar desse vislumbre libertino, o desenrolar do romance fará com que 

ela adquira uma nova percepção dessa relação entre convenção social e instinto – o 

desenvolvimento desse novo ponto de vista poderia ser entendido como o discurso que 

sobressairia no romance e não este, inicial, em que ela crê que pode ser livre das 

amarras sociais. 

Como se nota, ela pensa que aquilo que a torturava era uma necessidade 

orgânica e que, de algum modo, a sociedade impunha regras e limites para os seus 

desejos naturais. Do embate entre a natureza e o social, por meio de sua racionalidade 

própria, embasada pela erudição que adquiriu na vida, ela chega a esse raciocínio 

libertino e, para escândalo da época, muito próximo ao que se postulava para a 

prostituta. O modo como o livro trabalha essas nuances em sua estrutura geral é muito 

curioso, pois a sede de ciência de Lenita a leva, curiosamente, a uma concepção de 

emancipação pela via exclusivamente sexual. Corpo e mente, nesse intrincado jogo, 

interpenetram-se. 

Diferentemente do esperado, a educação excepcional da personagem parece 

levá-la a um caminho sobremaneira diferente daquele que seria tido como paradigma no 
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período e indica, ao mesmo tempo, um dos maiores receios que se poderia ter para a 

educação das mulheres. Lenita, ao imbuir-se de uma vasta gama de conhecimentos, não 

se interessa pela conformação aos princípios do machismo emergente, mas almeja a 

libertação de suas normas e ditames. O seu maior anseio não é o de se tornar mãe, 

destino traçado pela sociedade, e educar a seus filhos, mas unicamente de ter seus 

desejos sexuais satisfeitos.   

O que Ribeiro parece indicar, nessa passagem contundente do romance, é que a 

questão da educação da mulher não se reduz simplesmente a assumir se sua fisiologia é 

apta ou não a esses ensinamentos. A questão seria também: ao “elevar” o público 

feminino a certo grau de esclarecimento, quais seriam os efeitos dessa “elevação”?  

O leitor apressado de A carne poderia assumir que, ao figurar uma protagonista 

libertária/libertina, o romance como um todo assumiria uma posição feminista-

progressista de defesa da emancipação intelectual, social e sexual. Contudo, esse 

posicionamento precisa ser relativizado. Apesar de figurar Helena como uma pessoa 

dotada de muita inteligência, as descrições dela não deixam de se referir a seus atributos 

como uma espécie de exceção, anormalidade, visto que o narrador utiliza adjetivos 

como “viril” e “potente”, geralmente utilizados para indicar atributos masculinos, para 

qualificar Lenita e, em certos momentos de histeria, a personagem se “feminiza”.  

A fim de compreender melhor a relação entre a mulher e a educação, é preciso 

aprofundar na perspectiva sobre aquilo que seria a essência corporal feminina nessa 

obra.  

2.2.3 - A feminilidade de Lenita 

A primeira menção do narrador a uma suposta essência feminina se dá 

imediatamente após a crise histérica. Nessa passagem, a voz que narra descreve as 

mudanças que se operaram em Helena, que subitamente se torna “feminina”: 

E Lenita sentia-se outra, feminizava-se. Não tinha mais gostos viris de 

outros tempos, perdera a sede de ciência: de entre os livros que 

trouxera procurava os mais sentimentais. Releu Paulo e Virgínia, o 

livro quarto da Eneida, o sétimo do Telêmaco. A fome picaresca de 

Lazarilho de Tormes fê-la chorar. 

Tinha uma vontade esquisita de dedicar-se a quem quer que fosse, de 

sofrer por um doente, por um inválido. Por vezes lembrou-lhe que, se 

casasse, teria filhos, criancinhas que dependessem de seus carinhos, de 
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sua solicitude, de seu leite. E achava possível o casamento (RIBEIRO, 

2015, pp.81-2). 

 

Lenita, anteriormente, possuía atributos “viris”, como o caráter forte e a “sede 

de ciência” e, após a crise, passa a interessar-se por leituras sentimentais. O “desvio” 

inicial de sua personalidade parece ser “readequado” por meio do “ataque histérico” que 

a coloca em contato com valores que seriam tipicamente femininos, operando uma 

espécie de correção de um quiasmo em que as características de gênero (Feminino – 

Sentimental; Masculino – Racional) parecem reencontrar o seu termo típico 

correspondente92. A natureza age, nesse momento, por meio de seu organismo de modo 

a suscitar, nela, os sentimentos tipicamente atribuídos às mães (o amor incondicional, o 

sentimento de devoção ao outro e uma espécie de prazer ao imaginar-se cuidando e 

amamentando uma criancinha, vontades que são motivadas pelo sentimentalismo). 

Apesar do despertar de inclinações atribuídas ao feminino no século XIX, é 

necessário ressaltar que Lenita não se torna menos racional a partir desse momento da 

narrativa, adequando-se ao que alguns autores do período insinuavam acerca da 

condição normal da mulher, como é o caso de Spencer. Contrariamente, as suas 

sensações e, posteriormente, o forte desejo sexual que a acomete são convertidos por ela 

em um objeto de análise, tornando ainda mais agudo o confronto ficcional entre a sua 

mente e a sua carne. 

Um primeiro momento da narrativa em que há uma súbita interrupção das 

reflexões analíticas típicas da personagem se dá quando ela vislumbra a estátua, pela 

qual fica fascinada. O delírio, causado pelas formas “estereotipadas no bronze” 

(RIBEIRO, 2015, p.83), a leva a ter pensamentos ditados não mais pela razão e pelo 

prisma científico, mas pelo viés do desejo. Esse encontro com a estátua, espécie de nó 

para o desenvolvimento da sexualidade, é intenso, pois, como observa Bulhões (2003), 

a pretensão cientificista do Naturalismo cede a uma linguagem erótica, na qual há uma 

simbolização por meio do elemento da fantasia. Além disso, essa descoberta da 

 
92 Além desse trecho, em sua carta para Manuel Barbosa, ao final do romance, Lenita afirma que deu a si 
um tempo para se tornar feminina, a percepção apresentada é bem reveladora dessa percepção de que 
o natural na mulher não seria a razão, mas o sentimento: “estudar, não tenho estudado; fui sábia, fui 
preciosa tanto tempo, que achei de justiça dar-me o luxo de ser ignorante, de ser mulher um 
poucochinho” (RIBEIRO, 2015, p.271). 
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sexualidade é também um despertar para a consciência de sua própria feminilidade. Não 

à toa, o que interrompe a contemplação é a percepção de que estaria menstruada.  

Após vislumbrar a estátua do gladiador, Helena é surpreendida por seu 

organismo ao menstruar antes do esperado e, embora tenha se assustado, a sua mente 

tenta contornar seu estranhamento com a situação ao relembrar o ensinamento  

[...] [d]os livros de fisiologia [que] acabaram de a edificar; em Puss 

aprendera que a menstruação é uma muda epitelial do útero, conjunta 

por simpatia com a ovulação, e que o terrorífero e caluniado 

corrimento é apenas uma consequência natural dessa muda 

(RIBEIRO, 2015, p.85-6). 

 

Ao esclarecer ao leitor qual é o processo que origina a menstruação, o 

romance, por meio de um pensamento de Lenita referido pelo narrador, explica a 

ciência por detrás do “caluniado corrimento”, visto que ele seria uma consequência 

natural da fisiologia feminina, o que refutaria a teoria humoral hipocrática tradicional e 

certa tradição popular, segundo a qual o mênstruo teria poderes malignos, como o de 

azedar o vinho, fazer as plantas morrerem, dentre outros (cf. VIEIRA, 2002, p.42), mas 

a atribui a uma diferença biológica entre os dois sexos. Evidencia-se, portanto, a 

tentativa naturalista de, por meio do discurso literário e médico, tal qual o discurso de O 

médico das crianças e outros manuais, dissipar antigas crenças e mitos ao mostrar a 

“verdade científica” 93.  

No romance, esclarece-se como a menstruação está ligada ao fenômeno natural 

da reprodução ao demonstrar sua vinculação à preparação do organismo feminino para o 

desempenho do papel materno. Como já foi adiantado, o episódio ocorre quando Lenita 

experimenta uma forte atração sexual pela estátua; essa ocorrência não é acidental, mas 

explora os próprios sentidos atribuídos ao mênstruo. Em certas vertentes naturalistas da 

época, este fenômeno corporal começou a ser associado aos ciclos femininos, seus 

desejos passaram a ser comparados ao “cio” dos animais e a regularidade menstrual, por 

sua vez, foi relacionada com o tipo de vida levado pela mulher: 

Segundo essa teoria, as excitações amorosas, influenciando os ovários, 

promoveriam a ovulação que, por sua vez, determinaria a 

menstruação. O cio ocorreria no período pré-menstrual e haveria 

 
93 A expressão aparece entre aspas, pois, como se sabe, as descobertas científicas estão sempre abertas 
à refutação. Do mesmo modo, muitas das “verdades científicas” do século XIX, já foram refutadas por 
teorias mais precisas.  
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influências mútuas por ações simpáticas do útero e do ovário com o 

cérebro, de forma que as emoções morais teriam grande influência 

sobre o fluxo catamenial. A menstruação sofreria influência do tipo de 

vida que a mulher levasse, do seu biótipo e do exercício da vida sexual 

(VIEIRA, 2002, p.43, grifo nosso).  

 

No romance, ao sair do estupor causado pelo vislumbre da nudez da estátua do 

gladiador, Lenita sente que seu corpo se aproxima da natureza. É nesse sentido – e em 

uma perspectiva escravagista – que a personagem reflete, em outro momento da trama, 

sobre como essa condição a coloca em posição similar à das escravas e dos animais, 

pois as “concupiscências do cio” (RIBEIRO, 2015, p.84), em seu pensamento, a 

aproximam da “negra boçal”, da “cabra” e de “um animal qualquer” (ibidem, p.85). O 

desejo reprodutivo, que seria, nessa perspectiva, visto como muito forte na mulher nos 

ciclos de excitação do instinto genésico, rompe com as hierarquias socialmente 

estabelecidas e herdadas da antiga metafísica. Apesar das diferenças sociais e de 

espécie, o desejo (a excitação sexual) que acomete a personagem é parte da mesma lei 

que afeta a “negra”94 e os animais.  

A mentalidade romântica de Alencar tende a aproximar a mulher de um ideal 

divino em que a natureza, nela, seria a parte instável de um corpo ambíguo ou a 

considera, ainda, como que detentora de uma centelha do ato criador. Na perspectiva 

naturalista, a ausência de um espírito divino que anime a matéria diminui as distâncias 

entre os seres, pois todos estariam sujeitos às mesmas leis da natureza. A descoberta de 

sua sexualidade é acompanhada, portanto, de um redescobrimento de sua própria 

condição de mulher. Descoberta que não se dá em termos de empoderamento, mas de 

fragilidade e, em especial, que parece acentuar a sua condição natural, animal. A 

percepção de que o seu corpo possui desejos sexuais faz com que ela conceba que a lei 

natural se estende a todos e, assim como os animais, também Lenita-fêmea estaria 

sujeita ao mando da reprodução95.  

 
94 Nota-se aqui que Júlio Ribeiro incorpora, na mentalidade de sua protagonista, o racismo existente no 
período, que colocava o negro em uma posição inferior, não somente por sua condição social, mas, 
também, por sua suposta “natureza”. O que se percebe é que a condição do escravo é vista sob a ordem 
do “natural” e não em termos de estrutura social.  
95 De certo modo, ainda que em outra chave interpretativa, os romances da época já sugeriam que o 
papel da mulher estaria circunscrito à sua qualidade reprodutora. Sobre isso, Elisa Maria Verona (2008) 
vê em romances românticos e naturalistas certa noção sobre o que seria a “natureza feminina”, cuja 
essência estaria no casamento e na maternidade.  
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2.2.4 - As patologias de um corpo instável 

Nessa perspectiva naturalista, que tem por base um pensamento evolucionista, 

a hierarquia entre homens e animais é relativizada por um pensamento materialista-

monista96. A humanidade teria sua origem em um ancestral que seria comum ao homem 

e ao macaco. Como todos os seres vivos teriam se originado de um mesmo ser primevo, 

algumas características seriam comuns a todos os animais, desde os mais simples até os 

mais complexos. De acordo com essa perspectiva se, por um lado, os seres vivos podem 

ser aproximados, por outro, a distância entre eles também é acentuada. O paradoxo pode 

ser facilmente compreendido ao se ter em mente que, para vertentes do pensamento 

evolucionista da época, alguns animais estariam mais “avançados” na evolução do que 

outros97. Esse pensamento, aplicado à humanidade, levou a formulações teóricas 

condenáveis, como o próprio conceito de eugenia formulado por Francis Galton e à 

manutenção persistente de uma mentalidade racista. 

Do mesmo modo que haveria uma suposta distância entre os animais simples e 

complexos, também haveria uma diferença profunda entre homens e mulheres, já que, 

como discutido brevemente no início deste capítulo, as distinções se dariam em termos 

fisiológicos. As fêmeas de uma espécie são diferentes dos machos, pois os seus corpos 

possuem diferentes órgãos e finalidades. A mulher possui um corpo que tenderia ao 

sentimentalismo, à fraqueza física e que despenderia uma energia muito grande em 

gestar uma vida. Esses fatores levaram a uma concepção do período segundo a qual a 

mulher possuiria um corpo instável e que, em certa medida, estaria sempre no limite do 

saudável e do patológico. A argumentação de Ana Paula Vosne Martins, em seu livro 

Visões do feminino, demonstra com muita precisão e de maneira sintética essa 

afirmação:  

Ao longo do século XIX, obstetras, ginecologistas e médicos legistas 

usaram os resultados de experiências anatomofisiológicas para 

fundamentar suas teorias sobre a organização nervosa do corpo 

feminino, em sistema de rede, ligando ovários e útero através de 

gânglios e nervos ao eixo cérebro-espinhal. O problema reside nas 

interpretações ideológicas que foram dadas a tal organização. Os 

médicos estabeleceram que na mulher este sistema era instável, 

marcado pelo desequilíbrio e que, portanto, qualquer excitação 

periférica – sempre de origem sexual – poderia perturbar o frágil 

 
96 No capítulo seguinte trataremos do evolucionismo e da perspectiva monista de Haeckel. Nesse 
momento, cabe somente mencionar que o monismo se opõe a um dualismo lato sensu, compreendido 
como qualquer divisão da matéria entre physis e metaphysis, ou entre corpo e espírito.  
97 Essa discussão será retomada e aprofundada no próximo capítulo.  
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equilíbrio do sistema e causar problemas psíquicos que variavam de 

uma simples dor de cabeça chegando a estados melancólicos, 

manifestações histéricas e delírios que podiam levar as mulheres a 

cometerem atos contrários à sua vontade, como o infanticídio e o 

suicídio (2004, p.111) 

 

Já consideramos anteriormente a histeria e mencionamos o delírio que Helena 

teve com a estátua do Gladiador Borghese. A essas duas manifestações da instabilidade 

emocional, podemos acrescentar o episódio em que, após se recuperar de sua crise, 

Lenita passa a se interessar por leituras sentimentais e, no momento da primavera, em 

que o meio ambiente todo entra no “período dos amores” (RIBEIRO, 2015, p.113), ela 

passa a fantasiar com Barbosa, que ainda nem conhece pessoalmente. Os dois fatores 

estão, em certa medida, alinhados, pois, na literatura, as correntes realista e naturalista 

apresentaram ficções que tentaram demonstrar, por meio de uma oposição ferrenha ao 

Romantismo, como o ideário dessa escola literária rival era prejudicial à sociedade ao 

priorizar a fantasia e a imaginação. Cabe relembrar, nesse momento, a tese apresentada 

por obras como O primo Basílio, de Eça de Queirós, e Madame Bovary, de Flaubert, em 

que os romances sentimentais são tidos por corruptores de Luísa e Emma.  

Marcelo M. Bulhões, em sua obra Leituras do desejo, argumenta em sentido 

semelhante buscando demonstrar como, na literatura naturalista, a vazão dada à 

imaginação, valor caro aos românticos, era vista como uma tendência prejudicial à 

sanidade. Nas palavras do autor: 

Fica-nos, inclusive, a impressão de que, no afã de combater o 

idealismo romântico, o naturalismo tenha se dedicado a encenar 

tematicamente a fantasia e a imaginação como vilões da cultura 

ocidental. Tratar-se-ia de uma espécie de paranoia cientificista: deve-

se lutar e se armar contra o poder da imaginação ao ponto de entendê-

la como a instância de degradação física e mental. A isso se deve 

somar a observação de que a tese naturalista reconhece na histeria-

ninfomania o não cumprimento de uma ordem natural implacável, o 

exercício da sexualidade, e a imaginação desfigurada, o delírio, seria 

um dos sintomas das histérico-ninfomaníacas (2003, p.120). 

 

Como já mencionado, o momento do romance em que Lenita mais idealiza a 

figura de Barbosa, sem nem ao menos conhecê-lo, é quando a natureza está em seu 

período de amores. A sua imaginação trabalha enquanto ela lê livros sentimentais 

deitada em uma rede da fazenda e, ao seu redor, o meio está em “furor erótico” 
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(RIBEIRO, 2015, p.113). Para Richard von Krafft-Ebing (1896), médico do período que 

teria sintetizado algumas teorias do século sobre o que se entendia por patologias de 

origem sexual, a idealização romântica é típica da juventude e, em casos extremos, 

poderia levar ao suicídio. O curioso no romance, contudo, é que quem comete suicídio é 

Barbosa e não Lenita. Além disso, apesar de considerar a idealização algo negativo, 

Manuel também fantasia com a moça. Após conhecê-la, ele é tomado de uma estranha 

fixação:  

Deitava-se, procurava ler, mas debalde. A imagem de Lenita 

interpunha-se entre ele e o impresso. Via-a junto de si, absorvia-se em 

contemplá-la nessa semialucinação, falava-lhe em voz alta, 

desesperava, depunha o livro ou o jornal, estendia-se, virava-se, 

revirava-se, adormecia, acordava, riscava o fósforo, olhava o relógio, 

via que era noite, tornava a adormecer, tornava a acordar, e assim 

continuava até que amanhecia, até que chegava a hora de levantar-se 

(RIBEIRO, 2015, p.132, grifo nosso). 

 

Como mencionado na passagem, a idealização que Barbosa faz de Lenita 

aproxima-se de uma alucinação que se interpõe entre ele e a realidade. Essa condição é 

tida como típica da juventude e do universo feminino, mas, nesse momento, quem a tem 

é um homem de meia idade. Ao analisar essa obsessão pela figura de Helena, o narrador 

apresenta as reflexões de Barbosa e a sua conclusão: 

Amor ideal, romântico, platônico? Era de certo isso. Mas que ridículo, 

santo Deus? que oceano de ridículo! Quebradeiras sentimentais na 

casa dos quarenta, quando a enduração do cérebro já não permite 

fantasias, quando a luta pela vida já tem morto as ilusões? 

O caso era que não podia estar longe da moça, que só junto dela vivia, 

pensava, estudava, era homem. Estava preso, estava aniquilado 

(ibidem, p.133). 

  

Ao traduzir os pensamentos da personagem, o narrador pontua a sua 

concepção, recorrente no período – pelo que depreendemos da leitura de Psychopathia 

sexualis – de que as quebradeiras sentimentais não são propícias a alguém de quarenta 

anos. O amadurecimento do cérebro, que com isso passaria a conceber com mais clareza 

que a vida é uma luta, não permitiria esses sentimentos. Contudo, contrariando o 

esperado, é o que ele sente.  
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O preâmbulo do episódio do suicídio de Barbosa revela como esse amor 

persistente e o sentimento exageradamente patético, caro a certa vertente do 

Romantismo, só poderia levar à frustração e à ruína. Pouco antes de matar-se, os seus 

pensamentos são pautados por esse mesmo pensamento obsessivo: 

E tudo lhe fazia lembrar Lenita; na antessala, a cuja porta estava, a 

vira ele pela vez primeira por entre as torturas de uma enxaqueca; no 

pomar, de que avistava um ângulo, com ela tivera a primeira 

entrevista; no pasto, que se lhe estendia entre os olhos, quantas e 

quantas vezes não tinham passeado juntos! Na mata fronteira, as 

caçadas, os pássaros, a cotia, os porcos, a cascavel... ah! a cascavel!! 

Por que não sucumbira Lenita ao veneno da cobra? Por que a fizera 

ele viver?! Morta naquele tempo, ela seria apenas uma saudade doce, 

e não a lembrança voraz que o havia de matar. 

Anoiteceu.  

A escuridade, o silêncio, reprodução cruel da escuridade e do silêncio 

das noites de outrora, das noites de amor, que não mais voltariam, 

acenderam-lhe, exacerbaram-lhe o pungir do sofrimento, o ralar da 

soledade. 

Lembrou-lhe o suicídio.  

– Ainda não, disse: esperemos (ibidem, p.269-70).  

 

Na trama de A carne, o limite entre o que é tipicamente masculino e feminino 

parece se perder em passagens como essas. Assim como Barbosa fantasia com Lenita, a 

moça é representada, como vimos, de modo a ser pouco feminina e com hábitos e 

preferências viris, como o gosto pela ciência e a caça, o que poderia ser explicado pela 

percepção da época de que mulheres intelectualizadas seriam menos femininas98. Outro 

fator que seria de grande importância para demonstrar que o próprio Manuel 

apresentava sintomas que o aproximariam daquilo que seria tido como normalmente 

atribuído ao feminino, estaria no desenvolvimento de algo muito próximo ao globus 

hystericus, já que “do diafragma subia-lhe para o coração um aperto constante, 

ininterrompido, doloroso, que lhe tolhia o fôlego, que o sufocava” (ibidem, p.269).  

Ainda que o romance pareça relativizar os papéis feminino e masculino, 

quando se trata do sexo, a diferença entre tais papéis é demarcada. No clímax do 

romance, quando finalmente cedem aos impulsos sexuais, curiosamente, o narrador 

demonstra que tanto Lenita quanto Barbosa teriam se adequado, apesar de a iniciativa 

 
98 Em uma tese de doutorado do século XIX, lê-se o seguinte: “(...) aquelas [mulheres] que têm 
apresentado uma inteligência superior, têm sido sempre às custas de suas qualidades femininas” (José 
Luiz da Costa apud COSTA, 1999, p.236). 
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ter partido dela, ao que se esperaria de uma “fêmea” e de um “macho”, ou seja, a 

postura de violação e a de submissão:  

Lenita tomou-se de um sentimento inexplicável de terror, quis fugir, 

fez um esforço, fez um esforço violento para desenlaçar-se, para 

soltar-se.  

Era o medo do macho, esse terrível medo fisiológico que, nos 

pródromos do primeiro coito, assalta a toda mulher, a toda fêmea. 

Baldado intento! 

Retinham-na os braços robustos de Barbosa: em suas faces, em seus 

olhos, em sua nuca os beijos dele multiplicavam-se: esses beijos 

ardentes, famintos, queimavam-lhe a epiderme, punham-lhe lava 

candente no sangue, flagelavam-lhe os nervos, torturava-lhe a carne. 

Cada vez mais fora de si, mais atrevido, ele desceu à garganta, chegou 

aos seios túmidos, duros, arfantes. Osculou-os, beijou-os, a princípio 

respeitoso, amedrontado, como quem comete um sacrilégio; depois 

insolente, lascivo, bestial como um sátiro. Crescendo em exaltação, 

chupou-os, mordicou-lhes os bicos arreitados.   

-Deixe-me! Deixe-me! Assim não quero! Implorava, resistia Lenita, 

com voz quebrada, ofegando, esforçando-se por escapar, e presa, 

todavia, de uma necessidade invencível de se dar, de se abandonar.  

De repente, fraquearam-lhe as pernas, os braços descaíram-lhe ao 

longo do corpo, a cabeça pendeu-lhe, e ela deixou de resistir, 

entregou-se frouxa, mole, passiva. Barbosa ergueu-a nos braços 

possantes, pô-la na cama, deitou junto dela, apertou-a, cobriu-lhe os 

seios macios com o peito vasto, colou-lhe os lábios nos lábios 

(RIBEIRO, 2015, pp.232-3). 

 

No momento do coito, os papéis se ajustam ao que era socialmente concebido 

como normal nas personalidades masculina e feminina. O “macho” torna-se em varão 

potente que busca violar, apesar das insistências, a “fêmea” que, subitamente, age de 

modo instintivo ao recusar-se e logo fraqueja tornando-se passiva. Sobre a passividade 

feminina, Krafft-Ebing menciona, em seu manual, como a mulher, devido à sua 

organização fisiológica, seria “naturalmente” passiva e que isso não seria uma condição 

social, mas orgânica já que, para o autor, a fêmea permanece sempre passiva, pois isso 

derivaria de sua organização sexual e, acentua, não por conta de convenções sociais99. 

 
99 As afirmações do final do parágrafo são uma paráfrase do seguinte trecho do tratado de Krafft-Ebing: 
“woman is wooed for her favor. She remains passive. This lies in her sexual organization, and is not 
founded merely on the dictates of good breeding” (1894, p.13). 
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Se lida sob essa perspectiva, talvez seja verossímil assumir que a inversão de 

papéis no romance não relativiza as determinações fisiológicas dos organismos 

feminino e masculino – o que afastaria Júlio Ribeiro de um posicionamento alinhado ao 

Naturalismo. No entanto, poderíamos tomar como uma reafirmação do seu 

posicionamento o fato de que, na estrutura geral da obra, o amor platônico de Barbosa 

não é entendido enquanto positivo, tendo em vista que, ao entrar nesses domínios, tal 

postura o leva ao suicídio, dado estrutural que nos permitiria chegar a essa conclusão. O 

narrador onisciente, que se vale frequentemente do discurso indireto livre, parece 

esfumaçar qual seria o verdadeiro entendimento de Ribeiro acerca desse assunto, 

contudo, o encadeamento das ações parece corroborar essa hipótese.  

Na continuação da cena de sexo, essa proposição fica mais evidente. A 

aparente “normalidade” que o sexo proporcionaria é abalada por “uma [nova] inversão 

de papéis” (ibidem, p.234), já que, pouco adiante, é Barbosa quem se feminiza devido a 

uma “impossibilidade física inesperada” (ibidem, p.233) 100. A passagem é curiosa, pois 

alinha-se ao que Krafft-Ebing (1894) menciona acerca do homem impotente: segundo o 

autor, o homem torna-se impotente na meia idade (o que é o caso do protagonista), 

tornando-se comum adquirir hábitos femininos, sentimentais, que levariam ao suicídio. 

A observação é importante, não apenas como um prenúncio da morte de Barbosa, que 

possui semelhanças com o perfil, mas por indicar que, na escala de normalidade e 

anormalidade, a inversão de papéis era vista como um sintoma que poderia acarretar 

uma psicopatologia e, como tal, era vista como necessária de se diagnosticar e 

combater. Nesses momentos do romance, portanto, o caráter anormal dos protagonistas 

faz ver ao leitor, por uma espécie de inversão, o que seria considerado uma 

característica tipicamente masculina e outra feminina. 

Essa situação de impotência, todavia, não dura muito, já que ao insistir nas 

carícias e redobrar a atenção, Manuel subitamente se anima, com a explicação do 

narrador de que seu sangue circulou pelo organismo, e retoma a posição esperada pelo 

homem, pois “achou-se [novamente] forte, potente, varão” (ibidem, p.234). A escolha 

vocabular é muito significativa porque a força e a potência são tidas por predicados 

típicos do macho, o que demonstra que, do mesmo modo que Lenita se feminiza ao 

 
100 O curioso é que o narrador utiliza a expressão “inversão de papéis”, deixando claro que, em sua 
concepção, existe claramente uma delimitação daquilo que é tipicamente masculino e feminino. Além 
disso, a impotência do homem é vista como um indício de efeminação, já que a “impossibilidade física” 
leva a uma consequente crise e questionamento de sua potência e masculinidade. 
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gostar de leituras sentimentais e ter um gosto maternal, o seu amante se masculiniza ao 

recobrar a sensação viril.   

Na sequência, ele retoma o seu papel ativo e a subjuga. Apesar dessas 

reviravoltas e inversões de papéis, o que o narrador deixa claro ao leitor é uma noção de 

que, assim como os papéis desempenhados no ato sexual, a natureza feminina seria 

essencialmente passiva e a masculina, ativa. A mulher, no coito, deveria deixar 

penetrar-se pacientemente, enquanto o homem assumiria o comando. O corpo da mulher 

seria fisicamente fraco e não poderia resistir a um medo instintivo; enquanto o do 

homem seria forte para poder violar a recusa inicial que a acomete no “pródromo do 

primeiro coito”. Além disso, deixa entrever os parâmetros rígidos para o que seria 

esperado ou não de homens e mulheres, pois o que se subentende da leitura de Krafft-

Ebing é que os “efeminados” são aqueles que terminam por cometer suicídio por 

estarem fora de suas naturezas másculas.  

Ao estudar o fenômeno da normalidade em discursos das ciências naturais, 

Guilherme Canguilhem indica que “as normas comparam o real a valores, exprimem 

discriminações de qualidades de acordo com a oposição polar de um positivo e de um 

negativo” (1982, p.213). Essa definição dada pelo teórico francês nos permite pensar 

sobre a normalidade e anormalidade dos comportamentos feminino e masculino, já que, 

curiosamente, o negativo no homem seria um comportamento feminino e, do mesmo 

modo, o negativo na mulher seria um comportamento tido por tipicamente masculino. 

Ao estabelecer que os atributos tipicamente femininos são o sentimentalismo, a 

passividade e o sentimento materno e, por outro lado, a normalidade masculina é 

pautada pela potência, pela virilidade e pela força, o romance deixa implícito que estes 

são valores “naturais” dos dois sexos, sem considerar a possibilidade de que estes 

paradigmas sejam, por sua vez, socialmente concebidos. As personagens, ao transitarem 

por estes polos, demonstrariam certo estado patológico (na perspectiva da época para o 

que era patológico, cabe ressaltar), pois não se adéquam ao socialmente esperado e aos 

parâmetros considerados aceitáveis.  

Nesse momento, cabe esclarecer algo. Helena sofre de histeria e, por conta 

disso, apresentaria alguns comportamentos patológicos. No entanto não se deve afirmar 

que teria sido a sua educação que a teria levado a isso, mas uma consequência dela. Por 

ser intelectualmente superior, a menina desdenhava do casamento porque não 
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encontrava nenhum pretendente digno de si. Diante disso, a morte do pai e a ausência de 

sexo a tornam doente, o que acarretaria os comportamentos ninfomaníacos que ela 

apresentaria.  

As distinções entre o intelecto de Lenita e o de Barbosa não são sobremaneira 

marcadas na narrativa. Embora ele se porte como uma espécie de mentor para ela, a 

incomensurabilidade das fisiologias masculina e feminina se faz notar no romance mais 

por meio das diferenças corporais que propriamente intelectuais. Desse modo, A carne 

parece estabelecer uma espécie de cisão entre o corpo e a mente de seus protagonistas, 

alinhando-se a uma perspectiva em que a inteligência seria um dom universal e que, 

pelo estudo, poderia ser aprimorada, não importando o sexo. Apesar de possuírem 

corpos diferentes, as mentes estão aptas ao aprendizado. Porém, naquilo que concerne 

ao restante do corpo, as diferenças se estabeleceriam por conta da distinção natural e as 

características femininas estariam subordinadas ao imperativo da reprodução e do 

cuidado com a prole. 

A demarcação desse corpo ambíguo encontra-se na questão levantada por 

Laqueur, sobre a qual discorremos sucintamente no início deste capítulo. Com a 

descoberta das novas diferenciações entre os sexos, e a tendência teórica de estabelecer 

a diferenciação entre homens e mulheres não mais a partir de uma escala metafísica, 

mas a partir da incomensurabilidade natural, o papel desempenhado socialmente pela 

mulher não seria mais demarcado por motivos cósmicos-metafísicos, mas se pautaria no 

funcionamento de seu organismo e, para isso, seria preciso estabelecer parâmetros para 

o que seria o seu “normal”.  

Houve um interesse da época, portanto, em tentar “desvendar” esse corpo e 

suas especificidades e, em especial, em tentar controlar a sua “instabilidade”, já que, 

como indica com muita precisão Ana Paula Vosne Martins, os corpos femininos foram 

concebidos como que vivendo “no limite entre a fisiologia e a patologia, entre a norma e 

o desvio” (2004, p.39). O grande exemplo disso, ainda segundo a autora, foi a 

ninfomania, situação em que o útero clamaria pela realização do desejo, o que guarda 

muita proximidade com os sentimentos de Helena em nosso romance.  

No romance Lucíola, de José de Alencar, a mesma instabilidade é representada 

por meio de uma imagem muito simbólica. Ao ver seu par amoroso, Paulo, atirar pedras 

em um lago, Lúcia subitamente sente que a sua alma e o seu corpo são representados 
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por aquela imagem: o corpo (representado pela lama), se não é estimulado, fica quieto 

ao fundo e não turva a alma (representado pelo lago límpido). Em A carne, a relação 

parece próxima a essa, mas os estímulos estão presentes na própria natureza feminina e, 

portanto, a atitude beatífica levaria à produção de anormalidades. O discurso geral que 

sobressai no romance parece levar a essa concepção, pois, ao guardar a sua castidade 

por não achar um pretendente digno, um desejo desenfreado toma posse de Helena, o 

que a leva a uma gravidez indesejada e a pensar e agir como o que socialmente era 

considerado como ninfomania ou prostituição.  

O que corrobora essa noção de que o corpo feminino é instável parece ser uma 

percepção geral de alguns fisiologistas da época que sugeriam, dentre outras coisas, que 

os nervos femininos seriam mais suscetíveis a estímulos externos, por conta de uma 

fisiologia mais “impressionável” e “fraca”. Não por menos, como afirma Briquet 

(1859), as mulheres sofreriam mais com a histeria, pois, nelas, o trauma afetaria com 

maior intensidade o encéfalo, região cerebral responsável pelos afetos, o que, para esse 

médico, provocaria a suposta lesão traumática desencadeadora das crises histéricas em 

suas pacientes e que, como mencionado em capítulo precedente, parece ter sido levada 

em consideração na escrita da narrativa.  

Apesar dessa grande heterogeneidade dos discursos, uma preocupação central 

manteve-se em relação à mulher: as pesquisas sobre a sua natureza, no campo da 

medicina e das comparações raciais, por exemplo, recaíram especialmente na 

comparação das características de seu órgão sexual que, com a distinção dos sexos, 

passa a ser visto como fator de diferenciação e não mais um pênis invertido. Nessas 

distinções, enquanto o crânio era um objeto particularmente analisado pelos anatomistas 

quando estes buscavam justificar a diferença entre o homem branco europeu e o negro 

africano, a vagina e a pélvis, por sua vez, foram mensuradas e dissecadas para 

compreender a especificidade das diferentes “raças” femininas (cf. MARTINS, 2004, 

pp.34-5). Como se nota, no campo médico, o homem branco era visto como ser da 

razão; os afrodescendentes e a mulher, por sua vez, eram tratados como o Outro e a 

medicina tentou compreender as suas especificidades raciais por meio de supostas 

diferenças crânio-anatômicas e, nas mulheres, por seus atributos sexuais.  

Os homens brancos, por sua vez, desempenham outros papéis na sociedade e 

deixam-se afetar por outras normas, nas quais a aproximação aos valores típicos do 
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universo feminino seria um sinal de “degenerescência”. Ao apresentar o pensamento 

revoltado de Barbosa contra Lenita, quando esta vai embora para a corte casar-se, o 

narrador, sem necessariamente assumir esse posicionamento (dado que expressa um 

entendimento de sua personagem), parece sintetizar uma série de concepções misóginas 

em relação à fisiologia da mulher: 

Louco que fora! 

Tinha tido dezenas de amantes, tinha sido, era ainda casado, conhecia 

a fundo a natureza, a organização caprichosa, nevrótica, inconstante, 

ilógica, falha, absurda, da fêmea da espécie humana; conhecia-lhe o 

útero,  conhecia-lhe a carne, conhecia-lhe o cérebro fraco, escravizado 

pela carne, dominado pelo útero; e, estolidamente, estupidamente, 

como um fedelho sem experiência, fora se deixar prender nos laços de 

uma paixão por mulher! (RIBEIRO, 2015, p.269) 

 

Essa inconstância atribuída ao corpo feminino parece um ponto nevrálgico da 

definição do que seria a normalidade da mulher nesses discursos do fim do século XIX. 

Como já mencionado, a perspectiva de Barbosa, que não necessariamente é a mesma do 

escritor e sequer a do narrador, sintetiza uma série de discursos que circularam no 

período e que entendiam que o organismo feminino estava subordinado à carne e 

“dominado pelo útero”101. Realidade conflitante, a presença da mulher também 

apresentaria essa parcela positiva que seria o papel social e natural por ela 

desempenhado: o de ser mãe. 

A tentativa de compreensão daquilo que seria a “essência” corporal feminina, 

contudo, levou a perspectivas sobre qual seria o seu papel na sociedade. De acordo com 

Martins (2004), o papel feminino seria determinado por meio de seu corpo. Cabe 

analisar o modo como se articulam, portanto, os conceitos de natureza e sociedade a fim 

de ver, em que medida, o corpo da mulher define o seu lugar social no romance.  

2.2.5 - Corpo feminino e lugar social 

Ao refletirmos sobre a obra do naturalista brasileiro, percebe-se que Ribeiro 

não considera que as distâncias entre homens e mulheres sejam concebidas 

metafisicamente, ou seja, a escala não seria definida por algum parâmetro abstrato, 

 
101 Nos estudos sobre histeria, alguns teóricos do século XIX teriam revigorado a teoria uterina e visto, 
no útero, um órgão que afetaria profundamente o corpo feminino, como é expresso por um médico da 
época: “mas, de onde vem esta influência extraordinária, esse tipo de império (...) que exercem sobre a 
economia da mulher histérica seus órgãos genitais?” (LOUYER-VILLERMAY apud SCHMIDT, 2017, p.41). 
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porém por meio de um fator supostamente biológico. A fim de compreender melhor o 

romance e o que ele postula sobre o lugar social da mulher, é necessário verificar em 

seu enredo qual seria o seu posicionamento sobre o seguinte tópico: a diferença entre os 

gêneros teria sua gênese nas disposições orgânicas ou sociais? 

A resposta a essa pergunta pode ser obtida por meio de um tema que esteve ao 

centro dos debates da época e que, como tal, concentrou discursos sobre sua 

necessidade: o casamento.  A instituição do casamento é de suma importância para a 

consolidação do ideário burguês, já que inseriu a concepção moderna das uniões pelo 

amor e não por interesses familiares, fundamentando desde então uma gradual ruptura 

com os antigos valores coloniais. Essas uniões, que antes se fundavam no intento de 

forjar elos familiares através dos interesses patriarcais, passam por um processo de 

modernização, mediado pela perspectiva higiênica e médica, na qual os indivíduos 

teriam maior primazia na escolha de parceiros.  

Como vimos, em Encarnação, para Alencar o casamento possui duas faces: a 

social e a oculta, que seria o amor espiritual. Em A carne, sabe-se que essa perspectiva 

não seria aceitável, pois o elo religioso-espiritualista seria desconsiderado em um 

pensamento materialista, posicionamento assumido publicamente por Júlio Ribeiro102. 

Em um primeiro momento, pode-se argumentar no sentido de que, nesse romance, a 

união civil de um homem com uma mulher fundamenta-se em convenções arbitrárias. 

Ao ouvir o coronel falar de Barbosa, Lenita passa a nutrir por ele uma paixão 

platônica, referida anteriormente. Contudo, quando se depara com a realidade 

“esmagadoramente prosaica, chatamente bruta, bestialmente chata” (RIBEIRO, 2015, 

p.119) ao conhecer um mancebo sujo e com as roupas desalinhadas, ela sofre essa 

desilusão. Nesse momento, ela reflete sobre as uniões amorosas e sobre o seu futuro, 

questionando-se: “de que lhe importava a ela a sociedade e suas estúpidas convenções 

de moral?” (ibidem, p.120). 

Apesar desse pensamento da personagem, não se pode afirmar que o casamento 

seria entendido no romance como um elo puramente embasado em convenções sociais 

completamente arbitrárias, mas que seu fundamento seria uma resposta às 

 
102 Relembre-se que, nas Cartas sertanejas, o autor afirma que: “nunca fui metaphysico e muito menos 
positivista: o materialismo foi sempre minha filosofia, foi a pedra de escandalo em que se esmigalharam 
as minhas crenças” (RIBEIRO, 2007, p.130). 
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determinações da própria natureza.  A perspectiva de que o casamento responderia a 

uma necessidade fisiológica se faz ouvir no romance pela voz de Lopes Matoso, pai de 

Lenita, pois, para ele: “o homem fez-se para a mulher, e a mulher para o homem. O 

casamento é uma necessidade, já não digo social, mas fisiológica” (RIBEIRO, 2015, 

p.71). Nessa percepção, o casamento não é fruto de uma arbitrariedade, porque cumpre 

com uma exigência natural que seria a da complementação dos sexos para a reprodução.  

Na estrutura narrativa, a ideia que se sobressai parece ser essa que indica a 

necessidade de encontrar meios de se inserir dentro das instituições sociais, pois, apesar 

de Barbosa e Lenita expressarem opiniões que tendem a embasar uma visão de mundo 

inconformista, a história de ambos termina com um casamento forçado devido a uma 

gravidez indesejada e com um suicídio103. Em outros termos, aqueles que rompem com 

os preceitos sociais não deixam de sofrer com as consequências desse descumprimento 

das regras estabelecidas pelos homens, trata-se de uma espécie de peripécia trágica em 

que, do alto de sua ciência, Lenita percebe o quanto se manteve ao nível animal devido 

às necessidades de sua carne, e Barbosa nota a sua impotência diante dos mandos 

sociais e de seu amor platônico por uma jovem. 

Neste momento, é preciso formular e defender, para a sequência da 

argumentação, uma hipótese: no discurso do romance sobressai a ideia de que, apesar de 

serem sustentadas por convenções, as sociedades evoluem, assim como as espécies, e 

que é preciso aceitar o papel a ser desempenhado enquanto agente social, pois as leis 

humanas (consuetudinárias ou escritas) seriam uma tentativa de adequação a uma lei 

natural. A passagem em que Lenita descobre as diversas amantes de Barbosa leva à 

seguinte reflexão da moça, que é mediada, novamente, pelo discurso indireto livre:  

É loucura quebrar de chofre o que é produto de uma evolução de 

milhares de séculos. A sociedade tem razão: ela assenta sobre a 

família, e a família assenta sobre o casamento. Amor que não tenda a 

santificar-se pela constituição da família, pelo casamento legal, aceito, 

reconhecido, honrado, não é amor, é bruteza animal, é desregramento 

de sentidos. Não, ela não amara a Barbosa, aquilo não tinha sido amor. 

Procurara-o, entregara-se a ele por um desarranjo orgânico, por um 

desequilíbrio de funções, por uma nevrose (...). Não, ela não amara, 

ela não amava a Barbosa. O que por ele sentira fora uma atração 

paulatina, gradual, viciosa, mórbida (RIBEIRO, 2015, p.260). 

 
103 Manuel Bandeira (1940), ao comentar a obra de Júlio Ribeiro, vê nesse final a maior incoerência do 
romance. Diferentemente de muitos críticos que diziam ser inverossímil que Helena fosse uma mulher 
tão culta, o que o poeta se questiona é o seguinte: por qual motivo a protagonista, que se mostrou tão 
esclarecida e liberta das amarras sociais, repentinamente entende ser necessário se casar?  
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O posicionamento discursivo assumido pelo romance parece estar sendo 

aludido nesse momento. A crise histérica de Lenita, o seu “desarranjo orgânico”, levou-

a a um aguçamento de seu instinto genésico. Quando o coronel fala para ela sobre 

Barbosa, ela já estabelece com ele uma relação idealizada, embasada, ao fundo, por 

leituras sentimentais. Ao conhecer o filho do coronel, ambos se apaixonam por meio do 

interesse comum pela ciência. Começam um romance fora dos padrões sociais, pois, 

além de tudo, são contestadores do status quo. Quando descobre que o seu “Manduca” 

não é exatamente um santo, Helena sofre a desilusão que, curiosamente, revela-lhe uma 

nova percepção: o seu corpo enganou-a para conceber uma nova vida. 

Adequar-se às estruturas sociais seria um modo de amenizar os 

condicionamentos impostos pela natureza ao corpo. As convenções sociais, segundo o 

próprio pensamento de Helena, garantem que algumas determinações da natureza se 

conformem a um princípio de organização humana. A sociedade seria composta da lenta 

elaboração de muitas e muitas gerações e, alinhando-se ao pensamento da época, na 

perspectiva apresentada na citação anterior, estaria em constante “evolução”. Nesse 

momento, a tendência de Ribeiro ao republicanismo parece falar com maior força: se o 

sistema cultural e social parece injusto nesse momento, essa situação não 

necessariamente é eterna, mas precisa ser construída por meio de um processo 

evolutivo. O conjunto das instituições estaria em constante elaboração e reestruturação 

para um fim cada vez mais próximo e conforme às leis naturais.  

Afastar-se dos ditames de seu momento histórico, contudo, seria incorrer em 

um erro, pois deixaria os indivíduos mais próximos da “bruteza [do] animal”. A 

diferenciação do homem em relação aos animais, portanto, seria essa organização social 

com suas leis próprias. Lembremos que, apesar de aproximar os animais dos homens, o 

Naturalismo do século XIX também acentua as suas diferenças. A hierarquia metafísica-

espiritualista aproximava ou distanciava os seres em relação a uma escala ideal; nesse 

materialismo oitocentista, por sua vez, a impressão que fica é que os animais, assim 

como a mulher e o homem, distanciam-se em relação a um processo evolutivo, mas que 

contrariar as leis seria decair nesse parâmetro ligado à espécie.   

A sociedade atual, segundo esse pensamento desenvolvido por Helena, nada 

mais seria que o desenrolar de um longo processo evolutivo, de um processo de maior 

complexificação da natureza humana e, como tal, não poderia ser quebrado de chofre. 
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Por essa via, ao evitarem o meio em que vivem, que inclui não somente o clima, mas 

também o momento histórico, os protagonistas estariam contrariando o próprio estágio 

da humanidade e seus processos culturais e, como tal, poderiam estar sujeitos ao 

desaparecimento, como foi o caso de Manuel. No tempo histórico em que viviam, 

segundo a personagem, os valores sociais se assentariam sobre a família e o casamento, 

que ela evitou desde o início da narrativa, quando seu pai insistia no assunto, 

reconhecendo que a educação de sua filha falhou nesse sentido104. 

Nesse momento, a leitura apressada levaria ao julgamento de que, ao 

mencionar a necessidade de preservar a estrutura familiar, A carne estaria, subitamente, 

alinhando-se à valorização de um modelo de amor próximo daquele que Giddens (1995) 

caracterizou como romântico. Contudo, cabe rememorar que, no desenvolvimento da 

medicina higienista no século XIX, os médicos desempenharam um papel fundamental 

na consolidação da concepção de família nuclear em sua constituição moderna, ou seja, 

higiênica. O paradigma visado pelo discurso geral do romance parece ser precisamente 

este: a família higiênica é aquela em que a célula familiar se mantém afastada das 

degenerações e patologias. É nesse sentido que Lopes Matoso poderia ter argumentado 

que o casamento seria uma necessidade fisiológica, pois, como vimos, o recalque 

feminino do instinto genésico pode levar a manifestações prolongadas da histeria105, ao 

delírio com estátuas, ao sadismo106, às idealizações e fantasias românticas, à ninfomania 

e a uma gravidez indesejada.   

É importante frisar que, apesar de ter que se adequar às normas sociais, Lenita 

não age como uma vítima dessa sociedade, mas sabe manipular, ainda que contra a sua 

vontade, os impasses gerados por ela. Embora casar-se seja um imperativo, afinal a 

personagem não pode assumir-se perante os outros como uma mãe solteira, ela mobiliza 

os recursos disponíveis para contornar a situação legal envolvendo Manuel, como 

conclui Haroldo Ceravolo Sereza: “Lenita supera o impasse do impedimento ao 

 
104 Cabe ressaltar que essa súbita determinação de Lenita a se casar pode abrir margem para 
interpretações diversas. Apesar da tendência didática de Ribeiro ao compor a obra, o momento parece 
contradizer inúmeras reflexões e discursos feitos na trama pelas personagens, tanto que, como 
mencionado na nota anterior, Bandeira (1940) vê como inverossímil essa postura.  
105 A histeria teria sido motivada, como argumentamos, pela morte do pai. Contudo, o seu desenrolar se 
dá mediante os sentimentos despertados pelo vislumbre da estátua, que levam aos desejos sexuais 
latentes que acompanhamos ao longo do romance.  
106 Trataremos da relação entre o sexo e o sadismo no capítulo sobre o Naturalismo.  
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casamento com Manuel Barbosa comprando um marido em São Paulo, numa afirmação 

de poder desconcertante para a moral dominante” (2012, pp.228-9).  

O erro de Lenita e Barbosa, de acordo com essa interpretação, teria sido o de 

terem dado vazão a um sentimentalismo romântico e de não terem se conformado a 

certas instituições que, fruto de milênios de evolução, preservariam homens e mulheres 

de incorrerem em ações e comportamentos tidos como anormais. De acordo com o 

italiano Massimo Mori, o conceito de liberdade, no determinismo positivista, não estaria 

associado ao livre arbítrio (tendo em vista que as determinações não o permitiriam), mas 

à tendência de seguir a lei do caso correspondente. Em suas palavras:  

Na realidade, a verdadeira liberdade não consiste no livre arbítrio, mas 

“em seguir sem obstáculos as leis próprias do caso correspondente”: 

portanto ela é “inerente e subordinada à ordem, tanto aquela que é 

humana, quanto aquela externa a ele” [...] A verdadeira liberdade, a 

única que permite-nos estender nosso domínio sobre a natureza, 

requer, portanto, que “nossa intervenção esteja sempre em 

conformidade com as leis fundamentais da ordem universal” (MORI, 

2001, p.93, tradução nossa)107. 

 

Apesar de ser fruto de uma convenção social, a arbitrariedade dessa elaboração 

da sociedade seguiria uma evolução e, portanto, o homem, enquanto ser social, deveria 

seguir essa lei em seus casos correspondentes. Pode-se perceber como essa perspectiva 

encontra ressonância na teoria artística de Taine, pois, para esse teórico naturalista, as 

sociedades modificam-se no tempo e, em cada um deles, uma determinada lei rege o seu 

funcionamento, por conseguinte, “a obra de arte é determinada por um conjunto que é o 

estado geral do espírito e dos costumes ambientes” (1940, p.90). O saber adequar-se faz 

parte desse jogo, pois a conformação é precisamente seguir a norma e o desvio produz 

anormalidades, como parece ser o caso desses amantes do romance: ele, um intelectual 

desquitado de meia idade que nutre um amor romântico por uma jovem; ela, uma jovem 

culta, com gostos viris, que repudia o casamento e alimenta uma fantasia sensual com o 

seu mentor.   

 
107 No original em italiano: “Infatti la vera libertà non consiste nel libero arbitrio, ma ‘nel seguire senza 
ostacoli le leggi proprie del caso correspondente’: quindi questa è ‘dovunque inerente e subordinata 
all’ordine, tanto quello umano quanto quello esterno’. [...] La vera libertà, la sola che consenta di 
estendere il nostro dominio sulla natura, richiede dunque che ‘il nostro intervento si conformi sempre alle 
leggi fondamentali dell’ordine universale’” (MORI, 2001, p.93). 
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Do mesmo modo que a arte é definida pelo “conjunto” dos “costumes 

ambientes”, Lenita percebe que a falta de adequação ao que a sociedade, em sua época, 

preconiza enquanto norma é estar no campo da patologia, do vício, é não seguir a lei do 

caso correspondente e, portanto, não ser livre, mas deixar-se condicionar pelos mandos 

da natureza e aproximar-se mais do nível do animal, deixar de lado a evolução e o 

aumento da complexidade da espécie humana, para ceder aos instintos primitivos. 

Ao tentar contornar a sua súbita tristeza por descobrir que Barbosa era um 

mulherengo, ela, subitamente, tenta se animar com o seguinte pensamento:  

De repente ergueu-se. 

Que era aquilo? Perguntou-se a si própria. Pois ela era mulher para 

chorar, para carpir-se, como qualquer criadinha de servir, violentada 

pelo filho da patroa? Não! Caíra, mas caíra vencida por si, só por si, 

por seu organismo, por seus nervos. O homem não entrava em linha 

de conta, não passava de mero instrumento: fora Barbosa; poderia ter 

sido o administrador, poderia ter sido o velho coronel. Enquanto 

quisera gozara; estava saciada... (RIBEIRO, 2015, p.261). 

 

O motivo de sua “derrota” se deu pelos mandos de seu próprio corpo, a sua 

necessidade de satisfazer os desejos exigentes de sua “carne”. Nesse instante, apesar dos 

conflitos entre sociedade e natureza, percebe-se que a natureza é vencedora da disputa, 

pois conclama as pessoas a adequarem-se às suas leis fundamentais. Logo adiante, 

Lenita tem uma súbita revelação. Ela reflete sobre os últimos acontecimentos, calcula o 

tempo de sua última menstruação, despe-se, analisa o seu corpo e conclui: estava 

grávida.  

Em sua postura tipicamente analista, Lenita reflete sobre esse dado novo e as 

suas conclusões acerca de sua relação com Barbosa são muito reveladoras de mais uma 

perspectiva sobre o feminino:  

Com pasmo grande, sem poder dar a razão por que, via que Barbosa já 

lhe não inspirava admiração. As tiradas, as dissertações científicas, 

aliás corretas, que lhe ele fazia enfastiavam-na: ela achava-o 

desajeitado, vulgar, pretensioso; ganhava-lhe aversão; cria até 

perceber-lhe no corpo e na roupa um cheiro esquisito, enjoativo, o que 

quer que era como catinga de rato. Repugnavam-lhe as carícias dele, 

e, para chegar bem à verdade, elas incomodavam-na, de fato, 

topicamente (RIBEIRO, 2015, p.261). 
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A aura de idealização com que de início envolvia seu mentor converte-se em 

repulsa. Se antes Barbosa inspirava um desejo ardente na mulher histérica, passa a 

inspirar aversão na grávida. Ao realizar o seu destino natural, o organismo da fêmea 

estaria fadado a uma súbita perda da libido. Nessa lógica, o desejo sexual desapareceria 

da mãe, pois o instinto reprodutor teria atingido a finalidade de seu corpo que é o de 

gerar e gestar uma vida.  

O que se nota, portanto, é que a natureza corporal feminina suplantaria 

sobremaneira qualquer manifestação mais profunda da mente. Tudo aquilo que Lenita, 

intelectualmente, admirava em Barbosa se torna motivo para tédio. Toda a atração 

exercida por sua fantasia romântica deriva de uma disfunção de seu organismo. A 

histeria é um dos fenômenos que o escritor optou por tornar ficção e, como tal, parece 

preconizar que, apesar de poder adquirir sólidos conhecimentos, a condição própria da 

mulher a faz decair, caso contrarie os ditames sociais, como o casamento higiênico.  

Desse modo, alguns paradigmas centrais acerca do corpo feminino parecem se 

confirmar ao final desse enredo. Lenita é uma moça culta, absorve ensinamentos 

complexos de seu tempo e aprende uma gama imensa de saberes. Apesar disso, o seu 

corpo não deixa de apresentar certa instabilidade sexual, pois um desejo desenfreado a 

acomete clamando pela realização de um anseio animal: a geração de uma vida que irá 

garantir a perpetuação da espécie humana. Ao final do romance, o embate entre a mente 

e o corpo feminino termina pela vitória do instinto genésico: o desejo inebria a razão 

para cumprir com certas determinações presentes na carne feminina. Em outras 

palavras, o discurso geral do romance parece levar à seguinte concepção: o corpo 

feminino, embora seja capaz de aprender, não está liberto das determinações de sua 

natureza, condicionamentos estes que são fisiológicos e não sociais, mas a sociedade, ao 

longo de seus milênios, elaborou instituições e mecanismos que poderiam controlar a 

sua instabilidade, cabendo às fêmeas da espécie se conformarem com essas disposições.  

Ao centro desse pensamento, está uma perspectiva não só sobre o corpo, mas 

sobre a teoria da evolução das espécies. Ao associar as convenções sociais a um 

processo evolutivo biológico e ao alinhar os seres em uma espécie de escala do menos 

ao mais complexo, o romance demonstra certas concepções darwinistas do século XIX. 

Assim sendo, cabe aprofundar a análise ao dedicar o próximo capítulo à influência de 

tais concepções no romance A carne.  
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2.3 - Fisiologia Genésica 

 

No capítulo anterior vimos como Lenita foi configurada no enredo como uma 

mulher culta e que as implicações de sua inteligência entram em confronto com certa 

vertente naturalista. Além disso, destacou-se que, por conta de sua erudição, a postura 

da protagonista principia celibatária, já que não considera os seus pretendentes em pé de 

igualdade com ela e resvala para uma mentalidade libertina que visa manter a sua 

liberdade ao mesmo tempo em que pretende se manter sexualmente satisfeita. No que 

diz respeito à postura da personagem, de querer se manter solteira, o narrador menciona 

confrontos entre a moça e seu pai ao discutirem sobre esse assunto. Em tais conversas, 

um debate entre pai e filha é exposto por meio do discurso direto: ele defende que o 

casamento é uma necessidade fisiológica. Como vimos no capítulo anterior, tal 

proposição estaria profundamente articulada ao sentido geral da obra.  

A filha contraria esse posicionamento ao mencionar que o matrimônio não 

parecia necessário a ela e que se casaria com alguém medíocre se preciso, pois os 

grandes homens davam em péssimos maridos. Lopes Matoso rebate a afirmação 

dizendo que os filhos dela seriam “palermas” (RIBEIRO, 2015, p.72), e ela argumenta, 

apresentando um dado tido por científico, que a “fisiologia genésica” (ibidem, p.72) 

pregaria que a hereditariedade do gênio se daria da mãe para o filho e não o contrário. A 

expressão utilizada pela personagem faz menção a todo um discurso do século XIX que 

teve como fundamento um entendimento equivocado sobre o darwinismo e, na literatura 

naturalista de modo geral, essa percepção foi utilizada, inclusive, como premissa para a 

elaboração de enredos e personagens108.  

A conversa entre ambos indica qual é a principal força motriz da obra: a carne 

conclama os indivíduos das diferentes espécies a acasalar para perpetuar a descendência 

e buscar o aprimoramento das raças. Ao longo da narrativa é notório como o corpo da 

protagonista é impelido a obedecer a certo imperativo do desejo sexual. Essa volúpia, 

porém, tem como resultado uma gravidez que confirmaria os receios de Lopes Matoso: 

 
108 A importância do darwinismo é fundamental para o pensamento Naturalista. De acordo com Furst, 
essa influência está presente na própria representação das personagens, já que: “no desenvolvimento 
do Naturalismo, a teoria de Darwin é, sem dúvida, o mais importante dos fatores individuais de 
formação. A visão que os Naturalistas têm do Homem deriva diretamente do quadro darwinista da sua 
descendência dos animais inferiores. Em contraste com a idealização do Homem, tal como é feita pelos 
Românticos, os Naturalistas reduzem-no deliberadamente ao nível animal, despindo-o de aspirações 
mais elevadas” (1971, p.29). 
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a família é a instituição humana que tem por finalidade controlar uma determinação 

biológica. A base desse argumento, porém, está presente em um horizonte discursivo 

que possui esse “darwinismo” da época como base. 

Por conta disso, será preciso estabelecer esse horizonte de discursos criados a 

partir de uma percepção da teoria darwinista. Tendo isso em vista, vamos estabelecer 

algumas relações com a obra em análise, como modo de mostrar as incorporações – 

algumas vezes secundárias e na forma de breves menções, outras mais articuladas ao 

enredo – dessa percepção do naturalismo evolucionista. Ao fim da exposição, 

buscaremos mostrar como certa premissa presente na obra, a de que um imperativo 

reprodutivo produz, na carne, os desejos sexuais que ela sofre e que essa determinação 

possui por base o objetivo maior de aperfeiçoamento da espécie, é responsável por 

estabelecer essa força motora do enredo que, ao final, conduz os principais eventos à 

gravidez da personagem central.   

A fim de esclarecer com maior precisão a relação entre o darwinismo e a obra, 

esse capítulo será dividido em cinco subcapítulos: na primeira parte, analisaremos a 

importância de uma dedicatória feita no início do romance e sua relação com as teorias 

transformistas; na sequência, vamos nos deter nas menções que são feitas, no romance, 

a Darwin, buscando compreender como elas já apresentam certa perspectiva que é 

lançada para a sua teoria das espécies; vamos estudar a relação entre a narrativa e o 

discurso dos entusiastas da teoria do naturalista britânico, tendo como pano de fundo da 

discussão a associação entre beleza e evolução; um subcapítulo será dedicado a analisar 

mais a fundo a teoria da hereditariedade e sua implicação em A carne e, por fim, será 

considerada a presença do conceito da “luta pela vida” no romance.  

2.3.1 - Uma dedicatória muito significativa 

No início de A carne encontram-se algumas dedicatórias reveladoras de temas 

e motivos que serão desenvolvidos ao longo do romance. A menção inicial a “Emílio 

Zola” feita por Ribeiro é exemplar de um tributo que virou clichê entre os escritores 

naturalistas. A ela seguem os nomes de alguns amigos. Na sequência, um destaque 

considerável é concedido ao “distinto fisiólogo, Dr. Miranda Azevedo” (RIBEIRO, 

2015, p.65). Ao leitor contemporâneo, esse nome pode não possuir significado, porém, 

na época, sabia-se dizer respeito a uma polêmica e emblemática figura: um expoente 

divulgador da teoria evolucionista no Brasil. 
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Adepto de Darwin, ele teria demonstrado seu apreço pelas teorias 

evolucionistas já em sua tese de doutoramento, na qual discorreu sobre o beribéri e em 

cujo capítulo final teria se posicionado a favor de um conceito transformista das 

espécies. Ademais, no ano de 1875, o nome do Dr. Miranda Azevedo se aproximou 

ainda mais do darwinismo, pois o médico foi um dos palestrantes nas Conferências 

Populares da Glória, importante evento de divulgação científica que ocorria no Rio de 

Janeiro. De acordo com Karoline Carula (2016), as conferências do fisiologista 

fluminense teriam causado grande repercussão nos jornais da época, porque apresentou 

para o público da corte fluminense os posicionamentos do naturalista britânico, que 

soava, para uma mentalidade conservadora e religiosa, um completo absurdo.  

Republicano fervoroso, ele teria, nessas ocasiões, defendido esse regime 

político até mesmo na presença do Imperador, que compareceu a uma de suas 

conferências. O uso do discurso darwinista por esse fisiologista esteve associado a uma 

perspectiva política muito firme, na qual defendia-se a adequação das instituições 

nacionais a modelos oriundos de uma “leitura muito particular da teoria de Darwin [e] 

que se manifest[ou] nas propostas de ação política e social de [Miranda] Azevedo, assim 

como nas referências que f[ez] a outros autores associando-os a Darwin” (CID, 2004, 

p.32). Dentre esses autores, nota-se a preferência pela teoria do alemão Haeckel que, 

mais do que Darwin, parece ter sido uma fonte teórica para a elaboração de suas 

proposições.  

A dedicatória a essa figura lança uma luz muito reveladora sobre o discurso 

geral acerca do corpo presente em A carne. Assim como o homenageado, Júlio Ribeiro 

foi um grande defensor do republicanismo separatista e um adepto confesso do 

materialismo e do evolucionismo. Como mostrado no capítulo precedente, as 

contribuições das teorias de Darwin foram centrais na elaboração da estrutura geral 

desse romance. Contudo, assume-se de antemão que, quando Ribeiro dedica o livro ao 

“Dr. Miranda Azevedo”, um teórico defensor do transformismo, algo dessa teoria, tal 

como compreendida pelos intelectuais brasileiros da época, esteja presente na narrativa, 

o que tornaria o evolucionismo na obra afastado da teoria darwinista, como atualmente a 

compreendemos.  

De acordo com Carlos Alberto Dória (2007), a palavra “darwinismo” foi 

utilizada de modo muito genérico no final do século XIX e tal designação agrupou uma 
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série de perspectivas díspares. Nessas diversas acepções, teorias lamarckistas 

misturavam-se intrinsecamente com a perspectiva dos divulgadores das ideias de 

Darwin, o que teria produzido uma série de discursos e percepções equivocadas sobre 

essa vertente evolucionista. Ainda de acordo com essa tese, tais equívocos teriam sido 

provocados pela permissividade do próprio naturalista britânico que, ao invés de 

esclarecer os erros cometidos por seus leitores e divulgadores, os teria endossado a fim 

de garantir uma maior difusão de seu pensamento.  

Em sua tese, Dória argumenta que Spencer e Haeckel seriam os dois teóricos 

que mais teriam influenciado os pensadores brasileiros e mediado a compreensão deles 

sobre a evolução das espécies. Segundo essa leitura, os brasileiros teriam mesclado 

aspectos dessas duas teorias e fundido ambas em uma denominação abrangente de 

“darwinismo”109. Como é esclarecido nesse mesmo estudo, as teorias desses dois 

expoentes estariam embasadas em uma perspectiva mais alinhada a uma espécie de 

“neolamarckismo” do que propriamente à teoria desenvolvida por Darwin110. Exemplos 

disso encontram-se nos discursos proferidos sobre o assunto por Haeckel, para quem A 

origem das espécies seria um desenvolvimento aprofundado das ideias de Lamarck. 

Cabe sublinhar, portanto, que a incorporação e menção das ideias “darwinistas” 

em A carne não estaria plenamente alinhada ao pensamento do evolucionista britânico, 

mas resultaria de uma série de mediações e adaptações realizadas por fontes diversas e 

dispersas.  

2.3.2 - As menções significativas a Darwin 

No romance, a influência dessas ideias é perceptível já na dedicatória, porém a 

menção direta a Darwin se dá na conversa entre o coronel e Lenita, na primeira vez em 

que falam sobre o filho do fazendeiro. Após o diálogo, ela começa a se interessar por 

Barbosa, que considera um homem culto e muito interessante, visto que teria conhecido 

e estudado diretamente com o naturalista britânico. Na mentalidade do pai, o 

 
109 Ao longo do capítulo, sempre que nos referirmos a essa denominação abrangente de “darwinismo” 
do século XIX, que inclui noções diversas de outros evolucionistas, como Haeckel e Spencer, 
colocaremos o sinal das aspas para indicar que se trata de uma concepção da época.  
110 Uma ressalva importante é necessária: a distinção entre Darwin e Lamarck é mais sutil do que se 
poderia pensar em um primeiro momento. Em um artigo sobre o assunto, Wilson Antonio Frezzatti 
Júnior (2011) esclarece que não havia uma oposição absoluta entre as teorias, visto que, em A origem 
das espécies, haveria não somente uma menção elogiosa ao naturalista francês, mas também a 
incorporação de alguns elementos de sua teoria transformista.  
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darwinismo seria, em síntese, uma teoria em que “um tipão111 (...) afirma que nós somos 

macacos” (RIBEIRO, 2015, p.99). A fala e a simplificação grosseira que ela traz 

correspondem, possivelmente, ao senso comum da época acerca do impacto d’A origem 

das espécies112. 

O que a passagem, proposital ou despropositadamente, indica é a difusão 

conceitualmente equivocada das teorias de Darwin. Na referida obra, o teórico 

naturalista não teria feito muitas considerações sobre a humanidade e a sua 

descendência. Conforme esclarece André Campos Mesquita:  

Quase cem anos antes da publicação de A origem das espécies, o 

naturalista sueco, Carlos Lineu, já havia classificado o Homo sapiens 

na ordem dos primatas junto com todos os “macacos”. Um observador 

mediano daquela época já seria capaz de fazer uma conexão óbvia 

entre a teoria de Darwin e a classificação de Lineu: “Se o que está dito 

em A origem das espécies for verdade, então nós, humanos, somos 

descendentes do mesmo ancestral dos macacos”. Daqui ao famoso 

equívoco sobre a teoria de Darwin “o homem veio do macaco” foi um 

pulo (2011, p.127)113. 

 

O equívoco do coronel, que não é desmentido por Lenita e nem pelo narrador, 

parece refletir as imprecisões conceituais acerca do darwinismo que circularam na 

época e, de certo modo, permanecem na mentalidade contemporânea. Como se sabe, tal 

teoria não menciona que o “homem teria vindo do macaco”, mas que ambos teriam um 

ancestral comum. Apesar de parecer uma diferença sutil, as implicações desse desvio 

conceitual são de grande alcance114.  

 
111 Nessa passagem, ele se refere a Darwin.  
112 Na economia do romance, essa simplificação é verossímil, pois o coronel e os trabalhadores da 
fazenda são descritos, em geral, como pessoas simples. A simplicidade do campo teria motivado o tédio 
de Lenita, fato que a teria levado, em um primeiro momento, a idealizar Barbosa e, no desinteresse pela 
sociedade do entorno, a enxergar nele um parceiro sexual.  
113 A associação do homem ao macaco foi a motivação para os maiores ataques desferidos, na época, 
contra o pensamento darwinista e teria acirrado o debate entre os adeptos do evolucionismo e 
religiosos (cf. MESQUITA, 2011, pp.130-131).   
114 Em sua pesquisa de doutorado realizada para compreender a ascensão do criacionismo, Acácio 
Alexandre Pagan (2009) indicou a existência de confusões teóricas entre darwinismo e lamarckismo que 
são cometidas, ainda hoje, por graduandos de Ciências Biológicas que, espera-se, deveriam ter um 
maior esclarecimento sobre o assunto. A partir desses dados é possível inferir que, se até mesmo as 
pessoas que se formam na área cometem equívocos, os enganos de quem não é especialista 
provavelmente são ainda maiores e mais numerosos.  
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Apenas em dois outros momentos do livro, a teoria é nomeada ou referida 

explicitamente. A segunda menção a ela é muito reveladora, pois indica a predileção 

dos futuros amantes pelas teorias transformistas: 

Lenita acompanhou-o com interesse sumo, revelando conhecimento 

aprofundado da matéria, fazendo-lhe perguntas de entendedora. Citou 

Garcia d’Orta, Brótero e Martius, criticou Correia de Melo e 

Caminhoá, confessou-se, em relação a espécies, sectária ardente de 

Darwin, cujos ensinamentos Barbosa ouvira em Londres, de Haeckel, 

cujas preleções ele seguira em Iena. A comunidade de opiniões 

radicou a estima entre ambos: quando entraram para almoçar estavam 

amigos velhos (RIBEIRO, 2015, p.128-9). 

 

A passagem indica não somente a preferência intelectual por ambos os autores, 

como alude à própria mescla de referências, citada anteriormente, acerca do que a 

intelectualidade nacional entendia por “darwinismo”. É possível notar que, para o 

coronel, assim como para o seu filho, as ideias de Darwin e aquelas transmitidas por 

Haeckel correspondiam a uma mesma teoria, e não a concepções distintas acerca dos 

processos evolutivos e suas implicações. Além disso, a passagem revela que o que teria 

motivado o primeiro interesse real do casal de amantes teria sido essa comunidade de 

opiniões, na qual o evolucionismo estaria ao centro, como espécie de elo inicial para o 

interesse amoroso.  

A terceira menção diz respeito à difusão do pensamento de Darwin e, 

novamente, podemos vislumbrar o seu imbricamento intrínseco às teorias haeckelianas, 

pois  

Uma vez o moleque, que fora buscar o correio, trouxe para Barbosa 

um volume lacrado. Era a exposição das teorias transformistas de 

Darwin e Haeckel por Viana de Lima. Lenita ficou doida de contente 

com a novidade escrita em francês por um brasileiro. Começaram a 

leitura depois da ceia, prolongaram-se pela noite adiante, 

embeveceram-se a ponto tal que o dia os surpreendeu (ibidem, p.131). 

 

Nessa passagem, o anseio de divulgação das teorias transformistas parece 

conformar-se ao próprio desejo de seu escritor que, adepto dessas teorias, teria 

mencionado em Procellarias que: 

Bruxoleia-nos uma esperança: é a que temos na geração nova, nessa 

mocidade que surge, não estragada pela metaphysica e pela ambição, 
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mas sedenta de luz, desinteressada, capaz de abnegação, capaz de 

sacrificio. 

Nosso coração pulsa com força, marejam-nos os olhos lagrimas de 

enthusiasmo, quando ouvimos nas livrarias moços imberbes pedirem 

as obras de Darwin, de Haeckel, de Ferrière, de Lefévre, de Buchner, 

de Letourneau, de Donnat.  

Vendo essas jovens cabeças, esses olhares límpidos, esses organismos 

novos e robustos, atentando no afã, na sofreguidão com que sorvem a 

haustos largos o leite são da sciencia do seculo, da fecunda impiedade 

moderna, sentimo-nos com forças para luctar, porque vemos 

camaradas, porque vemos successores... (RIBEIRO, 2007, p.43). 

 

O próprio romance, em larga medida, seria uma espécie de divulgação dessa 

nova linha teórica, pois apresentaria esses conceitos em funcionamento a partir de uma 

narrativa e, ao embasar toda a sua verossimilhança nessa perspectiva, demonstraria os 

supostos erros e absurdos cometidos por espiritualistas e românticos. A representação 

literária cumpriria, portanto, um papel que seria curiosamente argumentativo, dado que 

a composição de situações e personagens reforçaria, por meio da mimesis, um 

determinado efeito de realidade que buscaria, na configuração de mundo, validar esse 

pensamento naturalista.  

Se a menção a Darwin, ainda que distorcida por discursos alheios, dá-se 

somente nesse início115, a sua importância é maior na economia geral da obra. 

Inicialmente, apresenta-se como um dos motivos para o despertar do sentimento dos 

amantes. Cumpre analisar, nesse momento, como se dá a incorporação do “darwinismo” 

na obra e, principalmente, como essa teoria se associaria em profundidade com a 

perspectiva sobre as espécies. Segundo sustentamos, a “fisiologia genésica” configura-

se como uma espécie de espinha dorsal da narrativa e auxilia em sua estruturação, como 

pretendemos demonstrar na sequência.  

2.3.3 - A espinha dorsal da narrativa: o “darwinismo” 

No romance Encarnação, a descrição da personagem Julieta, inicialmente 

apresentada ao leitor por meio das impressões gerais do narrador e de Hermano, revela 

que ela possuiria uma alma bela e pura. Como visto no capítulo dedicado à análise dessa 

personagem, o seu corpo é figurado enquanto elemento menor: ela não era formosa. O 

primeiro contato entre o casal se dá mediante a imaginação de Hermano, que molda um 
 

115 A última menção é feita no capítulo VIII: ao todo, o romance possui dezoito capítulos. 
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ideal de mulher em sua mente, e, falecida a moça, a ideia-fantasma permanece. No 

romance de Alencar, o fundamento para a relação amorosa é esse contato espiritual e o 

trabalho da imaginação no fortalecimento desse amor é ressaltado pela narrativa.   

Curiosamente, em A carne, o processo é semelhante, mas as implicações são 

completamente diferentes. Antes de conhecer Barbosa pessoalmente, Helena fica 

sabendo de sua existência mediante as menções do coronel. Com essas informações, o 

devaneio da garota o configura como uma espécie de modelo que passa a idealizar 

romanticamente, alimentando esperanças. A imaginação é o principal agente que 

fortalece os anseios da personagem que sonha com o “(...) caçador excêntrico de 

Paranapanema” (RIBEIRO, 2015, p.105), uma pessoa culta como ela.   

Diferentemente da narrativa romântica, a imaginação na obra não busca 

contemplar um arquétipo divino, mas constitui-se a partir das experiências materiais da 

moça116. Nesse sentido, a formulação dessa imagem se dá mediante a associação de 

outra escultura antes vista por ela, pois “figurava-o [a Barbosa] em uma virilidade 

robusta que, se já não era mocidade, ainda não era velhice; emprestava-lhe uma plástica 

fortíssima, atlética, a do torso do Belvedere; dava-lhe uns olhos negros, imperiosos, 

profundos, dominadores” (ibidem, p.100). No campo da teoria naturalista, esse processo 

de formulação de uma imagem teria por base os movimentos moleculares no cérebro, e 

originou uma teoria psicológica que foi cunhada de associacionismo (cf. SARTRE, 

1989, p.20 et seq.). 

O confronto entre materialismo e espiritualismo está presente nessa concepção 

do ideal: Hermano busca elidir o que há de material em Julieta para intuir uma forma 

universal que tenta transmitir para uma estátua; Helena associa as suas sensações à 

representação de um corpo de homem idealizado, na forma de uma estátua, e busca 

constituir uma figura para um ente real que só conhece de ouvir falar. Em uma 

narrativa, a imagem criada é fruto de um anseio da alma; na outra, uma associação de 

sensações concretas armazenadas nas moléculas do cérebro. A beleza da imagem, em 

um caso, busca pela elevação; em A carne, o corpo belo responde a outros anseios que 

 
116 De acordo com Leonardo Pinto Mendes (2004), essa característica fundamentalmente corporal das 
personagens, assim como o fato de serem destituídas de um espírito superior, estariam entre os pontos 
mais atacados pelos críticos de A carne, o que demonstraria que, apesar de a perspectiva darwinista 
estar difundida, a crítica não aceitou com facilidade a incorporação, nos romances naturalistas, das 
proposições transformistas. 
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não estariam ligados à percepção de uma realidade extraterrena, mas a estímulos ligados 

à evolução “neolamarckista”, como discutiremos adiante.    

O primeiro encontro dos dois, como mencionado, frustra toda essa expectativa 

idealizada pela jovem, dada a condição em que Manuel se encontra. Ele chega durante 

uma tempestade, ensopado, com fortes dores de cabeça e bafo de pinga, o que a faz 

repudiar este aspecto grotesco. Além da aparência, o humor de Barbosa também não 

está dos melhores, pois trata a todos de modo seco, o que seria justificável diante de sua 

situação. Adiante no enredo, o próprio personagem reconhece que, quando está sofrendo 

com as suas enxaquecas, deixa de lado toda a aura civilizada do gentleman e se 

aproxima dos animais, pois se torna um “hipopótamo” (RIBEIRO, 2015, p.127). A 

comparação é curiosa, pois o desconforto e a dor sentidos no corpo aproximam homens 

e bichos.   

Helena, quando reflete sobre a sua desilusão, também vê o homem a partir de 

uma ótica animal, pois pensa, acerca do filho do fazendeiro, que “um animal daqueles o 

melhor que pode fazer é morrer, é rebentar. O mundo é da força e também da beleza, 

porque em suma a beleza é uma força” (RIBEIRO, 2015, p.124, grifo nosso). Além da 

alusão a tópicos caros ao evolucionismo, que seriam a proximidade entre as diferentes 

raças e a luta pela vida, é importante observar, nesse trecho, que, na última oração, 

“uma força” é predicativo do sujeito “beleza”. O texto mesmo confirma ao leitor que 

definir de tal modo esse substantivo abstrato é uma síntese de um pensamento mais 

complexo, visto que ele utiliza o termo “em suma” para assinalar que há uma teoria 

condensada nessa proposição. Cabe, portanto, tentar traçar o percurso que leva a essa 

sentença. 

No dicionário de Bluteau de língua portuguesa, uma referência importante da 

época, o termo “força” possui muitos sentidos. Apesar dessa carga semântica variada, o 

termo está intrinsicamente associado aos estudos da Física e indica, essencialmente, o 

agente físico responsável por tirar os corpos do repouso e levá-los ao movimento, nas 

palavras do dicionário é “potencia, causa motriz, o agente” (1789, p.629). Ora, a 

associação do belo com um evento mecânico estaria alinhada ao discurso naturalista, 

mas ainda não responderia à questão principal: para haver movimento é necessário que 

haja corpos, logo, quais seriam os corpos que se moveriam por meio da beleza? 
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Se a questão for considerada de um ponto de vista estritamente “darwinista”-

materialista, a beleza poderia ser vista como uma força, pois levaria alguns seres vivos a 

buscarem atributos belos em seus parceiros. Por meio dela os animais mais complexos 

seriam impelidos à reprodução: a beleza é uma força evolutiva, pois associa-se à 

produção de descendentes, contribui para a hereditariedade e seria a base fundante 

daquilo que Lenita chama de “fisiologia genésica”. Dentre os adeptos da teoria 

evolucionista, Spencer seria o teórico que mais aproximou os dois conceitos, visto que a 

força, termo recorrente em sua obra, foi diretamente relacionada à produção de 

descendência.  

Como esclarece Daniel Cerqueira Baiardi (2008), grosso modo, na teoria 

spenceriana, a vida define-se pela batalha constante entre a disposição interna 

(organismo) e a externa (meio) e, da luta entre essas duas, resultaria um equilíbrio em 

que, se o meio for alterado, tornando-se mais complexo, os organismos deveriam se 

alterar do mesmo modo para procurar garantir certa harmonia entre estas forças em 

choque. Luzia Aurélia Castañeda (1995), por sua vez, esclarece que, na questão da 

transmissão de descendência, o autor britânico pontuaria que o sexo e características 

menores das espécies seriam determinadas por meio de um embate entre a célula 

germinativa masculina e a feminina. O que se nota é que, nessa luta incessante, o mais 

forte (ou o mais apto, para usar a expressão consolidada) seria o vencedor até mesmo no 

processo de germinação de uma vida.  

Com relação à estética, Spencer (1881) escreveu um polêmico ensaio, 

“Personal beauty”, no qual defende que a beleza apresentaria direta relação com o 

intelecto da pessoa. Defende, ainda, que os organismos mais aperfeiçoados pelo 

processo evolutivo seriam aqueles dos mais inteligentes, ou seja, quem possui um 

semblante mais agradável também teria uma mentalidade superior, estando em um 

degrau acima na hierarquia evolutiva. Essa característica de superioridade, portanto, 

deveria permanecer e o aspecto belo seria como que um indício que motivaria a atração.  

A definição de Lenita parece ressaltar esse posicionamento de que o belo é 

uma característica almejada pelo instinto sexual por revelar um intelecto superior e que, 

como tal, aquele indivíduo que não possui esse atributo estaria fadado à extinção. A 

desilusão que sente ao ver Barbosa a leva a relacionar a beleza à própria luta pela vida. 

Quem não for belo não possui um atributo importante para poder passar adiante as suas 
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características. Percebe-se, nessa afirmação da garota, o pensamento implícito da luta 

pela vida até mesmo na escolha dos parceiros sexuais. Segundo infere-se de sua fala, 

aquele que não apresentar os sinais de superioridade, em relação aos demais membros 

de uma raça, estaria fadado à gradual extinção117.  

Embora Darwin tenha endossado em vida os posicionamentos de Spencer, o 

contraste com a sua teoria é evidente. Nas transformações das espécies, não haveria um 

aperfeiçoamento, mas uma maior ou menor adaptabilidade. Em um determinado local, 

uma característica positiva de uma espécie pode, em outro contexto, se tornar negativa; 

assim como uma característica tida por bela para uma determinada cultura, pode ser 

maléfica para a sobrevivência. Ou seja, o organismo não se ajustaria às necessidades do 

ambiente, mas as alterações ocorridas em um determinado local, assim como a 

competição pela sobrevivência, tornariam certo indivíduo mais ou menos apto a 

sobreviver diante de um determinado conjunto de relações com o meio. 

A percepção de que os seres buscariam características para aprimorar a sua 

descendência, como adiantado no início deste capítulo, estaria alinhada aos 

posicionamentos de Miranda Azevedo que, adepto declarado de Lamarck, Spencer e 

Haeckel, afirmava em suas conferências que as espécies evoluíam de forma progressiva 

(CARULA, 2016). Contudo, Azevedo refere-se a essas ideias, na realidade mais 

próximas do lamarckismo, como sendo a teoria “darwinista”, o que teria contribuído 

para uma percepção equivocada acerca desse ponto central presente em A origem das 

espécies, que aproximaram o evolucionismo do britânico a percepções alheias à sua 

obra. Mediante esses desvios conceituais, faz-se necessária uma pequena digressão para 

distinguir, nesse momento da tese, uma teoria da outra e, dessa forma, buscar 

compreender qual seria o discurso predominante em A carne. 

Na teoria transformista de Lamarck, grosso modo, os seres vivos estão 

constantemente interagindo com o seu meio, pois devem se alimentar e reproduzir. 

Nessas constantes trocas, se alguma coisa no ambiente se altera, o organismo dos 

animais deve se transformar para que possa sobreviver e, quando isso ocorre, haveria 

uma tendência natural de aumento da complexidade dessa espécie, o que faria com que 

 
117 O contraste com uma perspectiva mais sociológica é evidente nessas formulações mais polêmicas do 
Naturalismo. Nessa perspectiva biológica dos relacionamentos, a beleza não seria entendida como um 
fator culturalmente estabelecido, mas como uma qualidade que se busca no outro indivíduo para poder 
aprimorar a espécie. 
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houvesse certa progressão. Essas características adquiridas (desenvolvimento ou atrofia 

de órgãos, por exemplo) seriam transmitidas para as próximas gerações e as tornariam 

mais complexas do que anteriormente eram.  

De modo esquemático (cf. DÓRIA, 2007), as quatro leis da evolução de 

Lamarck, seriam:  

1- Tendência para o aumento da complexidade;  

2- Surgimento de órgãos em função de necessidades; 

3- Desenvolvimento ou atrofia de órgãos;  

4- Herança do adquirido. 

Esse esquema, portanto, demonstra que os animais estariam inseridos em uma 

escala evolutiva. Por sua vez, a teoria de Darwin inverte a ordem dos fatores e, nesse 

caso, o resultado é sobremaneira diferente. Para o naturalista britânico, a característica 

peculiar que o animal possui já teria sido adquirida e a mudança no ambiente somente 

tornaria propícia essa mutação. Logo, a variação não seria causada pelo ambiente, de 

modo direto ou indireto, mas a mudança no meio poderia fazer com que certa 

característica seja mais benéfica à sobrevivência de determinados indivíduos e de sua 

descendência-espécie; é o papel da seleção natural. Como consequência dessa 

percepção das espécies, não haveria, necessariamente, uma progressão, mas uma 

constante luta pela vida, na qual os indivíduos utilizariam as suas peculiaridades para 

sobreviver e conseguir transmitir suas características adiante.  

A percepção que Lenita defende nas entrelinhas do romance parece se 

aproximar mais dessa vertente “neolamarckista” e, para compreender melhor isso, 

vamos analisar o contraste literário presente em duas descrições do filho do coronel.  

Primeiro, é importante notar a associação que é feita entre o semblante de 

Barbosa e as suas qualidades de ser humano, presentes no pensamento da garota quando 

ela reflete que ele: 

Era um pobre diabo, caipirão, velhusco, achacoso. Caçava por caçar, 

sem intuição poética, bestialmente, como qualquer caboclo. Bebia 

pinga. Verdade era que tinha estado na Europa, mas ter estado na 

Europa não muda a constituição de ninguém. Ele era o que ela devia 

esperar que ele fosse, um tipo muito sem importância, reles, abaixo até 

da craveira comum (RIBEIRO, 2015, p.124)  
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A associação feita pela moça é direta: o semblante desagradável que ela 

vislumbra indica algo sobre a personalidade do filho do coronel. Além disso, é 

importante notar que, para ela, as vivências culturais de uma pessoa não são capazes de 

aprimorá-la, caso o seu organismo não seja propício a essa mudança, concepção que 

demonstra explicitamente ao mencionar que “ter estado na Europa não muda a 

constituição de ninguém”. Além disso, ao dizer que o “velhusco” é “achacoso”, a moça 

demonstra que outro atributo intrínseco à beleza é possuir um corpo jovem e sadio, o 

que deixa ver a percepção higienista que tendeu a excluir o idoso, baniu as relações 

consanguíneas e excluiu os doentes e “anormais” de seu modelo familiar (cf. COSTA, 

1999, p.219 et seq.). Dessa forma, a conclusão dela é que, por se apresentar dessa 

forma, ele só poderia ser um “tipo muito sem importância” e o coloca em uma escala 

hierárquica posicionando-o maldosamente “abaixo até da craveira comum”.  

Muito dessa revolta de Lenita se deve ao fato de que ela o idealizou e, no 

confronto com a realidade, defrontou-se com um tipo muito oposto ao que desejava 

encontrar. Contudo, a impressão frustrada não é voltada especificamente para o corpo 

de Barbosa que seria feio – ou melhor, desagradável –, mas à sua própria condição 

humana: até mesmo a sua inteligência é contestada nesse momento. O contraste com o 

romance Encarnação, mencionado no início do subcapítulo, torna-se evidente: apesar 

de não ser formosa, Julieta era bela, pois a sua alma era elevada. Para Helena, se o 

semblante não for agradável, a pessoa só poderia ser um ente inferior, visto que, se 

acatarmos o posicionamento de Spencer, o belo é uma das forças a favor da seleção 

sexual de variedades positivas em uma espécie118. O peso da hereditariedade se faz 

sentir nessas proposições.   

Na continuação da narrativa, o filho do coronel encontra a hóspede de seu pai 

e, espantosamente, o seu semblante estava completamente mudado: 

Lenita parou confusa, atônita, sem saber o que pensasse. 

O homem que aí vinha não era o Barbosa da véspera, era uma 

transfiguração, era um gentleman em toda a extensão da palavra. 

A testa alta, estreita, lisa, mostrava-se a descoberto, com uma zona 

muito alva à raiz do cabelo: esse, cortado, à meia cabeleira, recurvava-

se pela frente em uma elegante pastinha à Capoul, a que davam certo 

 
118 A ideia da beleza como uma força, segundo Lenita, indica não uma alma ou ideal elevado, mas a ideia 
de um organismo, um corpo, mais evoluído no escalonamento animal. No fundo, apesar das diferenças 
conceituais, o fundo epistemológico segregacionista permanece. 
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realce muitos fios cor de prata. O rosto era regularíssimo, estava muito 

bem barbeado. À palidez da véspera sucedera uma cor sadia de pele 

clara, mordida, bronzeada pelo sol. A boca, do tipo saxônio puro, 

encimada por um bigode cuidadosamente aparado e seu tanto quanto 

grisalho, abria-se em um sorriso bondoso e franco, mostrando dentes 

fortes, regulares, muito limpos. Estatura esbelta, pés delicados, mãos 

muito bem-feitas, muito bem tratadas (RIBEIRO, 2015, p.125-7). 

 

A descrição é uma representação de aspectos do agradável, na aparência 

masculina, para o período, o tipo do gentleman. Primeiramente, o ideal de beleza não 

está associado à melancolia, palidez e retraimento dos românticos – tanto que, quando 

seu Manduca demonstra algumas dessas condições durante a sua enxaqueca, Helena o 

considera abominável –, mas ao vigor de um corpo sadio e bem cuidado. Barbosa cuida 

muito de sua aparência, tendo o bigode aparado, cabelo cortado com apreço e cuidado 

no trato das mãos; essa figuração recorda-nos o mesmo apreço pela autoimagem dos 

dândis franceses por meio de certa visão materialista e que foi atacada por Alencar, por 

exemplo, em A pata da gazela, ao condenar o seu personagem, Horácio, um “leão da 

moda”.  

Ademais, nota-se a referência do narrador aos atributos típicos de um povo, no 

caso, os saxônios. Esse é um dado marginal que remete, porém, ao papel da 

hereditariedade na composição dos tipos humanos. O conceito fica mais evidente se o 

contrastarmos com certa perspectiva da fisiognomonia da tradição galênica, na qual o 

ambiente e a economia dos líquidos de um corpo seriam determinantes do semblante 

dos indivíduos ou, ainda, com a disciplina na ótica de Lavater, na qual o semblante é 

formado pela influência do caráter119. No transformismo, as compleições e feições não 

seriam mais moldadas mediante os líquidos corporais ou de uma alma que determinaria 

certo aspecto formal, mas a descendência dos sujeitos desempenharia papel importante 

em sua constituição; na variedade corporal haveria o embate entre as forças dos 

genitores e os elementos a favor de uma maior complexidade sairiam vitoriosos desse 

 
119 No primeiro caso, Jean-Jacques Courtine e Claudine Haroche mencionam essa correlação, 
estabelecida pela medicina antiga, entre a teoria humoral (apropriada por Galeno), o local de 
nascimento, que influenciaria na economia dos líquidos internos, e a figura do corpo, já que “o rosto 
[nessa perspectiva], portanto, resulta das paixões que o temperamento suscita, desenhando seus 
traços, moldando suas formas” (2016, p.50). Já a perspectiva de Lavater estabelece outras relações, 
dado que aquilo que determinaria a forma da face seria o caráter da pessoa que, segundo o 
fisiognomista, poderia ser lido no semblante tanto por meio das expressões (ou o rosto em movimento), 
na patognomonia, quanto com ele em repouso (ou o rosto orgânico), na fisiognomonia, estabelecendo, 
assim, um diálogo entre corpo e alma (cf. ibidem, pp.120-125). 
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embate. Assim, os indivíduos passam a ser identificados prioritariamente por sua “raça” 

e nação de origem120. Ao evidenciar o lábio do tipo saxônio, o escritor atribui 

positividade a Barbosa, já que associa o seu semblante à suposta complexidade do 

organismo do homem europeu.   

Além desses indícios, reveladores do apreço por culturas estrangeiras por meio 

da valorização de uma suposta superioridade do semblante, nota-se que certo destaque é 

dado a aspectos ósseos: “testa alta, estreita, lisa”, o “rosto (...) regularíssimo”, “dentes 

fortes, regulares, muito limpos” e a “estatura esbelta, pés delicados, mãos muito bem-

feitas, muito bem tratadas”. Em seu ensaio sobre a beleza pessoal, Spencer (1881) 

considera que a estrutura óssea de uma etnia estaria relacionada a um semblante belo e, 

ao mesmo tempo, a um sinal de maior complexidade do organismo. O primeiro exemplo 

que dá, e que é bem ilustrativo de sua perspectiva evolucionista de base racista121, 

apresenta uma comparação entre a mandíbula dos Papuas da Nova Guiné com o 

semblante do Europeu. Enquanto os primeiros, que estariam na fase fetichista, 

apresentariam mandíbulas proeminentes que estariam, supostamente, mais próximas dos 

animais pela forma como usavam essa estrutura para comer; os segundos apresentariam 

um semblante mais regular, com mandíbula mais contida, visto que utilizavam 

instrumentos para cortar a carne e, por conta disso, não precisariam utilizar muito o 

corpo para esse fim.  

Como se pode notar, a menção ao tipo físico de Manuel, homem branco e com 

ares ingleses, aproxima-se do segundo tipo e os seus modos se aproximam também do 

paradigma civilizatório, já que ele é um “gentleman”. Com essa nova figura e a partir 

das conversas que os dois estabelecem, o casal passa a interagir, primeiramente, como 

 
120 No primeiro número da Nova Minerva, por exemplo, há um artigo, escrito por um autor identificado 
somente como J. M. Valdez (1845), que traz uma longa análise das diferenças do “bello sexo” de acordo 
com a nacionalidade. O papel da hereditariedade se faz sentir no semblante dos povos e em um 
conceito moderno de Estado e, consequentemente, de nação. 
121 Não se pode omitir que a noção de “hereditariedade” (central no transformismo) levou, na 
perspectiva neolamarckista, a ideias e pensamentos nefastos, e que ainda assombram as estruturas da 
sociedade, como é o caso do racismo e algumas formas do eugenismo. Nessas perspectivas, a 
humanidade seria colocada em uma escala evolutiva e aqueles seres que se afastassem de determinado 
modelo evolutivo (o homem branco europeu) seriam inferiores. No caso do Brasil, o que se desenhava 
era a legitimação de uma continuada segregação dos grupos humanos por meio da manutenção do 
racismo de Estado. Nas palavras precisas de João Roberto Barros II, “através da fragmentação do 
‘continuum biológico’ é que será possível falar de raças distintas e hierarquizá-las. Assim, as raças 
inferiores deverão sofrer com intervenções minuciosas para alcançar o objetivo maior de preservar a 
raça superior” (2018, pp.3-4). Como é possível notar, o discurso “transformista”, portanto, não aboliu as 
hierarquizações, mas as alocou em outra chave teórica, na qual o evolucionismo dito “darwinista” viria a 
postular novos escalonamentos por meio dessa concepção de perfectibilidade.  
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grandes amigos. A mudança de Helena, que se torna prontamente aberta a interagir com 

o filho do coronel, está diretamente relacionada ao fato de que passa a percebê-lo de 

uma maneira diferente. Se o aspecto desagradável a faz querer se afastar e até mesmo 

duvidar de sua inteligência, o semblante agradável propicia a aproximação de ambos. 

Sobre a questão do semblante belo e das relações sexuais, no romance O 

Ateneu, Dr. Cláudio, professor na escola, apresenta em uma conferência aos alunos e 

pais do colégio uma teoria sobre as artes que teria por base esse mesmo pensamento 

evolucionista e relacionaria a fruição estética a uma busca fisiológica pelo agradável: 

O esforço da vida humana, desde o vagido do berço até o movimento 

do enfermo, no leito de agonia, buscando uma posição mais cômoda 

para morrer, é a seleção do agradável. Os sentidos são como as 

antenas salvadoras do inseto titubeante; vão ao encontro das 

impressões, avisadores oportunos e cautelosos.  

A cada mundo de sensações notáveis corresponde um sentido. Os 

sentidos, teoricamente delimitados, são cinco, múltipla transformação 

de processo de um único – o tato, exatamente o sentido rudimentar das 

antenas.  

Faz-se, tateando instintivamente a procura dos agradáveis: agradável 

visual, agradável gustativo, agradável tangível, em suma. O agradável 

é essencialmente vital; se é às vezes funesto, é porque o instinto pode 

ser atraiçoado pelas ilusões.  

A perfectibilidade evolutiva dos organismos em função, 

manifestando-se prodigiosamente complexa, no tipo humano, 

corresponde à revelação, na ordem animal, do misterioso fenômeno 

personalidade, capaz de fazer a crítica do instinto, como o instinto faz 

a crítica da sensação [...] 

Duas são as representações elementares do agradável realizado: 

nutrição e amor (POMPÉIA, pp.122-3). 

 

Nesse discurso, a beleza se torna uma força na medida em que propicia o 

encontro entre dois seres que se reproduziriam e transmitiriam adiante as suas 

características supostamente benéficas. O belo, como para os Clássicos e Românticos, 

não é mais visto como algo que transcende a realidade e assinala a existência de ideais 

elevados (ou transcendentes), porém um meio através do qual as espécies buscariam 

selecionar parceiros cujos organismos sejam evolutivamente mais complexos.  

Apesar de o discurso da personagem não necessariamente expressar alguma 

fala real ou mesmo indicar qual seria o ponto de vista de Raul Pompéia, ele apresenta 
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um desdobramento teórico que pareceria verossímil à época, dado que se apropria, ainda 

que com certa liberalidade e por meio de uma retórica mais poética que precisamente 

científica, de alguns pontos do “darwinismo” que seriam a seleção natural e o 

evolucionismo transformista. A seleção do agradável demonstraria certa lei naturalista, 

segundo a qual a procura por parceiros sexuais levaria em consideração a beleza e as 

características propícias ao aumento de complexidade da espécie, atitude animal que 

poderia explicar a súbita mudança da protagonista em relação ao viúvo que se lhe 

apresentou nas duas ocasiões e que irá mudar consideravelmente o olhar que ela tem em 

relação a ele. 

Após um tempo de convívio, Helena passa a desejar intensamente Barbosa e a 

tensão entre eles culmina no sexo que a leva à gravidez. O que a atrai é a superioridade 

intelectual do amante perante os demais. O seu corpo passa a desejar intensamente o 

filho do coronel, pois ele se mostra superior já que “a fêmea altiva, orgulhosa, cônscia 

de sua superioridade encontrava o macho digno de si: a senhora se fizera escrava” 

(RIBEIRO, 2015, p.141). Na sequência, essa superioridade mental logo faz com que ela 

passe a almejar o próprio físico: “a admiração pelas faculdades intelectuais 

elevadíssimas de Barbosa envolvia-a mansamente, naturalmente, para uma admiração 

pelas suas formas, para um desejo de seu físico, que a dementava a ela, que a punha fora 

de si” (ibidem, p.181). 

A relação entre alma e corpo é posta sob a perspectiva de uma teoria evolutiva 

em que a hereditariedade ocupa o ponto de fuga. A admiração daquilo que Barbosa teria 

de “superior” aos demais faz com que ela se sinta atraída por ele, faz com que a sua 

carne clame pela realização de um desejo que, ao fim do romance, não ocasionalmente, 

irá gerar uma criança: um ser que irá perpetuar aqueles aspectos de maior complexidade 

(a inteligência elevada) e será (con)figurado por esses aspectos evolutivos mais 

complexos. Esse seria o motor que moveria as ações sexuais no romance, pois seria essa 

a mentalidade que justificaria a procura por um parceiro. O contraste com a estética e 

ideário românticos é evidente: as uniões não são embasadas por um encontro de almas 

gêmeas, mas pela necessidade de perpetuação e aperfeiçoamento da espécie humana.  

Quando opta por mencionar que a beleza é uma força de seleção dos seres e 

que o feio deveria ser extinto, Helena assume um posicionamento contrário ao da 

tradição animista. Na percepção naturalista implícita na obra, a forma que os corpos e 
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rostos assumem não é produto de uma alma, mas correspondem a um processo 

evolutivo gradual, material, hereditário, em que o agradável é selecionado para que a 

espécie atinja maior grau de perfectibilidade em relação a um meio físico. Além do 

mais, a breve menção de um atributo físico que remete a uma nação parece dizer ao 

leitor que as características transmitidas aos descendentes são determinantes de seus 

tipos físicos.  

2.3.4 - A hereditariedade: a formação dos seres e das espécies.  

Na teoria evolutiva “darwiniana”, a alma não atribui mais identidade aos seres 

ou é um elo coesivo para a dispersão da matéria que se organiza para constituir um ente 

vivo. As características dos diferentes seres são adquiridas por meio da hereditariedade 

que, de fator secundário, ganha primazia no pensamento evolucionista, ainda que a 

importância do DNA fosse desconhecida na época. Antes da formulação e difusão da 

genética, a partir das observações de Mendel, que na época ainda eram desconhecidas 

do grande público, a causa da variabilidade era especulativa e o grande fator que 

enfraquecia o argumento de A origem das espécies, conforme reconheceu o seu próprio 

autor122. Contudo, as evidências indicavam que o papel da hereditariedade estava 

intimamente relacionado às mudanças sofridas gradualmente pelas espécies, embora não 

se soubesse, na época, o que causava essas variações.  

O continuum existente entre os seres indicaria a proximidade entre eles, visto 

que seriam todos membros provindos de um mesmo tronco. Desse modo, a variação (ou 

heterogeneidade) dos seres e das espécies, como defendeu Spencer, poderia ser um 

aspecto benéfico tendo em vista que ampliaria o leque das possibilidades evolutivas.  

Deve-se considerar, portanto, que a configuração discursiva do romance A 

carne tem por base a ideia de que a variação percebida entre os seres vivos era 

 
122 Em A origem das espécies, Darwin assume que: “Até este ponto, referi-me por vezes às variações – 
tão comuns e multiformes entre os seres vivos em estado doméstico, e um pouco menos vulgares entre 
os seres vivos em estado selvagem – como se fossem ‘obra do acaso’. É uma expressão, de fato, 
absolutamente incorreta, que, no entanto, serve para mostrar a nossa ignorância quanto à causa de 
cada variação em particular. Alguns autores acreditam que uma das funções do sistema reprodutor é 
produzir diferenças individuais, ou ligeiros desvios estruturais, ao par da função de fazer filhos iguais aos 
seus pais. Mas fatos como a existência de muitas mais variações e aberrações nas produções domésticas 
que nos seres em estado selvagem, ou de haver mais variabilidade nas espécies muito espalhadas que 
nas que ocupam áreas mais restritas, levam-nos a concluir que a variabilidade está, por norma, 
relacionada com as condições de vida a que cada espécie está exposta ao longo de gerações sucessivas” 
(DARWIN, 2009, p.125). 
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compreendida a partir de uma ótica darwinista, mas sobretudo spenceriana e 

haeckeliana. A voz do narrador indica conhecer a fundo essas questões evolutivas, pois 

menciona ser conhecedor da embriogenia, a maior evidência para a especulação de que 

haveria uma continuidade evolutivo entre as espécies.   

Em certo momento do enredo, o filho do coronel reflete sobre a natureza de seu 

sentimento por Helena e o desquitado questiona-se se estaria afetado por um 

sentimentalismo de meia idade. Nesse momento, Barbosa indaga a si mesmo se seria 

amor o que sentiria pela jovem e, para tentar compreender o que sente, compara o seu 

relacionamento com as suas experiências anteriores com o sexo feminino. Dentre esses 

casos amorosos, relembra rapidamente de encontros que teria tido com madame Brunet, 

tradutora de Huxley (primo de Darwin e ferrenho defensor do evolucionismo). 

Juntamente com a francesa, ele teria examinado a anatomia dos embriões, a 

“embriogenia” (RIBEIRO, 2015, p.133). A menção do protagonista a essa abordagem 

naturalista de estudo é muito breve, contudo, não é ocasional, pois relaciona-se 

profundamente com as teorias evolucionistas e, posteriormente, os desdobramentos 

dessa teoria permitem ao leitor crítico compreender o porquê de Lenita ter cedido ao 

impulso sexual. Para entender isso, contudo, precisaremos realizar outra digressão, 

dessa vez, nas ideias elaboradas por outro teórico admirado por Ribeiro e Miranda 

Azevedo: Haeckel.  

Para Miranda Azevedo, a embriologia (estudo dos embriões) seria uma prova 

de que os animais adviriam de um mesmo tronco evolutivo, mas, ao mesmo tempo, o 

seu desenvolvimento embrionário marcaria também o distanciamento evolutivo entre as 

diferentes raças. Ao analisar embriões de diferentes espécies, o observador notaria que, 

nos estágios iniciais de desenvolvimento do feto, os animais (desde o peixe até o 

mamífero) teriam uma anatomia muito semelhante. O filósofo alemão Haeckel, que 

embasa a teoria defendida por Miranda, diante dessa semelhança, teorizou que a 

proximidade entre os embriões representaria uma espécie de “rememoração” do 

percurso das diferentes espécies até os seus estágios atuais. Logo, seria possível notar 

quais espécies estariam mais próximas entre si, dado que essas semelhanças se 

prolongariam ao longo do desenvolvimento fetal.  

É dessa percepção que surge a noção bastante difundida, para quem travou 

alguma espécie de contato com a teoria de Haeckel, de que a ontogenia (formação 
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individual dos seres) recapitularia a filogenia (o desenvolvimento das espécies). A fim 

de compreender melhor essa percepção, bastaria observar o seguinte quadro:  

 

Imagem: PROTHERO, D. Bringing Fossils to Life: An Introduction to Paleobiology. Califórnia (EUA): McGraw-Hill, 

1998. Reproduzido em: LUSKIN, C. Textbooks by Our Critic Donald Prothero Are Some of the Most Recent to Reprint Phony 

Embryo Drawings. Evolution News. Evolution. 31 jul. 2013. Disponível em: https://evolutionnews.org/2013/07/textbooks_by_ou/ 

 

A similaridade dos embriões foi muito discutida no período e antagonizou duas 

posturas principais: monogenética e poligenética. Na monogenia, assumia-se que todos 

os seres provinham de um mesmo tronco e suas diferenciações se davam por conta 

desse processo de maior adaptabilidade em relação ao meio. O poligenismo, por sua 

vez, defendia que todas as espécies seriam originadas de diferentes troncos, pois teriam 

sido engendradas pelo ato de um Criador. Nessa visão das origens múltiplas, a 

existência de fósseis de animais extintos seria justificada por conta de uma série de 

catástrofes ocorridas no planeta em tempos remotos, como, poderíamos supor, o dilúvio 

mencionado pela Bíblia (cf. CARULA, 2016, p.103). 

Na perspectiva monogenética assumida pelos naturalistas, por sua vez, 

contraria-se a percepção poligênica que buscaria conciliar o estudo das espécies com a 

religião de matriz judaico-cristã. Para os adeptos do evolucionismo darwiniano, os 
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homens não seriam moldados à imagem e semelhança de Deus, mas produtos de um 

processo evolutivo. De certo modo, como já vínhamos delineando anteriormente, o 

evolucionismo de Haeckel, que foi adotado por grande parte dos brasileiros adeptos do 

transformismo, não teria sido entendido pela ótica de uma casualidade, o que romperia 

com os pressupostos hierarquizantes do período, mas em vista de um processo 

progressivo de aperfeiçoamento das espécies. Em palavras mais precisas: “a associação 

entre darwinismo e progresso foi recorrente. As mudanças ocorridas no processo 

evolutivo eram compreendidas como alterações de um sistema mais simples para um 

mais complexo, um movimento de avanço, de progresso” (CARULA, 2016, p.111). 

Em uma conferência na qual falou sobre a religião e defendeu sua perspectiva 

monista, Haeckel (1919) menciona que a alma dos homens não seria uma realidade à 

parte da existência, mas pertenceria exclusivamente às operações físico-químicas que 

ocorrem no cérebro. Esse órgão, por sua vez, seria formado nos indivíduos por meio da 

transmissão de características herdadas do pai e da mãe, sendo por meio da 

hereditariedade que a capacidade cognitiva dos indivíduos seria transmitida. A 

transmissão dessas características, portanto, torna-se um imperativo da natureza: é 

necessário se reproduzir para perpetuar e aprimorar a nossa espécie.  

No romance A carne, essa noção de progresso biológico esteve associada à 

concepção de reprodução e hereditariedade que vínhamos discutindo, a transmissão de 

características positivas que serão transmitidas e “aprimorarão” a espécie humana nessa 

perspectiva neolamarckista. No início do romance, Lenita alude implicitamente a essa 

perspectiva de que o intelecto não é uma dádiva divina, mas uma herança biológica, 

quando, ao conversar com seu pai sobre o casamento, menciona que: “os filhos 

puxariam por mim: a fisiologia genésica ensina que a hereditariedade direta do gênio e 

do talento é mais comum da mãe para o filho” (RIBEIRO, 2015, p.72).  

A teoria de que o gênio e o talento seriam transmitidos por meio da reprodução 

foi elaborada, dentre outros teóricos, por Francis Galton, primo de Darwin e teórico do 

eugenismo. Ao elaborar estatísticas sobre pais e filhos com dotes intelectuais 

acentuados, esse britânico teria concluído que os filhos receberiam como herança dos 

pais a inteligência avantajada e que essa, em sua perspectiva, independia da influência 

do meio (social e geográfico) para ser desenvolvida, defendendo, com isso, os 

casamentos e relações entre pessoas de intelecto supostamente elevado e condição 
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socioeconômica superior (cf. CONT, 2008, p.205). O curioso, contudo, é que, em seu 

livro sobre a hereditariedade do intelecto, Galton não menciona que o gênio seria 

hereditariamente mais comum de ser passado de mãe para filho, mas o contrário, já que 

conclui em seu livro que, apesar de “os números não [serem] suficientes para indicar 

uma conclusão decisiva (...), eles indica[riam] com muita precisão que a influência da 

mulher é inferior à do homem na transmissão de habilidades” (GALTON, 1892, p.63, 

tradução nossa)123.  

Não localizamos com base em quem a ideia de Lenita teria sido teorizada, 

porém acreditamos que ela possa ter sido formulada através de uma livre apropriação do 

pensamento de Spencer, já que, segundo esse evolucionista, a característica mais 

complexa dos pais seria selecionada na composição do feto e, segundo se pode supor, 

por Helena ser muito inteligente, esse aspecto positivo é que seria passado adiante para 

os seus descendentes124. Tal percepção poderia ser confirmada na continuação do 

diálogo, quando ela assume que, de pai para filha, o talento também poderia ser 

herdado, como teria sido o caso dela com o pai. Seja qual for o caso, o importante de se 

notar é a incorporação de uma visão que tendeu a minimizar a influência sociocultural, 

como elemento formador de caráter, para essa perspectiva biológica125. 

No argumento de Jurandir Freire Costa (1999), o papel da hereditariedade é 

central para o discurso higienista brasileiro do século XIX e, mais do que isso, coloca a 

necessidade da produção de filhos como um paradigma familiar. Caso contrário, 

comportamentos patológicos poderiam acometer esses indivíduos, como o nervosismo 

na mulher e sua manifestação doentia: a histeria. A diversidade de desvios 

comportamentais é, nesse contexto, entendida sob a ótica de uma economia do sexo, na 

 
123 No original em inglês: “the numbers are too small to warrant any very decided conclusion; but they go 
far to prove that the female influence is inferior to that of the male in conveying ability” (GALTON, 1892, 
p.63). 
124 Não poderíamos deixar de levantar também uma outra hipótese, dessa vez mais psicoestilística, 
embora tentemos não tomar essa via de análise: seria possível que essa menção tenha sido uma 
distorção do próprio escritor, uma vez que Júlio Ribeiro foi criado por sua mãe e teve um pai ausente, 
demonstrando o apreço por sua criação e seu afeto pela figura materna.  
125 Segundo supomos, há um debate profundo sendo travado, no romance, entre a educação enquanto 
elemento de erudição ou das disposições inatas biologicamente herdadas. Em um texto sobre o tema da 
natureza e da cultura, Renato Janine Ribeiro indica que a fonte desse antagonismo seria uma diferença 
crucial entre uma visão nazista e marxista, ou mesmo do regime stalinista em relação às ideias centrais 
de Marx. No nazi-fascismo, a lógica que reinava era a de uma “biologização” da política, enquanto as 
vertentes de esquerda tendiam a ver essas questões como um problema social e de educação, pois “(...) 
a esquerda, historicamente, se caracterizou por considerar a política como ligada à educação. Um 
marxista consequente não pode entender as determinações biológicas como decisivas” (2003, p.19). 
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qual as tensões impostas aumentam o grau de excitação provocando anormalidades, 

como é explanado didaticamente na seguinte passagem da narrativa:  

[...] não estava doente, seu estado não era patológico, era fisiológico. 

O que ela sentia era o aguilhão genésico, era o mando imperioso da 

sexualidade, era a voz da CARNE a exigir dela o seu tributo de amor, 

a reclamar o seu contingente de fecundidade para a grande obra de 

perpetuação da espécie 

E lembrava-lhe a ninfomania, a satiríase, esses horrores com que a 

natureza se vinga de fêmeas e machos que lhe violam as leis, 

guardando uma castidade impossível; lembrava-lhe o horror sagrado 

que aos povos de Grécia e Roma inspiravam esses castigos de Vênus 

(RIBEIRO, 2015, p.114). 

 

Nessa passagem, confunde-se a fala do narrador com uma longa reflexão de 

Lenita, o que dificulta precisar com exatidão o seu pensamento, contudo, é possível 

notar que o celibato é entendido como uma violação das leis naturais e aquele que 

violasse esse fundamento estaria fadado a sofrer as consequências, já que buscaria 

manter “uma castidade impossível”. Além disso, o caso é relacionado à saúde do 

organismo. Barbosa, adepto dessa teoria, procurava manter sua sanidade já que “casto, 

[ele] era-o até certo ponto: só procurava relações genésicas, quando as exigências 

fisiológicas do seu organismo de macho se faziam sentir, imperiosas, ameaçando-lhe a 

saúde” (ibidem, p.133, grifos nossos). A castidade, valor cristão, é vista como uma 

prática que leva a comportamentos anormais por estar confrontando a norma 

biologicamente imposta. 

Nessas proposições atropeladas, nota-se toda a perspectiva “darwinista” 

presente na obra e, como afirmamos anteriormente e reforçamos novamente, o ponto de 

fuga do romance: o desejo de Lenita cumpriria com uma necessidade das espécies de se 

aperfeiçoar e se perpetuar. No ato sexual, não seria somente o indivíduo e seus desejos 

que estariam presentes na busca por um parceiro, mas o destino de toda a raça. A 

relação entre sexo e amor, nessa mentalidade, é permeada pela imbricação entre 

indivíduo e espécie. Como vimos, no estudo da embriogenia, endossado por Barbosa, o 

ser individual nada mais seria que uma recapitulação e um aprimoramento dos estágios 

evolutivos que o precederam, a família higiênica deveria garantir a manutenção dessa 

suposta lei natural. Em um trecho claramente explicativo, a relação é estabelecida de 

modo direto por meio de uma reflexão do narrador: 
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O amor é filho da necessidade tirânica, fatal, que tem todo organismo 

de se reproduzir, de pagar a dívida do antepassado segundo a fórmula 

bramática. A palavra amor é um eufemismo para abrandar um pouco a 

verdade ferina da palavra cio. Fisiologicamente, verdadeiramente, 

amor e cio vêm a ser uma coisa só. O início primordial do amor está, 

como dizem os biólogos, na afinidade eletiva de duas células 

diferentes, ou melhor, de duas células diferentemente eletrizadas. A 

complexidade assombrosa do organismo humano converte essa 

afinidade primitiva, que deveria ter sempre como resultado uma 

criança, em uma batalha de nervos que, contrariada ou mal dirigida 

produz a cólera de Aquiles, os desmandos de Messalina, os êxtases de 

Santa Tereza! Não há recalcitrar contra o amor, força é ceder. À 

natureza não se resiste, e o amor é natureza (RIBEIRO, 2015, p.226). 

 

A passagem, certamente muito contundente para o período, contém uma série 

de elementos que comprovam o que vínhamos argumentando. Primeiramente, a 

recapitulação da linha evolutiva: o amor é uma herança que foi sendo paulatinamente 

adquirida e cujo fundamento encontra-se ancestralmente “na afinidade eletiva de duas 

células diferentes”. Além disso, demonstra a complexificação do organismo humano 

que, em seu percurso evolutivo, torna a simplicidade do amor em uma batalha corporal. 

O direcionamento inadequado dessa energia sexual, além disso, é responsável por gerar 

os mais diferentes males126.   

No campo das ideias, o confronto com o conceito romântico de amor é 

evidente. Na visão geral do Romantismo de autores como Alencar, o amor se dá através 

de um encontro entre duas almas, bastando lembrar o relacionamento de Hermano com 

Julieta que teria sido mais espiritual que propriamente carnal. A visão apresentada em A 

carne indica que os interesses amorosos são oriundos meramente da necessidade de 

reprodução das espécies. Outro dado importante é a comparação entre o amor que a 

humanidade sente e a sua redução a uma necessidade reprodutiva.  

Nessa passagem, a comparação aproxima sobremaneira o ser humano dos 

demais animais, pois, no fundo, estaríamos sujeitos a processos físico-químicos 

semelhantes aos sofridos por todas as outras espécies e o grau da diferença se daria 

simplesmente por conta de uma maior ou menor complexidade entre os seres vivos. 

Haeckel, ao defender que o homem teria um parentesco com o macaco, indica que “[...] 

as funções cerebrais (...) apresentam, no homem, os mesmos fenômenos físicos e 

químicos no sistema nervoso que nos demais mamíferos” (s/d, p.23). A implicação 

 
126 Aprofundaremos essa questão no próximo capítulo. 
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dessa perspectiva materialista afeta especialmente a concepção sobre a relação entre 

corpo e alma. Para o evolucionista alemão, o sistema dualista (que cinde espírito e 

matéria) precisaria ser suplantado por uma teoria monista, já que somente a matéria 

existe; nada além da physis. 

A solução para explicar os papéis desempenhados pela alma no sistema 

monista seria atribuir todas as funções desempenhadas tradicionalmente por essa 

entidade, nos organismos complexos, ao órgão cerebral. Se o problema do dualismo era 

precisar onde a alma se encontrava no corpo e como se comunicava com ele, o monismo 

apresenta uma resposta para a sua exclusão:  

Essa dificuldade [de situar a alma no corpo] contribuiu para o 

desenvolvimento de uma perspectiva mais radical, oriunda do 

cartesianismo, mas antidualista. Para essa filosofia, a experiência da 

irredutibilidade da alma é uma ilusão, e, portanto, tudo o que pertence 

à alma deve ser reduzido às leis mecânicas, que não são apenas leis da 

matéria, e sim leis de toda a realidade. Mais precisamente: já que toda 

realidade é material, já que o próprio sentido da realidade é a 

materialidade, nossa experiência da alma deve ser reduzida às leis da 

natureza física em um setor particular, a saber, o do cérebro. Em 

outras palavras, não há na alma nada além do que há no cérebro 

(BARBARAS, 2003, p.67). 

 

Na passagem em que reflete sobre o amor, Lenita assume que haveria uma 

“batalha de nervos” devido à natureza complexa do organismo humano. Diferentemente 

de uma perspectiva animista, o confronto não se dá entre o desejo carnal e os anseios da 

alma, mas entre os nervos cerebrais e os nervos responsáveis por incitar os desejos 

carnais. Portanto, nessa batalha, é revelada a concepção materialista e secularizada da 

“alma”, pois os dois polos em conflito seriam, em realidade, o cérebro e a carne. Ou 

seja, o corpo estaria em conflito com o próprio corpo, em uma disputa entre dois órgãos 

com finalidades evolutivas diferentes. O motivo de confronto entre esses dois sistemas 

seria o fato de que o humano é um ser racional e social, afetado, segundo a personagem 

Manuel Barbosa, por um “decreto antinatural da sociedade” (RIBEIRO, 2015, p.140). 

O episódio da cópula da vaca e dos escravos, no final do capítulo IX, deixa 

entrever um pouco melhor a diferença entre o sexo no mundo animal e no humano. Ao 

passear distraída pela fazenda e lamentando uma viagem inesperada de Barbosa, Helena 

tem os seus pensamentos interrompidos pelo mugido de um touro e uma vaca que 
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começam a copular em sua frente. Após uma descrição detalhada do ato, o narrador 

indica: 

Era a primeira vez que Lenita via, realizado por animais de grande 

talhe, o ato fisiológico por meio do qual a natureza viva se reproduz.  

Espírito culto, em vez de julgá-lo imoral e sujo, como se praz a 

sociedade hipócrita em representá-lo, ela achou-o grandioso e nobre 

em sua adorável simplicidade (RIBEIRO, 2015, p.145). 

 

O touro e a vaca são animais menos complexos, estão um degrau abaixo na 

escala evolutiva e a naturalidade com que copulam revela a “adorável simplicidade” de 

seus organismos. Para a espécie humana, composta por seres de maior complexidade, o 

ato sexual torna-se problemático. A cisão entre os julgamentos sociais e os atos naturais 

coloca o problema do conflito entre natureza e sociedade. Como já visto, para uma 

vertente determinista, a sociedade deveria adequar as suas regras e instituições às leis da 

natureza e não se segregar dela, caso que geraria anormalidades. Nesse caso, as 

adequações teriam por base o pensamento cientificista e evolucionista. No campo das 

discussões do Brasil da época, Miranda Azevedo defendeu claramente essa concepção 

de adequação da norma natural à sociedade, pois o autor insistia “[...] nos benefícios 

práticos que o país poderia obter se tomasse a evolução como linha condutora das ações 

políticas” (CID, 2004, p.35). 

No caso, os decretos sociais seriam instaurados a partir da capacidade de 

raciocinar dos seres humanos, capacidade entendida enquanto um produto da escala 

evolutiva. Na continuação da passagem, Lenita observa a escrava Rufina, que estabelece 

um código secreto por meio de assobios para se encontrar com um amante. Detrás de 

uma moita, esse casal repete o ato reprodutivo que é entrevisto pela protagonista. Nesse 

momento, o narrador indica que: 

Lenita mais compreendeu do que viu. Era a reprodução do que se 

tinha passado, havia momentos, mas em escala levantada: à cópula, 

instintiva, brutal, feroz, instantânea dos ruminantes, seguia-se o coito 

humano meditado, lascivo, meigo, vagaroso (RIBEIRO. 2015, p.146, 

grifo nosso). 

  

Helena compara a reprodução dos animais com a dos humanos, o que aproxima 

esses dois entes, entretanto não deixa de assinalar que a cópula dos escravos apresentava 
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uma reprodução em “escala levantada”, já que não copulavam por um simples instinto, 

mas utilizavam-se de signos para poder concretizar o ato (o código dos assobios) e que, 

diferentemente dos animais, fazia-se presente o elemento da lentidão e do pensamento, 

isto é, “meditado”, calculado. Quando o narrador situa os seres vivos em uma escala, o 

leitor é colocado em contato com a progressão evolutiva neolamarckista. Em sua tese de 

doutorado, que aborda as confusões teóricas contemporâneas do darwinismo, Acácio 

Alexandre Pagan indica que “esse tipo de escala natural [antes de Darwin] estava 

bastante presente no pensamento ocidental, mas foi abandonada [pela ciência] 

considerando-se que o processo de evolução biológica não persegue um objetivo” 

(2009, p.132).  

Do mesmo modo que a diferença entre os gêneros seria deslocada de uma 

escala metafísica para uma percepção das distinções sexuais e sociais, a diferença entre 

homens e animais se daria mediante uma maior complexidade na escala evolutiva, ou 

seja, também mediante os seus corpos. Na tradição clássica, a alma parecia um elemento 

central no escalonamento dos seres, pois, enquanto a humanidade seria dotada de uma 

alma racional, os animais seriam mecanismos puros ou seres dotados somente de 

vitalidade (ou de alma vegetal e animal). Na vertente “darwinista”, afetada por uma 

série de discursos do final do século XIX, portanto, a distância entre os seres obedece a 

imperativos relativos às “armas” naturais que possuem na luta entre si pela vida. 

Outrossim pela maior ou menor aptidão para sobreviver no meio em que estão inseridos.  

2.3.5 - A luta pela vida 

Na teoria “darwinista”, a luta pela vida é um tópico central para o 

entendimento da evolução das espécies. Do mesmo modo que o restante do arcabouço 

teórico de Darwin, esse postulado também teria sido sobremaneira modificado de 

acordo com quem o estivesse interpretando. Spencer, por exemplo, teria compreendido 

a noção da sobrevivência do mais adaptado como a sobrevivência do mais capaz, ou 

mais forte. Em A carne já notamos como há presente uma concepção de que a força é 

um elemento a favor da evolução, o que indica que, no embate entre as espécies, vence 

aquele que tiver uma arma mais potente, aquele que for mais evoluído.   

Júlio Ribeiro parece ser um adepto e entusiasta dessa ideia da luta pela vida. A 

força, de acordo com essa perspectiva, não seria simplesmente o conceito que se refere à 

capacidade de mover objetos, mas um aspecto importante na luta pela existência e pela 
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capacidade de reprodução e, que fique claro, um conceito que não deixa de ser 

essencialmente físico. Já vimos que a beleza pode ser lida como uma espécie de força, 

do mesmo modo, a razão, ou a inteligência, sob essa chave interpretativa, também seria, 

não um elemento que conduziria a alma à transcendência, como na visão platônica da 

alma tripartida, mas mais uma arma na luta pela vida.  

Em Procellarias, Júlio Ribeiro escreve sobre aquilo que nomeou de “esporto” 

(RIBEIRO, 2007, p.102), o hábito de caça e pesca por diversão e, na sequência, dedicou 

cinco de seus folhetins a uma exaustiva consideração sobre a história dos armamentos 

de pólvora utilizados pelos brasileiros ao longo dos tempos. O que se entrevê em seu 

apreço pelas armas de fogo é a perspectiva de que elas são um elemento civilizador, um 

item elaborado pela razão para vencer na luta pela vida, espécie de realização suprema 

da humanidade. Em A carne, os hábitos de caça de Barbosa já parecem aludir a essa 

perspectiva, contudo Helena, ao conhecê-lo com as enxaquecas, reflete que ele “caçava 

por caçar, sem intuição poética, bestialmente, como qualquer caboclo” (idem, 2015, 

p.124). A intuição poética, segundo supomos, seria essa percepção aguçada da lei 

fundamental obedecida pelos seres vivos e que contribuem para o progresso da espécie.  

Foi buscando por esse sentido poético, possivelmente, que Helena teria 

praticado a caça juntamente com o filho do coronel, contrariando a noção de que o 

espaço feminino é restrito ao lar. Em uma das ocasiões, o narrador descreve todo o 

processo da caçada: a cevada, a espera pelo animal, a paciência para desferir o tiro no 

momento certo e o modo de levar a presa para casa. Nessa ocasião, observa-se como o 

sofrimento de uma cotia, ao ser atingida por Lenita, causa verdadeiro prazer e ela sorri 

debilmente para Barbosa. Na sequência, dois queixadas aparecem na ceva e os dois 

caçadores os matam com tiros certeiros. Na mesma noite, todos se reúnem no jantar 

para desfrutar da suculenta carne do porco. O trecho narrado, que traz também a 

percepção de Lenita, é o seguinte:   

Fora por traição que as matara, a tiro, escondida... embora! Na luta 

terrível pela vida toda a arma aproveita. A astúcia é uma força. A 

espingarda de bala explosiva é que equipara o homem ao rinoceronte: 

para mostrar coragem irá o homem atacar o rinoceronte sem 

espingarda de bala explosiva? As alimárias da selva não se deixam 

aproximar, fogem mal farejam a vizinhança do homem; o homem só 

consegue tê-las em alcance, escondendo-se, dissimulando-se: pois, 

para ser leal, irá o homem avisá-las a gritos de que se acha presente? 

A força é uma contração da fibra muscular, o pensamento é uma 

irritação da célula nervosa: por que não empregar uma contra a outra? 
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Na batalha da existência, seja qual for a arma a empregar, o que 

importa é não ficar vencido: o vencedor tem sempre razão. Os 

queixadas tinham morrido. Lenita estava triunfante: o cérebro vencera 

o músculo mais uma vez. O fato era esse, o mais não entrava em linha 

de conta (RIBEIRO, 2015, p.214). 

 

Como se nota na passagem, a inteligência não seria um dom do espírito que 

garantiria o seu autocondicionamento no reino da natureza, percepção que autorizaria ao 

homem estender o seu reino sobre o natural, porém seria um elemento a mais fornecido 

por nossa organização corporal complexa e que, se bem utilizado, se tornaria em um 

recurso na luta pela sobrevivência – uma condição material. A astúcia e a razão são 

armas a favor da humanidade contra os demais animais e o vencedor, nessa luta, é 

aquele que tem razão. Como diria a caricatura naturalista-positivista presente em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, “ao vencedor, as batatas”.  

Além disso, é curioso notar como está implícita, nesta passagem, uma 

concepção acerca do espírito. Se levarmos em consideração que, para o naturalismo 

fisicalista, o cérebro desempenha todas as funções que seriam atribuídas à alma, pode-se 

dizer que, na luta pela existência, a inteligência eleva o homem não porque seria uma 

força que o afastaria da physis, mas porque garante a sua preservação na competição 

pela vida. A razão permite ao homem sobreviver, fazer armas que o equiparam em força 

física aos demais animais e subjugá-los: a inteligência coloca a humanidade no topo da 

cadeia alimentar; a razão é o maior grau de complexidade atingido por uma espécie.  

Contudo, não é somente no confronto direto com outros animais que a razão 

seria uma poderosa aliada, mas, também, na garantia de um maior potencial de 

sobrevivência frente às adversidades naturais e às doenças. A sequência do episódio da 

caçada é muito explicativa nesse sentido. A cevada feita pelos protagonistas para caçar 

atrai muitos ratos para o local; uma cascavel, notando a possibilidade de uma refeição, 

aproxima-se de lá e passa a comer os roedores; no dia seguinte, Lenita vai novamente 

caçar e é picada pela cobra. Ao compreender o risco da situação, Barbosa tenta dominar 

o seu pânico e procede de modo muito racional. Após uma série de procedimentos que 

terminam por salvar a moça, ele observa que “o meu tratamento foi todo racional: pus 

em prática o que aprendi de Paul Bert, que o aprendeu de Claude Bernard” (RIBEIRO, 

2015, p.220). Discorre, então, sobre o funcionamento do sistema circulatório para 

explicar o seu procedimento.  
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O que se nota é que a medicina científica é a melhor aliada na luta pela 

sobrevivência da espécie e, portanto, suas recomendações e métodos deveriam ser 

seguidos. O progresso das ciências contribui para que os homens possam sobreviver e, 

cada vez mais, estender o seu tempo de vida diante de imprevistos e acidentes naturais. 

A inteligência, portanto, assim como a astúcia e a beleza, é uma força que, se bem 

utilizada e dirigida por um método científico, pode ser um instrumento para a evolução 

da espécie rumo a uma organização cada vez mais complexa. O cultivo dessa “arma”, a 

inteligência, portanto, seria um modo de aprimorar a sociedade e, com isso, aperfeiçoá-

la. 

O interesse científico demonstrado pelas personagens parece exemplar nesse 

sentido e as descobertas das ciências naturais são um ponto de destaque nos estudos 

realizados pelo casal protagonista. A ciência, que para os naturalistas antagonizaria e 

não se compatibilizaria com a religião, é incorporada em diversos momentos da 

narrativa e é importante para compreender de forma um pouco mais aprofundada a 

concepção materialista do corpo.  

Devido à sua importância, o próximo capítulo se dedicará ao estudo do 

Positivismo, do Naturalismo e do cientificismo presentes em A carne para compreender 

mais a fundo a perspectiva do corpo nessa obra.  
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2.4 – O Naturalismo na obra 

 

2.4.1 – Naturalismo e meio social 

Ao leitor das Cartas Sertanejas e de Procellarias, ambas publicações 

periódicas de Júlio Ribeiro, saltam aos olhos as críticas políticas de seu autor. Dentre os 

ataques a figuras e ideias diversas do tempo, destaca-se a condenação ferrenha à atuação 

daqueles que seriam futuros presidentes do Brasil: Prudente de Morais e Campos Salles. 

Com uma escrita em geral ácida, sobressai nessas produções a constante menção ao 

atraso da intelectualidade nacional, que seria pautada exclusivamente pelo que o escritor 

cunhou de mentalidade metafísica. O posicionamento, como não poderia deixar de ser, 

está intimamente associado a ideias que ele incorporaria em seu último e mais polêmico 

romance: A carne; além disso, alude às etapas progressivas do conhecimento teorizadas 

por Auguste Comte, o teórico da filosofia do Positivismo.  

Contudo, em suas Cartas sertanejas, Ribeiro posiciona-se contrariamente ao 

pensamento do Positivismo, teoria geralmente associada como fonte aos textos literários 

do dito Realismo. Embora manifeste-se publicamente contra esse pensamento 

positivista, a sua crítica ao pensamento metafísico está intimamente associada ao ideário 

do filósofo francês.  Na teoria de Comte (1978), afirma-se que o conhecimento humano, 

em todas as suas áreas de estudos (medicina, filosofia, física, etc), passaria por três fases 

distintas: a teológica (ou fictícia), a metafísica (ou abstrata) e a positiva (ou científica). 

A etapa positivista, portanto, corresponderia ao último grau de conhecimento, aquele em 

que, finalmente, a humanidade teria chegado a um sistema preciso para conhecer as leis 

da realidade.  

Na primeira fase do conhecimento, a humanidade explicaria os fenômenos do 

mundo por meio de entidades sobrenaturais. Na seguinte, as explicações decorreriam de 

abstrações que seriam imanentes a todos os seres. Por fim, na fase final, a humanidade 

reconheceria, através do conhecimento científico, a presença de leis gerais que 

explicariam uma série de fatos, como, exemplifica, a teoria da gravidade. De acordo 

com essa perspectiva, os diferentes estados estariam necessariamente interligados, 
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sendo que, para se alcançar a etapa científica, a humanidade necessariamente deveria 

passar pelos pensamentos teológico e metafísico, respectivamente.  

Júlio Ribeiro parece assumir a teoria comtiana quando, em seus folhetos, 

coloca-se radicalmente contra a religião e o pensamento metafísico. Nas respostas que 

escreve para os questionamentos de Demócrito, pseudônimo de um de seus críticos, por 

exemplo, o escritor mostra-se contrário ao ensino de teologia e metafísica nas escolas e 

a favor de um ensino positivo. Nesse posicionamento, nota-se que ele busca combater 

aquelas disciplinas que julga serem um atraso em relação ao progresso nacional que, 

como tal, deveria pautar-se pela produção de conhecimentos a partir de bases científicas 

e não na crença em entidades sobrenaturais e especulações sem comprovação 

experimental. Resta, no entanto, a dúvida: por qual motivo, então, Ribeiro teria se 

posicionado contrariamente às ideias de Comte? 

O caminho para a resposta não se encontraria nas ideias em geral, mas no 

método adotado pelo filósofo francês para formular seu pensamento, já que “a 

concepção de Comte não é pratica, não é conforme ao methodo experimental: põe o 

geral antes do particular, o abstracto antes do concreto, a lei antes do facto” (RIBEIRO, 

2007, p.67).  A crítica de Ribeiro indica que o autor dos Cursos de filosofia positivista 

teria cometido o mesmo erro sobre o qual alertou: buscava a abstração antes de observar 

os dados concretos. Ainda segundo as suas Cartas sertanejas, o êxito de Comte teria 

sido o de mostrar como o universo apresentar-se-ia conforme as leis do próprio 

universo, porém, em todo o restante, o filósofo positivista estaria “ultrapassado” (cf. 

ibidem, pp.83-4). Apesar de parecer incorporar a noção de progresso da lei dos três 

estados em suas considerações sobre o mundo, o que o autor de A carne teria feito seria 

se utilizar de certo senso comum da época segundo o qual os pensamentos teológico e 

metafísico estariam ultrapassados e deveriam ser suplantados pelo método eficiente da 

ciência, o que constitui, em síntese, um fundamento do Naturalismo. 

Nessa perspectiva, portanto, o método utilizado pela ciência não deve partir do 

geral para o particular, porém, uma hipótese é elaborada a partir de observações 

concretas, experimentos que a comprovem ou refutem são realizados e, a partir daí, 

chegar-se-ia a uma lei que regeria os fatos observados. Apesar de incorporar a noção de 

que os conhecimentos metafísico e teológico estariam sendo ultrapassados, o que o 
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autor critica é o método adotado para se chegar a esses posicionamentos gerais da teoria 

comtiana.  

Embora possa parecer singular, o posicionamento de Ribeiro, que acata ao 

Naturalismo e nega a influência e mesmo a validade da filosofia de Comte, não foi 

exclusivo dele. Alguns anos mais tarde, o Positivismo já seria amplamente contrastada 

com o naturalismo-crítico e com as ideias do evolucionismo darwinista que, como visto 

no capítulo precedente, teriam embasado a estrutura geral de A carne. Sílvio Romero 

(1894), durante os primeiros anos da República Velha, por exemplo, escreveu um longo 

trabalho em que argumentou que o pensamento doutrinário do pensador francês teria 

perdido todo o seu crédito quando, intentando substituir o catolicismo vigente, o seu 

idealizador teria tentado tornar essa corrente de pensamento em uma religião127. Para o 

autor, grande parte das ideias comtianas teria sido uma readequação do ideário da escola 

romântica, o que o tornaria sobremaneira suspeito aos olhos dos novos realistas e 

naturalistas. Além disso, a doutrina positivista entraria em franco embate com o 

naturalismo-darwinista, pois atribuiria à evolução uma espécie de ponto final, que seria 

a etapa última do conhecimento positivo. Outro naturalista que combateu a escola 

positivista foi o próprio Herbert Spencer que, em um artigo publicado ao final do século 

XIX e em uma carta enviada a um amigo, chegou a afirmar que repudiava tal filosofia e 

os motivos dados por ele aproximaram-se daqueles fornecidos por Romero (cf. 

BAIARD, 2008, p.34-5). 

Apesar de posicionarem-se contrariamente ao Positivismo, ambos os autores e 

o próprio romancista assumiam um mesmo fundamento epistemológico proposto pelo 

autor francês: a evolução pode não chegar ou visar a um fim, porém as sociedades 

progridem por meio da superação da teologia e da metafísica. Nesse sentido, Ribeiro 

teria defendido que o pensamento metafísico teria que ser superado por uma forma de 

pensamento socialmente mais evoluída, tendo defendido arduamente o regime 

republicano, mais propício ao estágio do progresso humano do século XIX. Uma das 

críticas sociais implícitas em A carne parece possuir essa perspectiva da teoria dos três 

 
127 A contradição entre o pensamento comtiano e o “darwinista” é acentuada se pensarmos que o 
primeiro estabeleceu uma teleologia para a história, na qual o progresso caminharia para um suposto 
estado final de ordem, e o segundo não postulava uma finalidade para o transformismo. Em um artigo 
sobre Teófilo Braga, Ana Leonor Pereira (2000) mostra como essa oposição fica evidente na obra do 
escritor português, já que ele teria tentado conciliar o pensamento do sociólogo com o do naturalista, 
rejeitando, neste último, o acaso da história e imprimindo à teoria das espécies uma direção rumo a 
uma maior ordem positiva, percepção que descaracterizou as ideias defendidas por Darwin. 
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estados de Comte como norte e, associada ao Naturalismo, indicaria que o meio social 

brasileiro era atrasado devido ao sistema escravista.  

Os escravizados da fazenda do Barbosa-pai, apesar de não ocuparem papel 

central na trama, que gira em torno do relacionamento carnal, aparecem em diversos 

momentos da narrativa (seja no plano central ou secundário) e as suas aparições 

usualmente realçam uma condição próxima à da animalidade ou em que estão sujeitos a 

estados de violência. O primeiro episódio do romance em que isso se dá é o suplício 

sofrido, no tronco, pelo protegido de Lenita, ocasião que propicia a apreciação sádica da 

moça, que analisaremos adiante no capítulo. Na sequência, a protagonista entrevê o ato 

sexual sendo realizado por Rufina e outro escravo em uma moita, momento em que 

compara o coito humano ao do animal (e que já comentamos). Dentre estes casos, 

contudo, chama a atenção o ódio presente na cena do linchamento do feiticeiro. 

O episódio começa quando uma escrava do coronel, Maria Bugra, morre após 

tomar um café oferecido por Joaquim Cambinda, escravo octogenário e adepto de 

práticas de feitiçaria. Ao analisar os sintomas que haviam precedido a sua morte, 

Manuel Barbosa rapidamente chega a um diagnóstico: a falecida havia sido envenenada. 

A acusação recai sobre o feiticeiro que havia oferecido a bebida para a moça. Ao 

chamá-lo para esclarecer o assunto, um interrogatório que envolve a ameaça de açoite 

termina pela confissão de que Cambinda a teria realmente envenenado, não só a ela: ele 

teria prejudicado também a uma série de outras pessoas e, inclusive, seria o responsável 

pelo reumatismo do coronel e pela doença de sua mulher. A intenção dos crimes seria a 

vingança contra os seus senhores, porque, como o feiticeiro justifica em uma de suas 

falas, a “(...) obrigação de preto é fazer mal a branco sempre que pode” (RIBEIRO, 

2015, p.197). Na sequência, os demais escravizados descobrem sobre os assassinatos de 

seus parentes e, em uma cena digna de filmes de terror, lincham o velho, ateando fogo 

em seu corpo por fim128.  

Se entendido sob certa ótica positivista, o episódio, que inclusive desloca-se da 

trama central do romance, pode ser um indicativo da visão republicana de seu autor que 

veria nas fazendas do Brasil a sustentação de um regime atrasado, sendo que a 

manutenção da teologia e do fetichismo dos escravizados seria ocasionada pela falta de 

 
128 O episódio, carregado de uma sucessão de violências, é profícuo para se analisar a perspectiva 
presente no romance sobre o meio social das fazendas paulistas. O foco de nossa análise, contudo, será 
voltado especificamente para a relação entre Naturalismo e corpo. 
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difusão dos benefícios civilizatórios da ciência. Na linha narrativa, demonstra-se o 

sistema de ódio presente na escravatura, mas, ao mesmo tempo, reforça-se o discurso 

naturalista-cientificista da obra. Ao apresentar ao leitor o feiticeiro, o narrador descreve 

uma série de práticas e rituais que ele teria ensinado a Jeremias, um discípulo, e, ao final 

desse inventário de práticas ritualísticas, tece a consideração de que não passavam de 

“(...) uma infinidade de superstições, medonhas umas, outras muito ridículas (...)” 

(ibidem, p.155). 

As práticas supersticiosas de Cambinda, no entanto, tinham resultado, visto que 

ele consegue envenenar os demais escravos e causar males físicos ao coronel e à sua 

esposa. Esse efeito obtido, porém, é cientificamente explicado por Manuel. O que o 

feiticeiro estaria fazendo, ao macerar a figueira-do-inferno, seria a extração da atropina, 

substância altamente venenosa. A passagem revela ao leitor que, por detrás de supostas 

práticas de feitiçaria, haveria um princípio científico; Barbosa demonstra que as práticas 

de feitiçaria nada mais eram do que o processamento químico de algumas plantas e, 

portanto, não haveria a ação de entidades espirituais. O que estaria implícito nessa 

passagem, como ensinamento didático ao público leitor, é que os fenômenos 

sobrenaturais seriam somente ilusões originadas pelo uso inconsciente de propriedades 

físico-químicas e teriam uma explicação natural, já que as crendices seriam todas fruto 

da fase fetichista. A reflexão do coronel, quando o seu filho acusa o velho escravo, 

deixa entrever o papel da superstição na ótica de mundo dos moradores da fazenda, já 

que:  

Tempos havia, morrera na fazenda um feitor branco: a viúva, 

lembrava-lhe bem, tinha feito um berreiro enorme, infernal, dissera 

que o marido sucumbira a coisa feita, acusara terminantemente a 

Joaquim Cambinda. Não dera ele, coronel, importância à acusação, e 

essa acusação ressurgia, feita agora por seu filho, homem inteligente, 

ilustrado, muito sisudo (ibidem, p.194). 

 

A passagem revela o modo como as superstições ainda vigoravam naquele 

meio. Se a crença for entendida a partir da ótica de um naturalista, o que fica evidente é 

uma crítica direcionada ao evidente atraso da cultura latifundiária. Ao fundo, o que essa 

passagem estaria reforçando, sob uma percepção de base racista que veria na cultura 

africana um elemento de atraso, seria uma crítica ao próprio sistema social de sua época, 

fundamentado na escravidão. O trecho revela como a cultura de africanos escravizados 
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encontrava ressonâncias profundas na cultura brasileira, ainda que essa influência 

profunda tenha sido paulatinamente negada e reprimida pelo modelo civilizatório 

europeu adotado pelo Império e que buscou afetar o modo como as pessoas falavam 

(buscando acentuar-se o sotaque francês na corte), o seu gosto musical (afastando os 

ritmos africanos arraigados na percepção sonora), as festas (como o entrudo que foi 

substituído pelo carnaval veneziano) e, até mesmo, o hábito de fumar (no cachimbo que 

teria sido substituído pelo charuto) (ALENCASTRO, 1997).  

Nesse mesmo anseio civilizatório, o cientificismo-naturalista teria visto na 

superstição um mal cultural dos tempos coloniais a ser combatido e, na passagem, 

revela-se como os mistérios das crendices populares nada mais seriam que um uso 

inconsciente de propriedades químicas das plantas. Em outras palavras, a explicação 

não estaria em uma realidade supostamente sobrenatural em que poderes ocultos 

agiriam por meio de rituais mágicos, mas pertenceria à própria natureza das coisas por 

meio de leis que teriam sido ou precisariam ser descobertas.  

Além desse aspecto cultural e cientificista, o episódio também revela os males 

da escravatura, que seria responsável pela manutenção de um sistema de ódio129. Pode-

se depreender do romance que a herança colonial escravagista atrasava a realidade 

brasileira ao insistir em prolongar uma economia e costumes pautados pela violência 

colonial, pois impedia que o regime republicano, que na visão dos naturalistas 

brasileiros seria mais adequado ao momento histórico, entrasse em vigor no país, o que 

o tornava atrasado em relação à Europa. Durante a narrativa, o narrador, inclusive, 

chega a expor didaticamente essa questão para o leitor: 

Até 1887 vivia-se em pleno feudalismo no interior da província de 

São Paulo.  

A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da 

Idade Média. O fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de 

alçada efetiva, era realmente senhor de baraço e cutelo. Para reger os 

súditos, guiava-se por um código único – a sua vontade soberana. De 

fato estava fora do alcance da Justiça: a lei escrita não o atingia.  

Contava em tudo e por tudo com a aquiescência nunca desmentida da 

autoridade, e, quando, exemplo raro, comparecia à barra do tribunal 

 
129 Como se vê, os rituais de Cambinda – ressalto que literariamente elaborados – não representavam 
uma relação dócil, mas o ressentimento dos escravizados perante a sua situação. Embora os trate dessa 
forma, o escritor não deixa de amenizar essa situação causada pelo racismo, já que o feiticeiro seria uma 
exceção e, após a sua morte, a fazenda volta à normalidade, como se o seu rancor contra os senhores 
não se manifestasse explicitamente na mentalidade geral. 
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por abuso enorme e escandalosíssimo de poder, esperava-o 

infalivelmente a absolvição.  

O seu predomínio era tal que às vezes mandava assassinar pessoas 

livres na cidade, desrespeitava os depositários de poderes 

constitucionais, esbofeteava-os em pleno exercício de funções, e 

ainda... era absolvido.  

Para manter o fazendeiro na posse de privilégios consuetudinários, 

estabeleciam-se praxes forenses, imorais e antijurídicas. (RIBEIRO, 

2015, p.203). 

 

A passagem revela muito da perspectiva naturalista de que haveria um atraso 

no sistema político e econômico brasileiro, revelando como o mando da lei escrita 

entrava em confronto com as práticas mantidas pelos coronéis, que afetava, inclusive, a 

relação de dominação dos patriarcas locais perante os homens livres da época, conforme 

explicado na tese de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997). O que nos interessa, 

contudo, não é a implicação jurídica dessas relações, mas o confronto entre dois 

mecanismos de poder. De um lado, relações fundamentadas no sistema colonial, no qual 

a lei é baseada no princípio da vontade de um proprietário de terras e de pessoas. De 

outro lado, o modelo de Estado moderno, no qual dispositivos disciplinares e higiênicos 

tomariam conta das instituições. 

Na confrontação entre estes dois mecanismos de poder, o modelo familiar 

possuía um papel central para situar os indivíduos no novo regime que se tentava 

instaurar. Conforme Jurandir Freire Costa (1999), alguns elementos típicos da família 

colonial (casamento consanguíneo, disparidade acentuada na idade dos casados, dentre 

outros) foram sendo paulatinamente rechaçados pelo discurso higienista do século XIX. 

A centralidade da figura paterna, nesse novo paradigma, desloca-se para outros agentes, 

em especial, como vínhamos discutindo ao longo do capítulo precedente, para a mãe 

que desempenharia um novo papel na família enquanto educadora de sua prole.  

O paradigma antigo e “feudal” é condenado pela voz que narra. Ao invés de 

privilegiar essas relações e idealizá-las a partir de uma perspectiva hierárquica cristã, 

como faz Alencar em especial n’O guarani e O sertanejo, o pressuposto dessa nova 

perspectiva política é pautado pelo higienismo-cientificista. Os dispositivos que agem 

na sociedade não devem mais ser operados pela presença opressora de uma figura 

soberana que – por meio de castigos, assassinatos e capangas – naturaliza a violência e 

demonstra o seu poder ao sujeitar e liquidar corpos, mas por um novo regime, higiênico, 
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em que o poder está centralizado no Estado, a partir da objetividade de leis escritas e em 

que os “súditos” se tornam cidadãos.  

O meio social representado no romance, no entanto, não é o da disciplina e da 

higiene. De certo modo, as inovações científicas e os debates entre o casal protagonista 

estão deslocados naquele meio em que ainda impera a força obscura do código 

consuetudinário. O narrador, ao relatar quais foram as consequências do assassinato do 

feiticeiro, indica como essas ações vingativas e violentas eram comuns, normais no 

cotidiano rural, e, muitas vezes, benéficas, dado que: 

O coronel, homem bom, compassivo, horrorizara-se a princípio com o 

fato que não pudera impedir; afinal entendera que o que não tem 

remédio está remediado, achara até que o exemplo não havia de fazer 

mal. Barbosa, conquanto era filho de fazendeiro, como tal tinha sido 

criado: não estranhara, pois, o sucesso, gostara até da solução que 

ele trouxera a um caso complicado e gravíssimo.  

A atmosfera de tristeza, de desalento, que um sucesso trágico gera 

sempre, foi-se pouco a pouco dissipando. 

O viver da fazenda entrou logo em seus eixos: dir-se-ia que havia 

melhoramento, que se estava mais à vontade (RIBEIRO, 2015, p.204, 

grifos nossos). 

 

O meio social da fazenda é configurado, portanto, como um lugar com 

costumes atrasados e em que vigora uma violência que é tida como natural e inerente ao 

seu próprio sistema de funcionamento. Ao centro dessas práticas, as tensões 

ocasionadas pela escravatura.  

Se o meio social é figurado mediante descrições que conotam (ou denotam em 

alguns casos) o seu atraso, o meio natural é descrito através de signos que aludem ao 

erotismo e à lascívia. Contudo, os desdobramentos dessa representação vão além de 

uma simples tensão sexual e, de certo modo, revelam uma dinâmica presente no 

comportamento das personagens. Na próxima etapa da análise, veremos como Lenita é 

inserida nesse meio social e como a fauna e flora naturais passam a afetar o seu corpo.  

2.4.2 - Naturalismo e meio natural. 

Em A carne, a relação com o meio natural é, primeiramente, abordada de forma 

poética.  Logo após recuperar-se de sua crise histérica e voltar “à saúde a vista de olhos” 

(RIBEIRO, 2015, p.89), Lenita resolve dar um passeio pela chácara e vai a um açude. A 
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extensa descrição da flora é, nesse momento, reveladora da influência do ambiente, pois 

havia no ar um “misto de perfume suavíssimo e de cheiro áspero de raízes de seiva, que 

relaxava os nervos, que adormecia o cérebro” (RIBEIRO, 2015, p.91). O odor desse 

cenário afeta diretamente as reações do corpo e, consequentemente, da mente, visto que 

a exuberância da natureza brasileira proporciona uma mente adormecida e nervos 

relaxados, o que poderia sugerir o preconceito da predileção do nativo pela preguiça e o 

desgosto pelo trabalho, perspectiva que transparece, para citar só alguns exemplos, em 

O cortiço, no abrasileiramento de Jerônimo; décadas depois, na caricatura inicial de 

Jeca Tatu e na fala emblemática de Macunaíma: “ai, que preguiça”.  

Ao vislumbrar o lago, um desejo ardente de nadar se apossa de Lenita e, 

calculando que ninguém a veria, despe-se. Nesse momento, pela primeira vez no 

romance, temos, não somente uma descrição pormenorizada da flora, mas também, e 

principalmente, do corpo da protagonista. O anseio da moça em integrar-se ao ambiente 

e ver-se como parte dele é expresso e compõe um jogo de olhares muito importante para 

a constituição dessa cena: o narrador observa e descreve ao leitor os gestos e 

sentimentos da protagonista; Helena, por sua vez, observa não somente seu corpo, mas 

também a natureza buscando eliminar a descontinuidade entre ela e seu entorno: “Lenita 

contemplava-se com amor próprio satisfeito, embevecida, louca de sua carne. Olhou-se, 

olhou para o lago, olhou para a selva, como reunindo tudo para formar um quadro, uma 

síntese” (ibidem, p.90)130.  

A cena poderia ser comparada com a narrativa de Narciso131: ambas as 

personagens vislumbram, à beira de um lago, uma imagem que realça o seu “amor 

próprio”. Helena, contudo, não precisa observar o seu reflexo nas águas, pois o objeto 

de seu desejo é a sua carne nua que, assim como no mito, é como que subitamente 

 
130 É necessário estabelecer um contraste com Lucíola, de Alencar. Nessa obra, o retorno à natureza 
afasta Lúcia das tentações da carne e da sociedade. Quando contempla um lago, a personagem reflete 
sobre o valor de uma postura serena: não perturbar o corpo é ter uma alma pura. Para Helena, o 
estímulo sexual transparece em seu contato com o natural, diferentemente da protagonista do romance 
romântico, o seu desejo é “de perturbar esse lago calmo” (RIBEIRO, 2015, p.91).  
131 Junito de Souza Brandão esclarece que, no mito de Narciso, o simbolismo da água é muito presente. 
Por serem seres não antropomórficos, os rios são simbolizados na mitologia grega como detentores de 
uma “grande energia sexual” (2008, p.174) e prenunciam, por meio de sua reflexão, a perdição do 
homem mais belo. Além disso, ainda segundo esse estudo, o que o personagem mítico teria 
vislumbrado no rio seria a reflexão (o voltar-se para si) de sua umbra (alma-sombra), e, dessa forma, ele 
teria se apaixonado perdidamente, não somente por seu corpo físico, mas por si mesmo. O amor-
próprio de Lenita, curiosamente, é voltado especificamente à sua carne, que ela redescobre, não mais 
em um sentido intelectual, mas sexual, ou seja, em uma perspectiva naturalista essa redescoberta diz 
respeito a sua verdadeira “alma”.  
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revelada. Para a personagem mítica a novidade é ver a sua própria aparência, nunca 

vista por ele; para a moça o próprio corpo ganha uma significação até então inédita, pois 

é contemplado sob o olhar do erotismo. Nesse trecho do romance, o deslumbramento 

com a natureza é, também, uma ocasião para a percepção da própria formosura pela via 

da sexualidade assim como de sua vinculação à natureza. O momento é de descoberta, e 

a relação entre o meio e o indivíduo adquire uma conotação simbólica. 

A passagem, no entanto, não poderia ser lida sob uma perspectiva 

exclusivamente poética porque a intenção por detrás da cena possui um viés alinhado ao 

Naturalismo. Diferentemente da vertente romântica inspirada por Chateaubriand, o 

contato com a fauna e a flora locais não é propício ao reconhecimento de uma entidade 

Criadora, mas um momento de percepção do pertencimento da humanidade ao campo 

das coisas naturais. Não há, também, uma cisão dualista entre espírito e natureza, mas 

uma cadeia de relações em que leis físicas regem determinações na matéria. Essa é 

propriamente a percepção naturalista da arte que, como indica Alfredo Bosi (2013) em 

seu capítulo sobre Realismo, teria se apropriado dos tópicos românticos e invertido os 

seus valores, adaptando-os a uma visão integralmente material da realidade.  

De fato, o materialismo seria o próprio cerne de definição do Naturalismo que, 

muito antes de ser uma escola literária, já seria uma denominação filosófica. De acordo 

com Furst, o termo apresentou conotações diferenciadas de acordo com o período em 

que foi utilizado. Em uma primeira síntese sobre o tema, o autor português esclarece 

que: 

Na sua origem, “Naturalismo” foi utilizado na Filosofia antiga para 

denotar o Materialismo, o Epicurismo ou qualquer forma de 

secularismo. Durante muito tempo foi este o sentido primário da 

palavra. O Naturalismo do século XVIII, tal como foi elaborado pelo 

pensador Holbach, era um sistema filosófico que via o homem 

vivendo exclusivamente num mundo de fenômenos percepcionados, 

numa espécie de máquina cósmica que determinava a vida humana da 

mesma forma que determinava a natureza – em resumo, um universo 

destituído de forças transcendentais, metafísicas ou divinas (1971, 

p.11). 

 

Já no século XVIII, como se nota, tal sistema filosófico teria antagonizado com 

a religião e a metafísica, o que corroboraria o seu posicionamento polêmico em 

sociedades como a do Brasil imperial, cuja religião oficial, na Monarquia, era a católica. 

Ainda segundo o crítico literário citado, ao longo do século XIX, o Naturalismo viria a 
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opor a noção do materialismo com a do espiritualismo que, como vimos ao tratar do 

romance de Alencar, esteve ao centro de muitas discussões na época, inclusive em 

manuais de medicina. Para o autor, essa vertente literária possuía uma configuração 

muito própria e diferenciava-se do que seria o Realismo, pois incorporava uma 

concepção muito contundente sobre o ser humano, derivada das ciências naturais e que 

não admitiria uma visão dualista da humanidade. 

É preciso entender, portanto, que a “síntese” que Helena intenta formular com 

o seu entorno não visaria elidir uma suposta dualidade entre sujeito e objeto, coisa que o 

Naturalismo, de base monista, não julgaria pertinente, mas, segundo supomos, 

compreender uma série de relações para tentar transfigurá-la em imagem artística. Em 

outras palavras, para Lenita, moça culta que admite ser adepta de teorias materialistas, é 

necessário compreender a lógica por detrás das relações que são próprias da realidade 

física. Não a Lógica no sentido metafísico, mas a cadeia de relações, a causa que 

determinaria os fenômenos observados. Quem teria defendido essa percepção artística e 

que intentou demonstrar como a arte poderia ser interpretada por meio de uma visão 

cientificista foi Hippolyte Taine em Da natureza e produção da obra de arte. Para ele, o 

artista deveria buscar representar as causas determinantes por detrás do relativismo, 

tendo em vista que:   

Em suma, na obra literária como na obra pitoresca, trata-se de 

transcrever, não o exterior sensível dos seres e dos acontecimentos, 

mas sim o conjunto das suas relações e das suas dependências, isto é, 

a sua lógica. Assim, regra geral, o que nos interessa num ser real e o 

que nós pedimos ao artista para extrair e apresentar é a sua lógica 

interior ou exterior, por outras palavras, a sua estrutura, a sua 

composição e o seu arranjo (1940, p.29). 

 

Talvez, pelo viés da leitura taineana sobre a arte literária seja possível 

compreender a menção do narrador do romance de Júlio Ribeiro ao intento da 

personagem de formar com a natureza uma síntese. O que Lenita almejaria seria compor 

um quadro artístico, em especial ao posicionar-se como a estátua da “venus accroupie” 

(RIBEIRO, 2015, p.92), de tal modo que as relações entre a sua carne e o natural 

estivessem em maior evidência; o que ela possivelmente buscaria seria essa lógica, 

mencionada pelo crítico da arte francês, dessas relações, assim como a obra literária 

naturalista buscaria compreender a relação entre a fisiologia e o meio.  



240 
 

 

Apesar de o termo “lógica” remeter a uma perspectiva muito ligada à 

metafísica, o que Taine explica na sequência é que a tentativa de recomposição de certo 

conjunto de relações se daria por meio da tentativa de descoberta da “lei matemática” 

(TAINE, 1940, p.44) que estaria no cerne das representações artísticas. Desse modo, 

poder-se-ia analisar a arte de um modo positivo (preocupação que é expressa logo no 

início de seu tratado sobre a arte) e que se compatibiliza com o projeto naturalista de 

nosso escritor. 

Assumindo essa perspectiva determinista, portanto, o homem está 

completamente concatenado a seu meio. A fim de demonstrar empiricamente o seu 

ponto de vista, Taine apresenta um exemplo que é bem ilustrativo. Após uma longa 

explicação sobre elementos geográficos do norte da Bélgica, ele conclui o seguinte:  

Poder-se-ia dizer que neste país a água faz a erva, que, por sua vez, a 

erva faz o gado, o gado que faz o queijo, a manteiga e a carne, e que, 

tudo isto junto, faz os habitantes. Efetivamente, é desta vida 

gordurenta e da organização física embebida de ar úmido que veem 

nascer o temperamento flamengo, o natural fleumático, os hábitos 

normais, a tranquilidade de espírito e de nervos, a capacidade de 

conduzir a vida racional e moderadamente, a satisfação permanente, o 

gosto do bem-estar e, consequentemente, o domínio da limpeza e a 

perfeição do confortável (ibidem, p.35).  

 

 Se a natureza do povo flamengo seria a calmaria e a racionalidade por conta 

do clima marítimo moderado, o cenário tropical brasileiro proporcionaria outros 

impulsos, o que é possível de vislumbrar na ambientação da narrativa em estudo. Pouco 

antes de Lenita adentrar na água do lago, a mata é descrita do seguinte modo: a 

“vegetação [é] luxuriante” (RIBEIRO, 2015, p.90) e a variedade das plantas se 

assemelhava a uma “orgia de verduras” (ibidem, p.90). Logo adiante no enredo, quando 

começa a primavera, esses sentidos sexualizados se intensificam. No capítulo seguinte 

ao do lago, o narrador, por meio de uma descrição geral do ambiente, menciona que a 

flora e a fauna exalavam um “furor erótico” (ibidem, p.104) e esclarece sobre o meio 

que “o ar como que era cortado de relâmpagos sensuais, sentiam-se passar lufadas de 

tépida volúpia. Sobressaía a todos os perfumes, dominava forte um cheiro acre de 

semente, um odor de cópula, excitante, provocador” (ibidem, p.104).  
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A natureza brasileira é figurada como erótico-sensualista. Na perspectiva 

naturalista, a influência que ela exerceria sobre os indivíduos seria determinante da 

personalidade de seu povo. Do mesmo modo que os habitantes da região de Flandres 

seriam fleumáticos, pois a cadeia de relações lógicas os condicionaria a ser desse modo; 

o brasileiro, por viver imerso em uma vegetação profusa e luxuriosa, seria afetado pela 

influência desse meio. A constituição de uma pessoa, nessa teoria, portanto, seria 

formada por meio de um balanceamento entre uma série de fatores que Bosi sintetiza 

em sua História concisa da literatura brasileira, ao falar sobre o Realismo de modo 

geral, nos seguintes termos: raça, clima, temperamento, meio e educação (cf. 2013, 

p.179). 

O clima e a flora brasileira levam Helena a uma tensão erótica que permeia 

todo o romance, contudo as relações entre ambiente e personagem no romance também 

apresentam uma perspectiva menos evidente dessa relação. Lenita é afetada 

profundamente pelo meio natural. Porém, quando a tensão sexual presente na fauna e na 

flora está em seu ápice, o que a acomete são dois sintomas curiosos de se observar: 

concebe uma imagem idealizada de Manuel Barbosa e torna-se cruel.  

Acerca da idealização já discorremos anteriormente ao tratar do feminino no 

romance, contudo, o que chama a atenção do leitor é que, no período dos amores, Lenita 

também se torna notadamente cruel. Além de machucar animais para puro 

entretenimento, o seu sadismo culmina no prazer sentido por ela ao contemplar o 

suplício de um escravizado fugitivo. Um pouco antes no romance, esse mesmo rapaz 

recebera a proteção de Helena e, por conta disso, o coronel teria mandado retirar um 

ferro que lhe prendia o pé para evitar fugas. Ao tentar fugir pouco tempo depois, ele é 

condenado ao açoitamento, que não só é visto pela moça, como também fornece a ela 

um momento de prazer semelhante a um orgasmo.   

Para Haroldo Ceravolo Sereza (2012), o episódio do sadismo, pouco 

mencionado pela crítica, revelaria não somente uma associação do erotismo com a 

crueldade, mas o modo como o meio social, no caso o latifúndio escravista, teria sido 

responsável por gerar a naturalização da violência, que mencionamos anteriormente. A 

perspectiva naturalista da obra parece conduzir a essa leitura crítica do sistema 

patriarcal das fazendas paulistas do café, colocando em maior evidência a postura 

abolicionista de seu autor. Além da crítica social, outro ponto interessante é a 
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associação entre o erotismo e o sadismo. A associação parece romper com a atmosfera 

geral criada pelo romance em uma primeira leitura, pois, no capítulo anterior, Helena 

havia nadado nua no rio e estava descobrindo a sua sexualidade. Porém, com a chegada 

da primavera, o tempo da fertilidade, repentinamente, ela sente prazer ao torturar 

animais e ver o sofrimento do jovem escravizado. 

A relação entre a chegada da primavera e o sadismo estaria alinhada à 

percepção corporal presente no romance e, de certa maneira, revelaria que o seu escritor 

teria incorporado noções relativamente recentes da medicina e dos estudos psiquiátricos 

da época132.  No manual de psicopatias de Krafft-Ebing, autor abordado brevemente em 

capítulo precedente, o autor discorre sobre as patologias decorrentes da sexualidade. Em 

sua obra Psychopathia sexualis, cuja primeira edição foi publicada dois anos antes de A 

carne, afirma-se que:  

Estados de excitação religiosa e sexual, no auge de seus 

desenvolvimentos, correspondem à quantidade e qualidade do 

excitamento, e, além disso, sob circunstâncias favoráveis, um pode 

tomar lugar do outro. Ambos, em condições patológicas, podem se 

transformar em crueldade (1896, p.10, tradução nossa)133.   

 

O desequilíbrio da excitação sexual, em um estado patológico, portanto, 

poderia acarretar comportamentos cruéis. Essa situação já seria considerada uma 

anormalidade em si, porém, no caso das mulheres, esse comportamento conteria mais 

um agravante: a sua suposta “anormalidade” fisiológica. Ainda segundo o autor, o 

sadismo feminino seria mais “antinatural” do que nos homens, pois seria um 

comportamento que não corresponderia ao que era considerado normal do feminino, já 

que:  

 
132 No romance O homem, de Aluísio Azevedo, a histeria de Magdá deixa entrever um discurso sobre a 
doença alinhado ao da nossa protagonista: um trauma decorrente da morte do primo e, mais que isso, a 
sua recusa ao casamento e ao coito levam a personagem a se tornar doente e, ao final do enredo, 
assassina e louca. Nessa narrativa, a personagem, antes de mergulhar na loucura e cometer o seu crime, 
entrega-se a um fanatismo religioso e passa a delirar com um arquétipo masculino imaginário, o 
“homem” que dá título à obra. No romance de Júlio Ribeiro, Lenita não se entrega a uma devoção 
religiosa, e os efeitos de sua postura celibatária são: a imaginação e a idealização; a tensão sexual 
latente e, nesse trecho narrativo, o sadismo. 
133 No original em inglês: “States of religious and sexual excitement, at the acme of their development, 
may correspond in the amount and quality of excitement, and, therefore, under favoring circumstances, 
one may take place of the other. Both, in pathological conditions, may become transformed into cruelty” 
(KRAFFT-EBING, 1896, p.10). 
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O sadismo – uma perversão, frequentemente vista no homem – é 

muito menos frequente na mulher e isso é facilmente explicável. Em 

primeiro lugar, o sadismo, no qual a necessidade de subjugar o sexo 

oposto é um elemento constituinte, apresenta uma intensificação 

patológica no sexo masculino de acordo com a sua natureza; em 

segundo lugar, os obstáculos que se opõem à expressão desse impulso 

monstruoso são, claro, maiores na mulher que no homem. Ainda 

assim, o sadismo ocorre na mulher; e pode ser explicado somente por 

seu elemento constituinte primário –, a hiperexcitação geral da esfera 

motor (ibidem, p.87, tradução nossa)134.       

 

Nessa percepção, encontra-se enraizada uma perspectiva para as diferenças 

sexuais: a incomensurabilidade entre os sexos daria os parâmetros para aquilo que seria 

considerado normal ou anormal de acordo com o que se concebia com relação ao 

organismo masculino ou feminino. No homem, o sadismo seria uma intensificação de 

sua sexualidade predominantemente dominadora. Na mulher, isso corresponderia a um 

estado geral de hiperexcitação. Além do sadismo, Lenita também é acometida por 

desejos masoquistas. Ao vislumbrar a estátua, por exemplo, sente um inexplicável 

desejo de que “(...) toda a força do gladiador se desencadeasse contra ela, pisando-a, 

machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços” (RIBEIRO, 2015, p.85). 

Em A carne, esses preâmbulos já vinham sendo preparados, o cataclisma do 

organismo de Lenita levou à excitação dos nervos e, consequentemente, à crise 

histérica. Após a administração do remédio alopático, a saúde dela é restituída, porém o 

contato próximo com uma natureza extremamente sensualista a leva a ficar 

sobrecarregada de tensão sexual. Essas tensões levariam a comportamentos que 

deveriam ser desvendados pelo leitor-naturalista com olhar clínico, como o desejo 

masoquista, o sadismo e a idealização de Barbosa. 

O que se vislumbra, neste momento, é um imbricamento curioso entre narrativa 

e percepção corporal. Em seu trabalho sobre o romance O cortiço, Joaquim Brasil 

Fontes nota que as principais ações do romance de Aluísio Azevedo sugerem que os nós 

narrativos do enredo seguem uma espécie de lei da matéria inorgânica: assim como o 

 
134 No original em inglês: “That sadism – a perversion, as we have seen, frequent in men – is much less 
frequent in women, is easily explained. In the first place, sadism, in which the need of subjugation of the 
opposite sex forms a constituent element, in accordance with its nature, represents a pathological 
intensification of the masculine sexual character; in the second place, the obstacles which oppose the 
expression of this monstrous impulse are, of course, much greater for a woman than for a man. Yet 
sadism occurs in women; and it can only be explained by the primary constituent element –, the general 
hyper-excitation of the motor sphere” (KRAFFT-EBING, 1896, p.87). 
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estouro de uma panela de pressão, as tensões narrativas chegam a um ponto limite em 

que a excitação das personagens leva uma súbita explosão, a um acontecimento. Nas 

palavras precisas do autor: 

Neste universo orgânico em perpétua expansão, os seres parecem estar 

sempre submetidos a uma força obscura que os arrasta para um ponto 

máximo de tensão, em que eles já não suportam mais sua própria 

potência; e assim a matéria, como os sentimentos, tendem sempre, 

n’O cortiço, para um ponto de ruptura, isto é, para um acontecimento 

(1998, pp.22-23). 

 

Processo semelhante parece ocorrer em nosso romance. A estrutura de A carne 

nos leva a assumir que, assim como o esquema narrativo de O cortiço, uma série de 

tensões acomete Lenita levando-a a praticar uma ação ou a ter um sentimento 

inesperado. Primeiramente, o abalo com a morte de seu pai a leva a ter uma crise 

histérica; após a crise, o ambiente em furor erótico a leva a ter pensamentos 

idealizadores e ao sentimento cruel devido à hiperexcitação sexual, por fim, os 

estímulos de sua relação com Barbosa a levam ao coito e à consequente gravidez. De 

forma bem geral, pode-se perceber que os estímulos produzem uma tensão corporal que 

afeta os sentimentos da personagem. Em seu auge, esses estímulos proporcionam os 

momentos cardinais135 da estrutura narrativa. 

O que se pode notar é que os acontecimentos da narrativa são motivados por 

uma série de tensões. Essas, por sua vez, são geradas pela reação do organismo de 

Lenita ao meio136. É necessário elucidar, portanto, como se dá discursivamente essa 

relação tão comumente mencionada quando se estuda a literatura naturalista e ver a 

relação que haveria entre ela e a ciência.  

2.4.3 - Naturalismo e Cientificismo: corpo sem alma 

Em sua obra sobre o Naturalismo no Brasil, Nelson Werneck Sodré (1965) 

atribui a gênese dessa estética literária ao otimismo experienciado com as descobertas 

 
135 O conceito foi retirado do estudo estruturalista de Barthes (1976). De acordo com o crítico francês, a 
função cardinal em um romance separa os momentos decisivos na história (que podem levar a rumos 
diversos). O que se encontra entre esses momentos é a catálise, momento de repouso, de segurança. 
Além deles, o autor distingue o índice: trechos de elaboração do caráter das personagens. Em A carne, 
em geral, os pontos cardinais ocorrem após a elaboração de uma tensão que leva a personagem a 
alguma ação.    
136 É importante mencionar que o meio diz respeito a todas as relações entre o organismo de Helena e o 
exterior, inclusive os acontecimentos sociais.  
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científicas. Conforme demonstra a partir de discursos variados de diferentes autores da 

época, os adeptos dessa estética literária postulariam que a humanidade seria 

fundamentalmente compreendida por meio da perspectiva médica acerca da fisiologia e 

todos os aspectos de sua atuação seriam descobertos por meio de observações científicas 

relativas ao funcionamento dos corpos. 

Mesmo contemporaneamente, como esclarece Jack Ritchie (2012), apesar de 

uma série de divergências teóricas, o Naturalismo teria por fundamento a 

verificabilidade da ciência. Ou seja, somente um conjunto de conhecimentos que teria 

sido comprovado por meio do método científico poderia ser considerado válido. O autor 

ainda contrapõe que o fisicalismo seria somente uma das vertentes dessa corrente de 

pensamento e que o fundamento dessa teoria seria o de afirmar que todos os fenômenos 

observáveis teriam uma origem inteiramente física. No século XIX, o pensamento 

filosófico e literário seria pautado por esse redimensionamento de todas as coisas à 

matéria. 

O Naturalismo literário do século XIX parece nascer dessas duas fontes de 

inspiração: o entusiasmo pela ciência e a perspectiva fisicalista. O posicionamento 

contra o espiritualismo tem respaldo na ideia de que o homem, longe de ser um ente que 

carrega uma centelha de ato divino, pode ser pensado a partir de uma série de 

fenômenos materiais, cujas causas sempre poderiam ser reduzidas às leis físicas.  

A redução do ser humano às leis científicas da natureza foi esteticamente 

buscada pelos escritores naturalistas e evidencia que essa vertente de pensamento visava 

subordinar uma série de fatos observados aos mesmos esquemas básicos das reações 

físico-químicas. Caso exemplar poderia ser notado no prefácio da segunda edição de 

Thérèse Raquin, romance cuja construção das personagens pode ser aproximada com 

proveito de certa fórmula presente nas personagens de A carne. Nesse prefácio, Zola 

defende-se dos ataques direcionados a seu romance por críticos que o escritor francês 

considerou “moralistas”. Em sua defesa, apresenta as linhas gerais de sua percepção 

estética, segundo a qual o seu livro (chegado na época à segunda edição) nada mais era 

do que um estudo dos temperamentos humanos, em que se subentendia que eram seres 

vistos sob sua dimensão puramente animal e não enquanto possuidores de alma. Nesse 

estudo dos temperamentos, a análise se dá a partir de um ensaio sobre como uma 
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natureza nervosa feminina reagiria a um temperamento sanguíneo, como se observa na 

esclarecedora passagem:  

Começa-se, espero, a compreender que o meu objetivo foi um objetivo 

científico antes de tudo. Quando as minhas duas personagens, Thérèse 

e Laurent, foram criadas, eu tive o prazer de levantar e resolver 

determinados problemas: dessa feita, tentei explicar a união estranha 

que pode se produzir entre dois temperamentos diferentes, mostrei as 

perturbações profundas de uma natureza sanguínea em contato com 

uma natureza nervosa. Que se leia o romance com cuidado e ver-se-á 

que cada capítulo constitui o estudo de um caso curioso de fisiologia. 

Numa palavra, não tive senão um desejo: considerando um homem 

vigoroso e uma mulher insaciada, procurar neles o animal, e mesmo 

ver unicamente o animal, lançá-los num drama violento, e observar 

escrupulosamente as sensações e os atos desses seres. Eu 

simplesmente fiz com dois seres vivos o trabalho que os cirurgiões 

fazem com cadáveres (ZOLA, 1992, p.8). 

 

Nota-se, pela exposição de suas intenções, que o princípio que embasa a sua 

ficção seria o de estudar as reações fisiológicas que se dariam no confronto entre dois 

temperamentos sobremaneira diferentes. Em certos momentos analíticos do romance, o 

narrador deixa, inclusive, entrever essa tendência de associar o estado psicológico de 

suas personagens a mecanismos de funcionamento de seus corpos. O que se pode notar 

é que, nessa teoria inicial do naturalista francês, os comportamentos humanos poderiam 

ser analisados tal qual um estudo da reação de componentes químicos, embora Zola 

colocasse em questão a centralidade do papel da imaginação na criação literária, e 

elegesse a observação como base para essa criação, parece ser ela quem realiza a 

ligação entre a teoria e a ficção.   

A inspiração para essa mistura entre a produção literária e a medicina, como 

anunciado fartamente em O romance experimental, é o método científico formulado por 

Claude Bernard. A diferença é que o romancista não trabalharia a experimentação com 

corpos naturais, mas coletaria fatos observados abstraindo deles leis e mecanismos que 

causariam sua determinação. A partir disso, alteraria as circunstâncias particulares para 

testar seus efeitos. Em suas palavras:  

Em suma, toda a operação consiste em pegar os fatos na natureza e 

depois estudar o mecanismo dos fatos, agindo sobre os mesmos pelas 

modificações das circunstâncias e dos meios, sem nunca se afastar das 

leis da natureza. Ao término, há o conhecimento do homem – 

conhecimento científico – em sua ação individual e social (ZOLA, 

1982, p.32). 
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A ideia parece estar alinhada à teoria das relações ambientes e da lei 

matemática de Taine que mencionamos anteriormente. O romancista, por meio da 

observação, estudaria o “mecanismo dos fatos” e realizaria uma experiência alterando as 

circunstâncias. Nessa linha teórica, consegue-se compreender com maior precisão o 

prefácio mencionado anteriormente: ao desenvolver o enredo da trágica história de 

Thérèse e Laurent, o que o escritor teria realizado seria um estudo sobre o 

comportamento dos temperamentos sanguíneo e nervoso, experimentando alterar as 

situações tendo por orientação essas supostas leis desses organismos. O naturalista 

francês afirma que, por meio desse método de escrita, o resultado é a produção de 

romances científicos137.  

Ribeiro, ao escrever o seu romance, com certeza, tinha ciência desse método 

“científico” de se fazer literatura. A dedicatória a Zola, nesse sentido, deixa explícito o 

seu engajamento com essa tese. Para a nossa análise, contudo, mais importante que isso 

é a percepção de que o discurso de A carne leva em consideração não somente um 

método de escrita, mas, sobretudo, uma percepção sobre o corpo que é oriunda da 

medicina experimental. 

O nome de destaque nesse campo, como mencionado anteriormente, foi o de 

Claude Bernard, que teria lançado as bases de um novo olhar para o corpo devido às 

suas descobertas no campo da fisiologia. De acordo com Alan Dantas dos Santos 

Felisberto (2017), a novidade trazida pelo referido médico não foi a da experimentação 

em si, que já teria sido realizada em outras áreas e por predecessores das Ciências da 

Natureza, mas o desenvolvimento de seu método experimental que logrou resultados 

diferenciados. Uma das novidades trazidas por Bernard teria sido a de dar primazia ao 

estudo da fisiologia – em detrimento da anatomia – para explicar certos fenômenos. 

Para o médico, a simples observação do formato dos órgãos não seria capaz de 

desvendar o seu funcionamento, mas o pesquisador deveria intervir ativamente nos 

sistemas a fim de obter resultados que efetivamente comprovassem as suas hipóteses. O 

 
137 Não entraremos no mérito ou demérito dessa teoria a respeito do romance, mas cabe observar que 
Júlio Ribeiro, que assume na dedicatória ter produzido uma obra de teor naturalista, parte precisamente 
desse pressuposto para embasar a construção de sua narrativa. Arriscaríamos dizer que o projeto 
presente em A carne abarcaria, de certo modo, uma intenção complexa, visto que a obra se propõe a 
estudar: o histerismo, os efeitos da erudição feminina em seu século, o confronto entre a ciência e o 
meio social atrasado, os efeitos da escravidão na formação pessoal, enfim, uma série de temas e 
subtemas. Não à toa, a crítica atribui à obra a pretensão de abarcar uma série de discursos, por vezes 
concorrentes, por meio de episódios ao longo da narrativa (MENDES & AMARAL, 2017). 
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que seria possível concluir dessas observações é que, ao proceder de tal modo, a ciência 

natural saía do campo meramente especulativo para obter um fundamento experimental 

e, em uma perspectiva positivista, o novo método possibilitaria afastar abstrações 

oriundas das teorias metafísicas contemplativas ao reforçar o papel prático da 

experiência. 

Além disso, o modo de proceder acima apontado permitiria afastar algumas 

tendências do espiritualismo e de vertentes do Romantismo para analisar os fenômenos 

corporais. A partir dos estudos realizados em cadáveres nos laboratórios fechados, o 

médico comprovaria suas teses sobre o funcionamento do corpo a partir de 

experimentações físico-químicas, demonstrando que a fisiologia animal obedeceria a 

leis materiais. O interesse científico não deveria estar centrado na procura do porquê 

dos fenômenos, mas sim em buscar o seu como, a sua causa determinante, “as condições 

de existência de um fenômeno” (BERNARD, 1978, pp.104-5). A partir desse propósito, 

o estudo do corpo vivo poderia ser feito do mesmo modo que os corpos brutos, pois as 

mesmas leis que regeriam a matéria inorgânica também afetariam os organismos.  

Diferentemente dos animistas e dos vitalistas, para Bernard, não haveria uma 

incongruência entre os fenômenos físico-químicos e as manifestações vitais, mas os 

organismos complexos teriam uma espécie de ambiente interno com suas próprias 

reações. Enquanto os vegetais e animais de sangue frio seriam afetados mais 

diretamente pelas mudanças no ambiente externo, as trocas entre o meio interior e 

exterior ocorreriam de forma indireta nos animais de sangue quente. Para o fisiólogo, os 

corpos não possuem espontaneidade – supostamente gerada pelo princípio vital ou por 

uma alma –, mas as suas ações relacionam-se a uma cadeia de reações. Acerca disso, o 

pai da medicina experimental argumenta que 

Ainda que muito diferentes umas das outras, quanto às funções que 

desempenham no organismo, estas três ordens do corpo138 são todas 

capazes de provocar reações físico-químicas sob a influência de 

excitantes exteriores, calor, luz, eletricidade; mas as partes dotadas de 

vida têm, por outro lado, a faculdade de serem irritáveis, isto é, de 

reagir sob a influência de certos excitantes de uma forma especial, 

característica dos tecidos vivos; tais são a contração muscular, a 

transmissão nervosa, a secreção glandular, etc. Porém, sejam quais 

forem as variedades que apresentem essas três ordens de fenômenos, 

 
138 Anteriormente, Claude Bernard argumentara que nos organismos vivos seria possível perceber a 
presença de três complexos: “1º, corpos quimicamente simples; 2º, princípio imediatos orgânicos e 
inorgânicos; 3º, elementos anatomicamente organizados” (1978, p.100).  
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que a natureza da reação seja de ordem físico-química ou vital, nunca 

ela tem nada de espontâneo: o fenômeno é sempre o resultado da 

influência exercida sobre o corpo, que reage em virtude de um 

excitante físico-químico que lhe é exterior (BERNARD, 1978, 

pp.100-1). 

 

Esboça-se nessa passagem o raciocínio que seria responsável pela máxima da 

estética naturalista de que o homem é determinado pelo meio. Uma cadeia de ações e 

reações seria responsável por diferentes fenômenos corporais. Assim, uma indigestão, 

uma dor de cabeça, enfim, qualquer sintoma pode ser explicado por essa lógica de 

relações entre o organismo e o meio. No caso da histeria, como vimos, a fonte da 

manifestação foi entendida por naturalistas como alguma lesão ou decorrente de alguma 

alteração na mecânica e/ou química corporal.  

Em A carne essas relações estão presentes no modo como o furor erótico da 

fauna afeta Lenita, estão presentes na excitação e no prazer sentido pelo suplício do 

escravo, podem ser notadas na reação ao contemplar as formas da estátua do Gladiador, 

enfim, ao longo de todo o romance o ambiente externo oferece estímulos e excita os 

corpos que apresentam algum tipo de reação. Nenhuma passagem, contudo, é mais 

reveladora dessa influência do que o momento em que a protagonista passa a sentir 

atração sexual por Barbosa. 

Após conhecer o lado intelectual do filho do coronel, Helena e ele passam a 

fazer experiências e a ter longas conversas sobre assuntos científicos e eruditos. Nesse 

momento, ela considera Manduca como um mentor e nutre por ele um “afeto calmo e 

bom” (RIBEIRO, 2015, p.128). A situação muda de figura, contudo, quando ele precisa 

fazer uma breve viagem para Santos. Junto com a mucama, Lenita prepara a mala da 

viagem, quando a escrava sai do quarto, a seguinte situação ocorre:  

Lenita ficou só. Foi a tirar a última camisa de sobre a cama e notou 

que, no retesado da coberta, havia um afundamento apenas visível, e 

sobre a travesseira rendada uma depressão mais cava. Depois de feita 

a cama, Barbosa com certeza nela se estendera, a descansar.  

Inconscientemente, automaticamente, atraída, puxada pelos nervos, 

Lenita pôs as mãos no colchão fofo, curvou-se, aproximou a cabeça. 

Da travesseira, misturando-se a um aroma suave de água de Lubin, 

desprendia-se um cheiro animal bom, de corpo humano, são, asseado.  
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Lenita, haurindo essa emanação sutil, sentiu quer que era de elétrico 

abalar-lhe o organismo: era um anseio vago, uma sede de sensações 

que a torturava. Quase em delíquio, deixou-se cair de bruços sobre a 

cama, afundou o rosto na travesseira, sorveu a haustos curtos, 

açodados, o odor viril, esfregou, rostiu os seios de encontro ao fustão 

áspero da colcha branca.  

Sentia quase o mesmo que sentira na noite da alucinação com o 

gladiador, um prazer mordente, delirante, atroz, com estranhas 

repercussões simpáticas, mas incompleto, falho.  

Trincou nos dentes a cambraia da fronha, gemendo, ganindo em 

contrações espasmódicas (2015, p.137-8).  

 

O odor de Barbosa presente na cama repercute em seu organismo e, como uma 

reação química, ocasiona mais uma convulsão histérica. Em sua organização virgem, o 

contato com uma sensação que evoca a sexualidade abala-lhe a carne, do mesmo modo 

que a morte do pai proporciona a ela um momento de hiperexcitação cerebral do 

encéfalo, e que os estímulos eróticos da primavera a tornam sádica, o “odor viril” lhe 

causa espasmos nervosos de natureza claramente erótica. De fato, nota-se que a 

presença de um estímulo sensorial, seja visual (no caso da estátua), ou sonoro (no caso 

dos escravos que fazem sexo atrás da moita), ou olfativo (no caso do cheiro de 

Barbosa), ou mesmo tátil (no episódio em que Barbosa chupa o veneno da cobra da 

protagonista) ocasionam uma reação do corpo que se deixa afetar por essas relações. 

A consequência desse momento passageiro é profunda, porque 

O cheiro humano masculino que respirava na travesseira de Barbosa 

fora realmente um veneno para os seus nervos. Sentia-se de novo 

presa do mal-estar do histerismo antigo. Tinha anseios, tinha desejos, 

mas anseios, desejos acentuados, visando o objetivo certo. Ela ansiava 

por Barbosa, ela desejava Barbosa (ibidem, p.141). 

 

O histerismo de Lenita volta a atormentá-la, pois um novo estímulo a leva a 

fomentar desejos eróticos. Relembrando a observação de Joaquim Brasil Fontes, os 

momentos cardinais do romance são sempre determinados por um processo semelhante 

ao da pressão, após um acúmulo de energia, há uma súbita expansão e uma ação 

importante para a narrativa ocorre. Em A carne, as personagens estão constantemente 

sendo afetadas pelo ambiente que as cerca, os estímulos geram reações corporais e as 

levam a ter crises, pensamentos diversos e, no limite, eles se desenvolvem ao ponto de 
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se tornarem em alguma ação. A espontaneidade dos corpos é aparente, 

consequentemente, a complexidade daquilo que os espiritualistas chamariam de “alma” 

seria resultado de um conjunto de relações dos organismos com o mundo.  

Spencer define que a “relação é a forma universal de conhecimento” 

(SPENCER apud ARANA, 2007, p.18), porque nada pode ser conhecido senão de 

forma relativa. Não há nada absoluto que possa ser conhecido pelo homem. O 

relativismo está presente na perspectiva naturalista, pois o amor não existe como uma 

entidade absoluta, mas está relacionado a toda uma série de fatores que o explicam. Do 

mesmo modo, aquilo que seria nomeado como “alma” nada mais seria do que um 

intrincado processo físico que, em um organismo complexo, geraria uma série de 

reações que pareceriam partir de uma fonte imaterial e espontânea. A estabilidade seria 

proveniente de leis universais que regeriam a matéria inorgânica e afetariam, 

igualmente, os corpos organizados. 

Ao discorrer sobre o que chama de ambiente externo e interno dos organismos 

de animais de sangue quente, Bernard teoriza que a suposta independência desses 

corpos em relação ao meio é puramente aparente. Por conter um sistema físico-químico 

interior próprio, a fisiologia dos animais complexos garantiria um maior isolamento em 

relação ao ambiente externo, contudo, os seus corpos não deixam de se relacionar e 

fazer trocas com ele. Esse isolamento, portanto, seria mais aparente do que real, porque 

as alterações nas condições do meio afetam os seres vivos, embora de uma forma menos 

evidente do que o que se observa nas plantas e nos animais de sangue frio. O corolário 

dessa noção é que, segundo esclarece o próprio fisiólogo francês, não haveria uma 

oposição entre ambientes, pois na física “não existem forças em oposição e em luta 

umas contra as outras; na natureza só é possível acordo e desacordo, harmonia e 

desarmonia” (BERNARD, 1978, p.84)139. 

 Na narrativa de A carne, já vimos que as sensações de Lenita são importantes 

para os desarranjos de seu organismo, sendo o odor de Barbosa no travesseiro o 

desencadeador de uma reação que, em última instância, a levará à gravidez. Contudo, 

algo parece não ficar explícito no romance: qual reação física é responsável por gerar o 

 
139 Um esclarecimento sobre essa proposição é necessário: ao fazer tal afirmação, Bernard não estaria se 
colocando contra a tendência darwinista de sua época, da qual se mostra adepto em diversos 
momentos, mas, pelo que parece, contestando um suposto princípio imaterial na natureza. Quando 
afirma que não há luta entre opostos, o que o fisiólogo parece combater é a perspectiva dualista que 
cinde alma e corpo e atribui a essas duas substâncias um suposto conflito entre o real e o ideal. 
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instinto da reprodução nos seres vivos? A resposta é dada pelo narrador ao falar sobre o 

amor, e, para compreendê-la, precisamos reunir uma série de indícios que estão 

dispersos no enredo. 

Sabe-se que a afinidade entre Barbosa e Lenita se dá mediante o gosto que 

ambos nutrem pela ciência, as conversas científicas e o conhecimento se tornam um elo 

para ligar o casal. O episódio que narra o estabelecimento dessa afinidade intelectual 

descreve sucintamente uma série de estudos que o casal teria realizado em conjunto. 

Essa série principia com a realização de experiências relacionadas à eletricidade; passa 

pelo estudo da química aplicada à fisiologia; pelo estudo das línguas, culminando em 

uma tradução de Epicuro e Lucrécio e termina na leitura de um texto sobre o 

darwinismo.  

A princípio, essa sequência de interesses científicos pode parecer aleatória, 

contudo, ela revela um pensamento intrincado e relacionado a uma perspectiva do 

funcionamento corporal. O darwinismo, como vimos, seria o estudo de uma lei 

fundamental de evolução e transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Epicuro e 

Lucrécio são dois escritores antigos adeptos do atomismo e que tomaram 

posicionamentos que poderiam ser compreendidos na perspectiva naturalista. A química 

aplicada à fisiologia estaria, também, alinhada a essa perspectiva materialista do corpo, 

tal como defendida pela medicina experimental. Contudo, os estudos de eletrologia, que 

são as experiências mencionadas pelo narrador, em um primeiro momento, poderiam 

parecer deslocados nesse universo referencial. Caso acatemos à perspectiva relativista, a 

eletricidade poderia ser uma peça central para o entendimento do funcionamento 

corporal, já que ela foi mobilizada para explicar a origem do movimento dos 

organismos e, em A carne, até mesmo como indicativo de atração e repulsão sexual. 

O dicionário de medicina de Chernoviz, referência popular no século XIX, 

define a eletricidade do seguinte modo:  

A electricidade é a propriedade que tem certos corpos, quando, são 

esfregados, aquecidos ou simplesmente postos em contacto com 

outros, de attrahir os corpos leves, de lançar faíscas, e de fazer 

experimentar ao systema nervoso comoções mais ou menos fortes 

(1890, p.901). 
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Apesar de metonímica, pois apresenta a consequência ao invés da causa, a 

definição remete a fenômenos bem ligados ao pensamento popular envolvendo a 

eletricidade: a atração magnética entre os corpos, as “faíscas” e as comoções sentidas 

pelo sistema nervoso. Após essa breve definição, Chernoviz apresenta uma série de 

experiências e modelos de pilhas que ocupam vinte e quatro páginas do seu volumoso 

dicionário. A princípio, a dedicação a esse estudo poderia parecer deslocada em um 

livro dedicado à medicina, porém, ao final de sua exposição, o polonês indica uma série 

de aplicações dessas descobertas em doentes, em especial, naqueles com problemas 

relacionados ao sistema nervoso. 

Essa relação, como já mencionamos no capítulo em que tratamos da histeria, se 

deu por meio da experiência de um discípulo de Luigi Galvani que teria aplicado um 

choque no nervo de um sapo e o seu músculo teria se movido. O galvanismo, a partir 

dessa experiência, tornou-se uma teoria corporal, na qual o cérebro emitiria sinais 

elétricos para o restante do corpo por meio do sistema nervoso. Estes sinais seriam 

responsáveis por fazer o corpo se mover, e o que garantiria experimentalmente essa 

teoria seriam as famosas experiências em que choques eram aplicados nos nervos de 

cadáveres de diferentes seres vivos. Esse princípio de movimento nervoso, contudo, 

parece ter sido utilizado no romance A carne como um motivo determinante nas tensões 

entre o organismo de Lenita e o ambiente externo.  

Ainda no episódio em que ela cheira o travesseiro de Barbosa, o narrador 

comenta que “Lenita, haurindo essa emanação sutil, sentiu quer que era de elétrico 

abalar-lhe o organismo: era um anseio vago, uma sede de sensações que a torturava” 

(RIBEIRO, 2015, p.138, grifo nosso). Como pode-se notar na passagem, não é somente 

uma sensação que causa o desejo, mas a reação propiciada pelo olfato faz com que uma 

série de reações internas do corpo gerem nela o sentimento da volúpia. Contudo, não é 

apenas na organização interior que a eletricidade parece interferir, mas também nas 

relações ambientes. 

Durante a primavera, o narrador observa que a natureza está no período dos 

amores e que, como consequência disso, “(...) toda a árvore, todo o arbusto, toda a 

planta tomava-se de estranha energia” (ibidem, p.103). Uma leitura apressada poderia 

confundir o termo “energia” com algum termo espiritualista ou vitalista, contudo, logo 

adiante, a descrição da flora busca mostrar como o clima propicia esse estado, pois “a 
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terra casava suas emanações quentes, ásperas, elétricas com o mormaço lúbrico da luz 

do sol coada pela folhagem” (ibidem, p.104, grifo nosso). A relação entre o sol 

primaveril e a terra ocasiona um ambiente em que predomina o “(...) espasmo da 

reprodução” (ibidem, p.104), em que o “ar como que era cortado de relâmpagos 

sensuais, sentiam-se passar lufadas de tépida volúpia” (ibidem, p.104, grifo nosso). 

Assim como os raios são descargas elétricas geradas pela diferença de 

potencial, positivo ou negativo, entre uma nuvem e outra, ou entre ela e a terra, a tensão 

presente no ambiente entre machos e fêmeas propicia uma descarga sexual. Por conta 

disso, o meio todo é afetado por essa tensão, visto que o furor erótico fazia com que 

“sobressaía a todos os perfumes, dominava forte um cheiro acre de semente, um odor de 

cópula, excitante, provocador” (ibidem, p.104). O excitamento gerado por esse 

ambiente, estimulado pelo clima, pela fauna e flora brasileiros, faz com que Lenita se 

torne cruel no episódio do suplício do escravizado, não por menos, a metáfora utilizada 

pelo narrador para descrever a contemplação do sofrimento dele é de que os “(...) olhos 

[de Lenita] relampejavam” (ibidem, p.111).  

Essa ação elétrica, contudo, não atua somente para ocasionar uma tensão 

sexual, mas também para alterar os afetos. Exemplo disso é a percepção que Helena 

passa a ter de Barbosa enquanto um mentor, o que, curiosamente, amenizará a saudade 

do pai, já que “em um instante, como por ação elétrica, seus sentimentos se tinham 

transformado (...) sucedera-se aí nesse lugar, repentinamente, um afeto calmo e bom que 

a subjugava, que a prendia a Barbosa” (ibidem, p.128, grifo nosso). Como indicado 

anteriormente, esse sentimento só será modificado no enredo quando ela sentir o cheiro 

do filho do coronel no travesseiro.  

No episódio mencionado, nota-se, também, um dado revelador sob essa 

perspectiva da suposta ação elétrica no organismo. Tudo ocorreria normalmente no 

quarto de Barbosa, não fosse uma atração inesperada que acomete a personagem e, 

como consequência, ela “inconscientemente, automaticamente, atraída, puxada pelos 

nervos, [...] pôs as mãos no colchão fofo, curvou-se, aproximou a cabeça” (ibidem, p. 

138). O que faz com que ela seja atraída para o colchão é o sistema nervoso, não à toa 

são os nervos que a puxam para sentir aquele cheiro provocador e que despertarão nela 

os desejos sexuais. A explicação para esse impulso incontornável residiria em uma lei 

física relacionada aos estudos da eletrologia: o magnetismo, a atração dos corpos. 
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Ao discorrer sobre o amor e compará-lo ao cio dos animais, o narrador 

menciona que “o início primordial do amor está, como dizem os biólogos, na afinidade 

eletiva de duas células diferentes, ou melhor, de duas células diferentemente 

eletrizadas” (ibidem, p.226, grifo nosso). Em sua definição do amor primitivo, do 

estágio inicial da vida, as células seriam atraídas entre si por meio de um processo 

químico: a afinidade eletiva, citada, inclusive, por Goethe na elaboração de seu romance 

homônimo. Ao precisar a sua definição, contudo, o narrador esclarece que essa 

afinidade teria se dado mediante um diferencial elétrico, ou seja, uma célula 

positivamente carregada teria sido atraída por uma com carga negativa. Em outras 

palavras, o princípio físico do magnetismo estaria presente, também, nas relações 

amorosas. 

Seja por um processo químico (afinidade eletiva) ou físico (magnetismo), a 

questão é que mesmo um sentimento complexo como o amor é assemelhado a 

fenômenos materiais o que, portanto, corroboraria o posicionamento de que os corpos se 

comportariam de modo similar a esses processos. As mesmas leis que afetariam a 

matéria inorgânica seriam responsáveis pelas determinações sentidas pelos organismos 

vivos. Portanto, o corpo e a mente comportam-se de modo a reagir, tal qual os 

componentes de uma mistura física, ao seu entorno e ao seu próprio ambiente interior.  

Se a alma, para o animista, era entendida como uma causa determinante da 

matéria; nessa perspectiva do naturalismo fisicalista do final do século XIX, não é a 

mente que determina os comportamentos, mas o próprio comportamento, as vontades e 

os anseios são determinados por leis invariáveis que condicionam a existência. A lição 

que nos ficaria, do discurso geral de A carne, é de que, apesar dos benefícios 

civilizatórios que o conhecimento pode trazer, buscar evitar as leis do corpo e do 

momento histórico pode levar à mesma peripécia de Lenita que, achando-se superior à 

sociedade e às suas convenções, repentinamente, percebe ter sido ludibriada não 

somente por corpo, mas, em certa medida, também pela sua mente.  

**** 

A mensagem final do romance parece mostrar essa lei incontornável que 

determina o comportamento feminino. No capítulo inicial, a morte do pai a leva a ter 

uma crise histérica que faz com que a sua puberdade a acometa com força, o episódio 

com a estátua, delírio erótico e alucinação histérica, evidencia que o sexo, no discurso 
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implícito da obra, seria necessário para o organismo feminino, o que foi justificado 

pelos discursos da época que elencamos. Com relação ao papel feminino, vimos que a 

fisiologia da mulher teria sido definida como instável, inferior em força aos homens e, 

mais que isso, que seus corpos teriam por destino a reprodução, o que as destinaria ao 

lar e a desempenhar o papel social de mães.  

Sobre essa suposta necessidade do corpo feminino de gerar uma vida, o estudo 

sobre o darwinismo na obra mostrou que parte da justificativa para essa tendência 

estaria presente em uma concepção distorcida do evolucionismo. Nessa teoria, a seleção 

natural e a evolução das espécies seriam dois imperativos que levariam os seres a 

buscarem a reprodução, mesmo que a razão, espécie de arma na luta pela vida, formule 

um pensamento contrário, o condicionamento dessa suposta lei seria determinante para 

que a fisiologia de homens e mulheres buscasse concretizar esse papel na continuidade 

das espécies.  

Ao estudar as teorias naturalistas, observou-se que os corpos são definidos por 

uma série de ações químicas, o que excluiria definitivamente qualquer noção de que 

uma alma seria responsável por sua autodeterminação ou liberdade. Desse modo, o que 

ficou sugerido por trechos do romance é que a força responsável pela atração magnética 

atuaria de maneira análoga nos corpos feminino e masculino (o que demonstraria a 

visão normatizadora do romance que desconsidera, por exemplo, as uniões 

homoafetivas, o que, em certa medida, seria anacrônico). 

O que se pode depreender dessa tentativa de dar coerência aos eventos narrados 

por A carne é que vários aspectos da ação humana, que seriam atribuídos à alma por 

determinadas correntes de pensamento, poderiam ser explicados por meio de um 

conjunto de saberes da época sobre a física, a química, a medicina e a biologia. A fim de 

explicitar essa teoria, esses discursos diversos, provindos de diversas áreas do 

conhecimento, foram incorporados no romance, como modo de elaborar tramas e uma 

percepção sobre o corpo das personagens. A configuração dos caracteres, portanto, 

partiria do pressuposto naturalista de que o espírito nada mais seria que uma ilusão 

advinda de uma série de relações ambientes que precedem a existência individual e 

estendem-se através de incontáveis gerações em uma progressiva evolução da espécie.  

Se em Encarnação, uma série de olhares lançados para Hermano comporia 

diversas facetas dessa personagem; em A carne, uma profusão de discursos científicos 
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tenta reconstituir o que seriam as causas determinantes presentes nas ações de Lenita e 

Barbosa, o que subordina as suas percepções a um princípio geral: os imperativos 

incontornáveis da natureza.       
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Considerações finais 

 

Na introdução desta tese, apresentei brevemente algumas considerações sobre o 

contexto geral em que ela foi escrita; nestas considerações finais cabe retomar de forma 

geral os objetivos e o propósito primeiro da pesquisa, retomada que permitirá a 

formulação de algumas conclusões obtidas a partir do percurso aqui realizado. Para 

tanto, parece-me fundamental refazer alguns passos que me conduziram até a primeira 

ideia do projeto, antes mesmo de ele tomar corpo.   

Minha dissertação de mestrado, O lampiro noturno, entre céu e charco, sob a 

orientação do professor Eduardo Vieira Martins, teve por objeto de estudo o romance 

Lucíola, de José de Alencar. Na ocasião, centrei a análise na relação textual estabelecida 

entre Lúcia e o espaço narrativo, como modo de tentar articular duas esferas descritivas 

(ambiente e personagem) e traçar correlações ou contrastes entre ambas. Já nessa 

pesquisa, concluída no ano de 2015, notei que algumas descrições da cortesã 

apresentavam concepções intrigantes sobre o corpo e a alma da personagem desse perfil 

de mulher; como exemplos breves, é possível apontar que o ocultamento da carne 

levaria a uma suposta expansão do espírito, que o desejo feminino era tido como 

elemento instável, e que um ambiente rural conotava valores espirituais e a cidade, 

sensualistas. 

Após a defesa, as leituras e releituras de romances e poemas do século XIX 

tornaram evidente para mim que a representação literária do corpo poderia ser um 

interessante objeto de estudo. Os exemplos pululavam, como possibilidades e, dentre 

eles, podemos citar: a representação do regime corporal disciplinar presente em O 

seminarista, romance que, a princípio, também iria ser analisado na tese; a presença de 

aspectos relativos à fauna e à flora nas descrições da personagem Iracema; Álvares de 

Azevedo que, entre Ariel e Calibã, definia a poesia como uma espécie de confronto 

entre corpo e alma; uma passagem de O moço loiro (sobre a qual ainda não vi qualquer 

menção da crítica), em que o protagonista é descrito inicialmente com um 

temperamento sanguíneo, mas, possivelmente para adequar-se às convenções 

românticas, torna-se melancólico no decorrer do enredo; o corpo de Rita Baiana, de O 
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cortiço, e sua descrição sensual que incorpora elementos da fauna e flora, tal qual 

Iracema; o já tão lido e relido conto O espelho, de Machado de Assis, e sua teoria das 

duas almas que teria também por fundo uma teoria sobre o corpo; e ainda uma 

passagem de A carteira do meu tio, de Macedo, na qual se atribui aos homens nada 

menos que treze almas, cada uma habitando uma região do corpo e, ainda, aquelas que 

habitam a sociedade.  

Enfim, são apresentados aqui alguns exemplos, dentre inúmeros outros, que 

evidenciam a intensa presença de representações e concepções do corpo no período. Em 

meio a essa variedade – e para além dela – um trecho de Lucíola foi determinante para a 

escolha do tema. Ele já foi citado no primeiro capítulo da tese, mas cabe retomá-lo no 

contexto dessas considerações finais. Na passagem em questão, o narrador reflete:  

Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a 

vestem de um fluido que cega; quando a mulher se desnuda para a 

arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, onde a matéria se 

depura ao hálito de Deus; quando porém a mulher se desnuda para 

cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma 

profanação da beleza e da criatura humana, que não tem nome 

(ALENCAR, 1959c, p.351-2). 

 

Chama a atenção nessas considerações o fato de que a visão do corpo feminino 

é fugidia. A sua parcela material não pode ser vislumbrada e, dependendo da razão do 

escrutínio, haverá um elemento imaterial a se interpor entre o objeto e o olhar. No caso 

do sexo entre dois amantes, o amor serve como uma espécie de “fluido” que elide a 

matéria, como se o que é visto pelo homem fosse somente o sentimento dele pela 

mulher amada. Na arte, as formas buscariam representar um ideal e, por conta disso, 

depurariam aquilo que haveria de mais carnal. Porém, quando a razão é “cevar (...) a 

concupiscência de muitos” aquilo que era tido como sagrado torna-se profano, ou seja, é 

nesse caso que o corpo é captado em sua parcela material.  

Deve-se levar em consideração que a passagem é literária e que essa reflexão 

cumpre com uma função narrativa que, na economia da obra, é a de condenar a postura 

de Lúcia no episódio da orgia na sala vermelha, no qual a cortesã despe-se e imita uma 

série de quadros eróticos. Mas o que me interessa particularmente é o fato de que a 

passagem ressoaria alguns discursos não literários que circulavam na época.  
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Em um manual de fisiologia publicado menos de uma década antes de Lucíola, 

um médico brasileiro afirmara que “a fisionomia da mulher, traz o cunho de uma 

santidade inviolável, que o homem de honra, tem como dever respeitar, e que muitas 

vezes impõe aos libertinos mais desenfreados, o mais severo preceito de acatamento” 

(MORAES, 1854, vol. I, p.30). Em seu livro, Moraes concebe a fisionomia como um 

indicativo do pudor que, como defende posteriormente, seria uma suposta arma na 

defesa da ingenuidade feminina. Ademais, essencial aqui seria a indicação de que certa 

santidade protegeria o semblante da mulher virtuosa140 contra intenções libertinas, 

menção semelhante à do narrador do romance na passagem acima citada. 

A similaridade conceitual entre esses textos (um deles, literário e o outro, 

voltado à medicina) com propósitos e finalidades sociais sobremaneira diferentes levou-

me a formular a hipótese que norteia essa tese e que, ao longo dos capítulos nos quais 

ela está dividida, esteve no fundamento de minha análise das obras Encarnação e A 

carne: haveria certa relação entre discursos de uma época e a constituição temática e 

formal dos romances.  

Se estabelecermos uma comparação com as artes plásticas, diríamos que, assim 

como o quadro e as tintas fazem parte dos recursos necessários para produzir uma 

pintura, na literatura, o processo artístico se dá mediante o uso da palavra (ainda que 

seja preciso um meio físico – papel e tinta – para utilizá-la). Tal material que constitui a 

arte escrita, porém, já carrega, em sua composição socialmente estipulada de signo, 

diversos juízos, valores histórico-culturais e ideologias que lhe são inerentes. Se no 

quadro o uso das tintas dá sentido ao conjunto por meio de técnicas e reprodução de 

temas típicos e/ou recorrentes de certo contexto histórico para compor uma imagem; na 

poiesis do texto, o diálogo com o contexto histórico estaria presente a priori no material 

que lhe daria forma, já que, além da técnica de escrita, dos temas e da tendência literária 

que dariam a esse conjunto determinada ordem, o signo linguístico (matéria-prima da 

literatura) carrega em si sentidos convencionalizados.  

Em nossa hipótese, dialogamos com a literatura comparada interdiscursiva, 

pois acreditamos que, além dos arquétipos próprios do universo literário, a significação 

dos termos como corpo e alma é formada, também, a partir de um diálogo transversal 

 
140 Pouco antes, em seu manual, Moraes estabelece que haveria dois tipos de mulher: aquela em que a 
fisionomia revela uma inclinação para as coisas materiais e que possuiria sentimentos vis e, por outro 
lado, aquela que seria virtuosa. É deste último tipo que ele trata no trecho citado.  
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entre diferentes produções discursivas da época histórica em que os romances foram 

escritos e, juntos, configuram as personagens. Por conta disso, buscamos por essas 

ressonâncias em textos diversos do século XIX, com o objetivo de traçar paralelos entre 

o que se pensava, de maneira geral, e aquilo que se encontra realizado formalmente no 

texto.  

A princípio, a intenção era focar somente nos trechos descritivos, todavia, no 

decorrer da redação dos capítulos, observamos que, além das descrições, as ações, os 

pensamentos e os diálogos também apresentavam sentidos extraliterários. Além da 

elaboração das personagens, a configuração que confere sentido para os conceitos corpo 

e alma é dada mediante o conjunto da obra, ou seja, é o contexto que atribui a eles uma 

determinada carga semântica e não somente a sua definição literal141. Nesse sentido, a 

oposição que fizemos a duas produções literárias muito distintas possibilitou perceber 

como o contexto em que as escolhas lexicais foram realizadas é determinante para a 

configuração dos termos estudados, dado que, ainda que o corpo seja uma condição 

universal da humanidade, eles são representados de maneiras sobremaneira diversas nos 

dois romances.    

As diferenças entre as duas obras são evidentes e essa notável diferença foi, 

justamente, o que nos permitiu compreender como a configuração corporal não é neutra, 

mas estende a sua elaboração para além do produto literário e insere-se nas discussões 

de uma época, ainda que de maneira indireta. Algumas dessas diferenças e suas 

possíveis relações com o contexto geral dos discursos da época seriam as seguintes:  

Primeiramente, pode-se argumentar que o enredo de Encarnação principia por 

alinhar-se a certa tendência espiritualista, já que esse é um valor que sobressai na obra e 

coloca-se frontalmente contra o materialismo. Logo nos capítulos iniciais, a discussão 

entre Amália e Henrique dá o tom do livro, já que a visão dita positiva – a princípio 

assumida pela protagonista – é confrontada pela perspectiva do médico que apresenta a 

visão daqueles que “vivem pelo espírito” (ALENCAR, 1959a, p.1243). Além de ser um 

confronto entre percepções, a discussão também versa sobre questões literárias, em 

 
141 Um exemplo bem emblemático para compreender esse posicionamento seria a palavra “casamento”. 
Em ambos os romances, discute-se se o casamento é simplesmente uma convenção social e, 
curiosamente, ambos acabam por afirmar que, apesar de ser consuetudinária, a prática não é arbitrária. 
Contudo, no primeiro, configura-se a prática como um elo estabelecido entre almas, cujo consórcio se 
daria além do tempo histórico; já no outro, essa instituição humana serviria para normalizar a sociedade 
e seus indivíduos, pois que controla a instabilidade fisiológica que teria sido atribuída às mulheres.  
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particular, o romance parece criticar a leitura de obras do Realismo feita pela jovem, o 

que parece indicar uma crítica aos valores que estariam sendo transmitidos por essas 

produções. Quando ela se apaixona por Hermano, contudo, vimos que seus valores são 

modificados e a jovem acata a noções que aproximam a obra de certa vertente do 

Romantismo.  

Se em Encarnação as experiências de Amália levaram-na a assumir 

posicionamentos românticos e afastar-se das ideias presentes nos romances realistas, o 

percurso dos acontecimentos em A carne revela à protagonista a validade do ponto de 

vista naturalista. Assim como no livro romântico, Lenita também é influenciada pelos 

livros de seu interesse, contudo, as suas leituras não se limitam a obras de ficção, já que 

abarcam uma variedade de disciplinas, tanto do saber científico como do erudito. O 

desenvolvimento dos eventos leva ao reconhecimento da protagonista e à percepção de 

que toda a sua trama amorosa teria sido engendrada por uma lei natural que impele os 

seres à reprodução para a perpetuação da espécie. 

As diferenças na linha narrativa das obras são perceptíveis, também, no 

tratamento que certas práticas e conceitos recebem ao longo dos enredos. Um exemplo é 

o processo de formação da família. Como apontado nos capítulos precedentes, 

Encarnação traria uma reflexão sobre o casamento segundo a qual ele teria duas faces: a 

social e a íntima. Apesar de considerar que o casamento é um contrato civil, a 

verdadeira finalidade desse costume, para os protagonistas, residiria no estabelecimento 

de um consórcio espiritual entre dois amantes. Por isso, parte do drama enfrentado pelo 

viúvo é a lembrança de sua amada que, operando como um elo indissolúvel, o impede 

de “trair” a memória da esposa. Como argumentamos, a oposição corpo e alma estende-

se, neste contexto, à prática do casamento, pois, assim como os seres humanos, o 

casamento tem uma parcela material (contrato civil) e outra imaterial (união de almas 

gêmeas). 

Já em A Carne, Lenita termina a sua participação na história se casando com 

um arrivista por mera conveniência. Diferentemente do elo espiritual que teria motivado 

o consórcio entre os amantes na narrativa romântica, na trama de Júlio Ribeiro, o 

casamento, assim como o corpo, cumpre com uma finalidade evolutiva. Tal instituição 

seria produto de séculos da evolução da sociedade e visaria regular a crescente 

complexidade do organismo humano, ocasionada pelo transformismo das espécies, 
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segundo a óptica neolamarckista. Por ter como pano de fundo o Naturalismo, as 

tipologias descritivo-narrativa associam-se para produzir os sentidos do texto.  

Outra questão decorrente da concepção de corpo diz respeito ao idealismo e ao 

relativismo que orientam as percepções artísticas presentes nas obras. No livro de 

Alencar, a arte está relacionada a uma tentativa de tornar sensível algum arquétipo ideal 

e, grosso modo, essa mesma busca teria motivado as sucessivas encarnações do espírito 

de Julieta: na pintura, nas estátuas de cera e, por fim, em Amália. Já no livro de Júlio 

Ribeiro, a arte é tida como uma percepção acurada de certa cadeia de relações presente 

na natureza que, como procurou-se apontar a partir da teoria taineana, revelaria a lógica 

matemática (a lei presente em um conjunto de relações). Diferentemente da estátua de 

Encarnação, em que se buscava a transfiguração do ideal em real; a estátua, em A 

carne, revelaria à moça uma verdade: o instinto sexual. 

A questão do sexo marcaria uma diferença fundamental entre as duas obras. 

Enquanto em A carne, a relação carnal é tomada como fruto de uma lei natural; no 

romance Encarnação, Hermano, mesmo desejando sua jovem esposa, contém seus 

impulsos em razão de uma promessa realizada a Julieta. Apesar de não haver 

impedimento, no que diz respeito às convenções sociais, já que ele estava casado com 

Amália, a sua contenção se deve a um elo imaterial com sua amada.   

As representações literárias do corpo também apresentaram por fundo uma 

questão política, visto que os adeptos do republicanismo seguiam tendências de 

pensamento associadas ao Positivismo e ao Naturalismo; enquanto a vertente 

nacionalista do Romantismo, denominada por alguns de primeira fase romântica, tendeu 

a defender a Monarquia. Por acatar ao espiritualismo, à religião católica e aos costumes 

tradicionais, Encarnação estaria implicitamente alinhado aos valores conservadores, 

que tinham como pressuposto que haveria uma hierarquia divina a ser seguida pelos 

homens e seus líderes. Já na obra de Júlio Ribeiro, o materialismo, associado a uma 

percepção evolutiva, apontaria para a República como o regime mais apropriado ao 

momento histórico da evolução da espécie humana. 

No que diz respeito à configuração corporal das personagens, os romances 

insinuam respostas contrastantes sobre a questão da existência ou não da alma. O 

pressuposto básico da obra de Alencar, que inclusive elabora a ambiguidade com 

relação ao fantástico na obra (sobre a qual discorremos no último capítulo dedicado a 
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esse livro) seria o de que as almas remontam a um princípio divino. De certo modo, as 

almas seriam manifestações de um ideal que, por meio dos sentidos, podemos apenas 

intuir com base em alguma reminiscência. Já em A carne, não haveria um elo divino 

entre os seres, dado que o espírito não seria nada mais do que o cérebro cumprindo com 

uma função fisiológica na luta pela vida e, além disso, os movimentos e sentidos dos 

corpos seriam resultado de uma série de reações químicas e físicas ao ambiente.  

Essa concepção corporal apresenta-se, até mesmo, na solução de conflitos 

relacionados a alguma enfermidade. No baile do início de Encarnação, os convidados 

discutem se Hermano seria ou não louco, ao que Henrique, o médico espiritualista, 

responde que ele sofreria apenas de abusões. Essa excentricidade do protagonista, que é 

considerada por Amália uma enfermidade, só é solucionada mediante uma reparação 

espiritual. Ou seja, o problema teria como fonte um conflito anímico e, como tal, 

somente a alucinação (que permite um encontro real ou ilusório entre almas) teria o 

poder de curá-lo. Já no romance A carne, a narrativa principia com uma crise histérica 

da protagonista. Como vimos, os efeitos do ataque são aplacados a partir da 

administração de um remédio alopático. Ao invés de a cura se dar mediante uma via 

espiritual, a doença tem por fonte uma disfunção no sistema nervoso, o que justificaria o 

seu tratamento por meio de um remédio que afetasse a fisiologia. Do mesmo modo, a 

ninfomania de Lenita não é justificada no enredo por meio de uma condição espiritual 

ou mesmo psicológica, mas por uma sobrecarga de tensão sexual ocasionada pelos 

estímulos sensoriais do ambiente em seu organismo virgem e pelo imperativo da 

reprodução. 

Além dos efeitos nas descrições propriamente corporais, até mesmo algumas 

ambientações indicariam contrastes entre essas percepções. A residência de Hermano é 

descrita como um ambiente em que o espírito de Julieta se manifesta, já que a 

organização dos móveis e a rotina da casa fazem presente a sua ausência; o espírito da 

mulher falecida, portanto, ordena o espaço. As relações da personagem Helena com o 

meio, por sua vez, também acontecem de inúmeras formas, contudo, o meio mostra-se 

em sua dimensão puramente material e que afetaria o seu corpo modificando o seu 

temperamento e atitudes, o que demonstraria que, diferentemente de Encarnação em 

que o espírito, ainda que na forma de memória, transforma o espaço, em A carne o 

corpo é determinado pelas relações ambientes.  
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Os contrastes entre os romances podem se estender a várias outras 

representações, já que ambos foram redigidos por enfoques muito conflitivos. Apesar 

dessas oposições, contudo, alguns pontos em comum também podem ser notados em 

ambos os romances, já que foram produzidos em uma mesma época e, desse modo, 

incorporaram elementos do mesmo horizonte discursivo. 

O primeiro aspecto que se pode mencionar é que ambos apresentam de modo 

implícito uma perspectiva hierárquica. Na obra romântica, ela está presente na própria 

relação assimétrica entre os amantes, apresentando uma visão machista dos 

relacionamentos. No romance naturalista, a hierarquia está presente na escala das 

diferentes raças, pois, apesar de aproximar os seres, já que todos proveem de um mesmo 

tronco, a distância se dá no grau de complexidade evolutiva, o que se pode notar em 

algumas passagens, como a cena do coito dos animais e dos escravizados.  

Ambas valorizam o casamento nos modelos higiênicos, ainda que no romance 

de Alencar a relação deva ser embasada pelo amor romântico e, na obra de Júlio 

Ribeiro, a instituição cumpra com um dever evolutivo, ambos se opõem a um modelo 

de casamento colonial, no qual os arranjos visavam a manutenção de um regime 

patriarcal de posses. Do mesmo modo, o conceito de família estaria alinhado a esse 

novo valor disciplinar142.  

Ainda que considerem a medicina sob perspectivas díspares, ambos os 

romances consideram os médicos como figuras de autoridade. Bastaria relembrar que, 

em Encarnação, Henrique, que é um médico espiritualista, atua como uma espécie de 

raisonneur na trama. Do mesmo modo, os estudos da medicina e o doutor que atende 

Helena aparecem no enredo como figuras de autoridade no enredo de A carne, já que os 

conhecimentos transmitidos a Barbosa por Paul Bert salvam a protagonista da picada de 

uma cobra, além disso, a sua crise histérica é aplacada por meio do remédio que recebe 

do doutor Guimarães. A importância dos médicos nos romances indica o crescente 

aumento de prestígio da medicina na sociedade da época, pois, além de curar corpos e 

 
142 De acordo com Foucault, quando a sociedade moderna começou a emergir, os antigos dispositivos de 
controle dos corpos, tornados efetivos por meio de uma série de medidas de repressão física e violência, 
começaram a ser substituídos por um regime disciplinar que penetrou nas instituições – escolas, 
hospitais, prisões, etc – em que uma maior eficiência foi buscada por meio da distribuição das pessoas 
nos espaços e hierarquias apropriadas. No caso das famílias, os discursos sobre o sexo se multiplicaram 
como tentativa de trazer à clareza do discurso científico as diversas manifestações da sexualidade, 
tornando a antiga ars erótica em uma scientia sexualis (sobre a emergência do regime disciplinar e a sua 
implicação na sexualidade, respectivamente, cf. FOUCAULT, 2014 e 2012a). 
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legitimar discursos feitos sobre eles, ela também atuaria nas próprias decisões referentes 

às cidades e suas políticas públicas143.  

Por fim, ambos os romances reforçam a perspectiva machista da época 

(poderíamos incluir o racismo, mas a escravidão não figura diretamente no romance de 

Alencar, exclusão que é, por si só, muito reveladora), porque as obras apresentam um 

destino incontornável para suas protagonistas: serem mães. No romance de Alencar, 

ainda que Julieta tenha falecido de um aborto, ao final da narrativa, a filha do casal 

Hermano e Amália parece realizar o ideal da família higiênica, já que, além de tudo, o 

nome da menina é o mesmo que da mulher anterior. Em A carne, toda a trama sexual 

gira em torno de uma necessidade tida como biológica e o corpo feminino é 

representado como que sendo impelido naturalmente para a reprodução.  

*** 

As divergências e convergências dos dois romances, portanto, estariam 

alinhadas por meio das relações estabelecidas literariamente entre os termos corpo e 

alma. Cada autor construiu, à sua maneira, a verossimilhança, e esta parece relacionar-

se com um conjunto de ideias que circularam no período. Nesse sentido, ao longo da 

tese, utilizei o termo perspectiva como modo de tentar ilustrar, por meio da metáfora 

visual, a compreensão de que a configuração do universo ficcional, nos dois romances, 

teria por ponto de fuga certa escala de valores discursivos que foram mobilizados no 

enredo e deram o corpo e o efeito de realidade para a trama. Esse conjunto de valores, 

contudo, serviria também como um elemento textual que atuaria na coerência e na 

coesão da narrativa144.  

A coerência, assim construída por meio dessa teoria de fundo, que estaria 

associada à verossimilhança, orientaria uma série de noções que aparecem de forma 

implícita no discurso literário. Tal orientação, que teria por base uma estrutura 

 
143 No livro Artes de civilizar, José Gonçalves Gondra menciona que as preocupações médicas 
apresentaram “uma espécie de onipresença (...) na sociedade [do período]” (2004, p.42) afetando 
diversas outras áreas alheias a ele, como as ciências sobre o homem, e propondo intervenções que 
melhorassem as “patologias” sociais. Sendo assim, a medicina atuou de forma a buscar a normatização 
da civilização.   
144 Como modo de tentar explicar essa ideia, apelo para um exemplo hipotético. Caso a perspectiva 
adotada por Alencar fosse a naturalista, a trama poderia ser até semelhante ao que vimos em 
Encarnação, porém os discursos teriam outro ponto de fuga, outro argumento geral, por assim dizer, o 
que tornaria o posicionamento de Henrique refutado e a escala de valores assumidos por Amália, por 
exemplo, poderiam levá-la a uma provável desilusão com o casamento, além disso, Hermano 
certamente teria uma mania que seria fisiologicamente explicada. 
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linguística disponível no momento histórico, apareceria em determinados momentos do 

enredo na forma de uma configuração narrativa; cabendo destacar que essa forma não 

excluiria os paradigmas literários tanto da época como aqueles cumulados de outros 

períodos. 

Se aceita essa hipótese sobre a linguagem, seria possível dizer, logo, que não é 

a concepção de corpo e alma que orienta diversas relações dentro de uma obra, mas que 

a própria concatenação das escolhas lexicais estruturaria significados que circulavam 

em determinado contexto. Dito de outro modo, os sentidos dessas duas noções (corpo e 

alma), em uso nos romances, não seriam calculadamente pensados por seus escritores, 

mas a perspectiva sob a qual os discursos dos dois romances é tecida já estabelece entre 

os diversos signos linguísticos uma relação de sentido que torna coerente, naquele ponto 

de vista adotado, que alguns termos estejam alinhados a um determinado modo de 

pensar, a uma lógica que deixaria entrever que, na literatura, o corpo e a alma são 

vocábulos e não realidades (material ou espiritual). 

Ao pretender escrever histórias que se assemelhem com a realidade e o 

cotidiano, as narrativas não estariam, de fato, trazendo o real para o campo discursivo, 

mas incorporando as estruturas discursivas, disponíveis no período, em sua 

configuração linguística ficcional de modo a criar um efeito de realidade que buscaria 

sua verossimilhança na modalidade do mimético baixo145. O centro ordenador desses 

discursos, grosso modo, seria a perspectiva dada ao conjunto que, ao mesmo tempo, 

forneceria os sentidos do romance. No caso de Encarnação, haveria ressonâncias dos 

discursos espiritualistas, dada a escolha da trama, do alinhamento a certo padrão estético 

e da proximidade do enredo com o modo fantástico; já em A carne, o escritor aderiu à 

tendência Naturalista e, por conta disso, a verossimilhança assumiria os pressupostos 

dessa tendência literária e sua consequente visão de mundo, o que atribuiria ao texto a 

coerência entre as suas partes e o todo.   

Nas palavras de Antonio Candido, o texto literário é composto de uma série de 

escolhas vocabulares e, no caso das personagens, elas compõem um determinado modo 

de ser por meio da seleção “de traços limitados e expressivos, que se entrosem na 

 
145 Relembramos que Frye define o mimético baixo como o modo literário em que homens como nós 
vivem situações que são próximas ao de nossa experiência cotidiana e real. Evitamos utilizar o termo 
“romances realistas”, pois o termo “realismo” pode causar certa confusão conceitual com a tendência 
literária.  
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composição geral e sugiram a totalidade dum modo-de-ser, duma existência” (2014, 

p.75). Assim, como continua o autor de A formação da literatura brasileira, por serem 

fruto de uma “composição verbal” (ibidem, p.78), em que a suposta personalidade do 

caractere é obtida por meio da convencionalização (pois o escritor seleciona os 

elementos adequados para criar a sua narrativa) os diversos fragmentos do texto só 

ganham seus significados mediante o contexto geral da obra, já que 

Cada traço [do texto literário] adquire sentido em função de outro, de 

tal modo que a verossimilhança, o sentimento da realidade, depende, 

sob este aspecto, da unificação do fragmentário pela organização do 

contexto. Esta organização é o elemento decisivo da verdade dos seres 

fictícios, o princípio que lhes infunde vida, calor e os faz parecer mais 

coesos, mais apreensíveis e atuantes do que os próprios seres vivos 

(ibidem, p.79-80)  

 

Os corpos e as almas das personagens também são resultado desse processo de 

composição verbal, eles adquirem sentido mediante a sua relação com os demais signos 

que compõem a obra literária. Sendo assim, por não possuírem um referente na 

realidade, não sendo, portanto, contingentes, os traços selecionados para a composição 

física e espiritual dos entes literários seriam retirados do intrincado e complexo 

arcabouço semântico das palavras, e essa estrutura de sentido, como tentamos 

demonstrar nessa tese, seria constituída também pela interpenetração de vários discursos 

que estariam presentes nas relações simbólicas – externas e internas à obra –  das 

escolhas lexicais e imprimiriam, a um corpo inexistente, parte de sua coesão e 

existência.  

Retomando livremente os apontamentos de Anatol Rosenfeld (2014), 

poderíamos dizer que as personagens não são seres que possuem um correlato, um 

referencial externo à linguagem, e produtos de uma intencionalidade pura. A observação 

rememora-nos que a personagem é um ente imaterial, destituído de carne, fruto de uma 

síntese de palavras que lhe confere espírito e alma, elaborada por meio da poíesis, 

tendo, assim, um corpo ausente.  

  



269 
 

 
 

Referências bibliográficas 

 

ABELHA RELIGIOSA, A. A abelha religiosa: verdade e caridade, Nº4, Rio de Janeiro: 

Typ. Dous de Dezembro, 1854. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br>. 

AGAMBEN, G. “Elogio da profanação”. In:______. Profanações. São Paulo: 

Boitempo, 2007.  

ALENCAR, J. “Encarnação”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: 

Aguilar, 1959a.  

______. “A pata da gazela”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 

1959b.  

______. “Lucíola”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959c.  

______. “Senhora”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959d.  

______. “Carta de Elisa do Vale a D. Paula de Almeida”. In:______. Obra completa. 

Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959e.  

______. “Diva”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959f.  

______. “Sonhos d’ouro”. In:______. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 

1959g.  

______. “Os ‘Sonhos D’Ouro’”. Obras completas. Vol. IV. Rio de Janeiro: Aguilar, 

1960. 

______. O systema representativo. Rio de Janeiro: Garnier, 1868. 

ALENCASTRO, L. F. “Vida privada e ordem privada no Império”. In:______. (org.) 

História da Vida Privada no Brasil 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

AZEVEDO, A. Poesias completas. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. 

D’ALMEIDA, A. H. E. O médico das crianças. Rio de Janeiro: Laemmert, 1868.  

ALVES, C. O belo e o disforme: Álvares de Azevedo e a Ironia Romântica. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 1998. 

ARANA, H. G. Positivismo reabrindo o debate. Campinas, SP: Autores Associados, 

2007. 

ARISTÓTELES. De anima. São Paulo: Editora 34, 2012.  

______. “Poética”. In: BRUNA, J. (trad.). A poética clássica. São Paulo: Ed. Da 

Universidade de São Paulo, 1981. 

AUERBACH, E. Mimesis: a representação da realidade na literatura. São Paulo: 

Perspectiva, 2009.  

AUERBACH, E. “A descoberta de Dante no Romantismo”. In:______. Ensaios de 

literatura ocidental: filologia e crítica. São Paulo: Duas cidades; Ed. 34, 2007.   



270 
 

BAIARDI, D. C. Conhecimento, evolução e complexidade na filosofia sintética de 

Herbert Spencer. 146f. Dissertação (Mestrado em Filosofia). Universidade de São 

Paulo, São Paulo: 2008.  

BANDEIRA, M. Discurso de posse, Rio de Janeiro, 30 nov. 1940. Academia Brasileira 

de Letras. Disponível em: http://www.academia.org.br 

BARBARAS, R. “A alma e o cérebro”. In: NOVAES, A (org.). O homem-máquina: a 

ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

BARROS II, J. R. “O racismo de Estado em Michel Foucault”. R. Inter. Interdisc. 

INTERthesis, Florianópolis, v.15, n.1, p.01-16, Jan.-Abr. 2018. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br 

BARTHES, R. “Introdução à análise estrutural da narrativa”. In:______., et all. Análise 

estrutural da narrativa. 4ªed. Editora Vozes Limitada: 1976 

BATAILLE, G. O erotismo. 3ªed. Lisboa (PT): Antígona, 1988. 

BATALHA, M. C. “O lugar do folhetim traduzido no sistema literário brasileiro”. 

Graphos, v.8, n.1, jan/jul. João Pessoa (PB), 2006. 

______. “A literatura fantástica no Brasil: alguns marcos referenciais”. In: RAMOS, M. 

C. T; ALVES, M. C. R; HATTNHER, A. L (orgs). Pelas veredas do fantástico, do 

mítico e do maravilhoso. São Paulo: Cultura Acadêmica; São José do Rio Preto, SP: 

HN, 2013.    

BECCARI, M. N. “O corpo de Frankenstein e sua anatomia gráfico-textual”. Estudos 

em Design | Revista (online), v. 26, n. 1, pp. 178– 194. Rio de Janeiro: 2018. Disponível 

em: https://www.eed.emnuvens.com.br. 

BERLIN, I. As raízes do romantismo. São Paulo: Três estrelas, 2015.  

BERNARD, C. Introdução à medicina experimental. Lisboa: Guimarães Editores, 

1978. 

BLUTEAU, R. e SILVA, A. M. Diccionario da lingua portugueza composto pelo padre 

D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do 

Rio de Janeiro (Volume 1: A - K). Lisboa (PT): Na Officina de Simão Thaddeo 

Ferreira, 1789. Disponível em: https://www.bbm.usp.br. 

BOSI, A. “Fenomenologia do olhar”. In: NOVAES, A. (org). O olhar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. 

______. História concisa da literatura brasileira. 49ªed. São Paulo: Cultrix, 2013.  

______. “Um mito sacrificial: o indianismo de Alencar”. In:______. Dialética da 

colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  

BRANDÃO, J. S. Mitologia grega. Vol. II. 17ªed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

BRIQUET, P. Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie. Paris (FR): Baillière, 1859. 

Disponível em: https://gallica.bnf.fr. 



271 
 

 
 

BUFFON. Histoire naturelle de Buffon : rèduit a ce qu’elle contient de plus instructif et 

de plus intéressant . Tomo I. Paris (FR): Hacquart, s/d. 

BULHÕES, M. Leituras do desejo: o erotismo no romance naturalista brasileiro. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. 

CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 1750-1880. 

10ªed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. 

______. “Crítica e sociologia”. In:______. Literatura e sociedade. 12ªed. São Paulo: 

Ouro sobre azul, 2011.  

______. “A personagem do romance”. In:______ [et al.]. A personagem de ficção. 

13ªed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 2ªed. Rio de Janeiro: Forense-

Universitária, 1982. 

CARPEAUX, O. M. “Romantismos de evasão”. In:______. História da literatura 

ocidental. Vol. V. 2ª ed., Rio de Janeiro: Alhambra, 1981. 

CARULA, K. Darwinismo, raça e gênero: projetos modernizadores da nação em 

conferências e cursos públicos (Rio de Janeiro, 1870-1889). Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2016.  

CASTAÑEDA, L. A. “Unidades fisiológicas de Herbert Spencer”. Revista Brasileira de 

História da Ciência, n13, p. 3-8, 1995. Disponível em: http://www.sbhc.org.br 

CAVALHEIRO, M. C. A produção literária de Júlio Ribeiro em Sorocaba. Sorocaba, 

SP: Digipel, 2001.  

CESARINI, R. O fantástico. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2006.  

CHATEAUBRIAND. O gênio do cristianismo. Vol II. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre: W. M. Jackson inc, 1948.  

CHAUÍ, M. O que é ideologia. 2ºed. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

______. “Janela da alma, espelho do mundo”. In: NOVAES, A. (org). O olhar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988.  

CHERNOVIZ, P. L. N. Diccionario de medicina popular. 6ªed. Tomo I e II. Paris: A. 

Roger & F. Chernoviz, 1890. Disponível em: <https://www.bbm.usp.br>. 

CID, M. R. L. O aperfeiçoamento do homem por meio da seleção: Miranda Azevedo e a 

divulgação do darwinismo, no Brasil, na década de 1870. 134f. Dissertação (Mestrado 

em História das Ciências). Fiocruz, Rio de Janeiro: 2004.   

COCCO, C. S. A presença de Victor Hugo em José de Alencar: o grotesco hugoano em 

A pata da gazela. 132f. Dissertação (Mestrado em literatura brasileira), Universidade de 

São Paulo, São Paulo: 2012. 

COLI, J. “O sonho de Frankenstein”. In: NOVAES, A. (org.). O homem-máquina: a 

ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 



272 
 

COMTE, A. Curso de filosofia positiva; discurso sobre o espírito positivo; Discurso 

preliminar sobre o conjunto do Positivismo; Catecismo positivista. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978.  

CONT, V. D. “Francis Galton: eugenia e hereditariedade”. Scientia studia. vol.6, nº2, 

Apr./June , São Paulo: 2008. Disponível em: http://www.scielo.br 

CORBIN, A. “O segredo do indivíduo”. In: PERROT, M. [et al.] (org.). História da 

vida privada 4: da revolução francesa à primeira guerra. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1991.   

CORBISIER, R. Introdução à filosofia. Tomo II. São Paulo: Civilização Brasileira, 

1984. 

COSTA, J. F. Ordem médica e norma familiar. 4ªed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1999.  

COURTINE, J.-J. & HAROCHE, C. História do rosto: exprimir e calar emoções: (do 

século 16 ao começo do século 19). Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.  

COUTINHO, A. (org). Polêmica Alencar – Nabuco. Rio de Janeiro: Edições Tempo 

Brasileiro, 1965. 

______ (org). Caminhos do pensamento crítico. Vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Americana, 

Prolivro, 1974.  

CUNHA, M. C. P. O espelho do mundo – Juquery, a história de um asilo. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986.  

DARWIN, C. A origem das espécies através da seleção natural ou a preservação das 

raças favorecidas na luta pela sobrevivência. Leça da Palmeira (PT): Planeta vivo, 

2009. Disponível em: http://darwin-online.org.uk 

DINIZ, F. S. M. O sexo feminino: semanario dedicado aos interesses da mulher. Ano 1, 

Nº1, Cidade da Campanha (MG), 1879. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br 

DOMINGOS, N. A tradução poética: Contes Cruels de Villiers d’Isle-Adam. 336f. Tese 

(Doutorado em Estudos Literários). Unesp, Araraquara, SP: 2009.  

______. “Villiers de L’Isle-Adam e Son Tueur de Cygnes: Tribulat Bonhomet”. In: 

RAMOS, M. C. T; ALVES, M. C. R; HATTNHER, A. L (orgs). Pelas veredas do 

fantástico, do mítico e do maravilhoso. São Paulo: Cultura Acadêmica; São José do Rio 

Preto, SP: HN, 2013.    

DÓRIA, C. A. Cadências e decadências do Brasil: o futuro da nação à sombra de 

Darwin, Haeckel e Spencer. 357f. Tese (Doutorado em Sociologia). Unicamp, 

Campinas, SP, 2007.   

ELIADE, M. “História sagrada, história e historicismo”. In:_____. O sagrado e o 

profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

FAURE, O. “O olhar dos médicos”. In: CORBIN, A.; COURTINE, J.-J; VIGARELLO, 

G (orgs). História do corpo: Da Revolução à Grande Guerra. 3ªed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009.   



273 
 

 
 

FELISBERTO, A. D. S. Claude Bernard e o ensino de ciências: possíveis abordagens 

envolvendo a história da ciência. 123f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática). UNICAMP, Campinas, SP, 2017. 

FLAUBERT, G. Madame Bovary. São Paulo: Abril, 2010.  

FONTES, J. B. Eros, tecelão de mitos: a poesia de Safo de Lesbos. São Paulo: 

Iluminuras, 2003.  

______. “A corrupção da natureza”. Rev. Entretextos Entresexos, n.2, out.1998, pp.09-

54. Campinas, SP: Unicamp, 1998. 

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. 9ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

______. A arqueologia do saber. 8ªed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. 

______. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 22ªed. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 2012a.   

______. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. 13ªed. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 2012b.   

______. O nascimento da clínica. 6ªed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

______. Vigiar e punir. 42ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

FRANCALANCI, C. “Considerações sobre a doxa no Livro III da República”. Journal 

of Ancient Philosophy. Vol. IV, N.1. São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.journals.usp.br>.  

FRANCO, F. M. Elementos de hygiene. 3ªed. Lisboa (PT): Typographia da Academia, 

1823. Disponível em: https://www.bbm.usp.br 

FRANCO, M. S. C. Homens livres na ordem escravocrata. 4ª ed. São Paulo: Fundação 

Editora da UNESP, 1997.   

FREZZATTI JÚNIOR, W. A. “A construção da oposição entre Lamarck e Darwin e a 

vinculação de Nietzsche ao eugenismo”. Scientiae studia, vol. 9, nº4, São Paulo: 2011. 

Disponível em: http://www.scielo.br 

FRYE, N. Anatomia da crítica: quatro ensaios. São Paulo: É Realizações, 2013. 

FURST, L. R. O Naturalismo. Lisboa (PT): Lysia, 1971.  

GALTON, F. Hereditary genius: an inquiry into its laws and consequences. 2ª ed. 

Londres (EN): Macmillan and Co, 1892. Disponível em: http://galton.org 

GAUTIER, T. Spirite: Nouvelle fantastique. Paris (FR): Charpentier: 1866. Disponível 

em: <https://gallica.bnf.fr/> 

GIDDENS, A. Transformações da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas. Oeiras (PT): Celta Editora, 1995.  

GOETHE, J. W. Fausto: uma tragédia – segunda parte. São Paulo: Ed. 34, 2011.  

______. As afinidades eletivas. São Paulo: Companhia das letras, 2014.  



274 
 

GONÇALVES, M. C. F. Filosofia da natureza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.  

GONDRA, J. G. Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na corte 

imperial. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2004.  

GRAS, J. Z. “Introducción”. In: GALENO. Sobre las facultates naturales. Las 

facultates del alma siguen los temperamentos del cuerpo. Madrid (ES): Editorial 

Gredos, 2003.  

GUARDIA, J-M. La médecine a travers les siécles. Paris (FR): J. B. Ballière et fils, 

1865.   

GUIMARÃES, A. Breves considerações sobre o estudo da medicina no Brasil e em 

França. Paris (FR): Luiz-Leclera, 1863.   

GUIMARÃES, M. R. C. Civilizando as artes de curar: Chernoviz e os manuais de 

medicina popular do Império. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2016. 

HAECKEL, E. Religião e evolução. 2ªed. Porto (PT): Livraria Chardron, 1919.  

HANSEN, J. A. Alegoria – construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra; 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006 

HAUSER, A. História social da literatura e da arte. 3ªed. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

HEGEL, G. W. F. A razão na história: uma introdução geral à filosofia da história. São 

Paulo: Centauro, 2001.   

______. Estética: a ideia e o ideal; Estética: o belo artístico ou o ideal. 4ªed. São 

Paulo: Nova Cultural, 1988 (Os pensadores).  

______. Estética: textos seletos. São Paulo: Ícone, 2012.  

HERNANDES, G. Q. G. O lampiro noturno, entre céu e charco: um estudo do espaço 

em Lucíola. 164f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada). 

Universidade de São Paulo, São Paulo: 2015.  

JANET, P. Tratado elementar de philosophia. Tomo II. Rio de Janeiro: Garnier, 1886. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf>. 

KIEFER, B. “O Romantismo na música”. In: GUINSBURG, J. (Org). O Romantismo. 

4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2011.   

KRAFFT-EBING, R. Psychopathia sexualis. Londres (UK): F. J. Rebman, 1894. 

LAQUEUR, T. W. Inventado o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2001. 

LEITE, L. C. M. O foco narrativo: ou a polêmica em torno da ilusão. São Paulo: Ática, 

1985.   

LEMOS, M. Pequenos ensaios positivistas. Rio de Janeiro: Brown & Evaristo Editores, 

1877. 



275 
 

 
 

LIVIZ, E. M. S. F. Amor e morte em Encarnação, de José de Alencar. 117f. Dissertação 

(Mestrado em Letras), Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2008.  

LOPES, R. “Introdução”. In: PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra (PT): Universidade de 

Coimbra, 2011. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br 

LUKÁCS, G. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da 

grande épica. 2ªed. São Paulo: Duas cidades; Editora 34, 2015.   

LUSKIN, C. Textbooks by Our Critic Donald Prothero Are Some of the Most Recent to 

Reprint Phony Embryo Drawings. Evolution News. Evolution. 31 jul. 2013. Disponível 

em: <https://evolutionnews.org> 

MAAS, W. P. “Símbolo e tempo histórico no Segundo Fausto”. In: GALEE, H. & 

MAZZARI, M. (orgs). Fausto e a América Latina. São Paulo: Humanitas, 2010. 

MAGALHÃES, D. J. G. A alma e o cérebro: estudos de psychologia e physiologia. Rio 

de Janeiro: Garnier, 1876. Disponível em: <https://www.bbm.usp.br>. 

______. Factos do espírito humano: philosophia. Paris: Livraria D’Auguste Fontaine, 

1858. Disponível em: <https://www.bbm.usp.br>. 

MARCO, V. O império da cortesã: Lucíola, um perfil de Alencar. São Paulo: Martins 

Fontes, 1986. 

MARCONDES, M. O. A polidez e as virtudes ao encontro da liberdade em "O 

Guarani", de José de Alencar. 104 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - DLCV, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.   

MARTIN-FUGIER, A. “Os ritos da vida privada burguesa”. In: PERROT, M. [et al.] 

(org.). História da vida privada 4: Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991.   

MARTINS, A. P. V. Visões do feminino: a medicina da mulher nos séculos XIX e XX. 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004.  

MARTINS, E. V. A imagem do sertão em José de Alencar. 164f. Dissertação (Mestrado 

em Letras). IEL, Unicamp, Campinas, SP, 1997.  

______. “Apresentação”. In: TÁVORA, F. Cartas a Cincinato. Campinas, SP: Ed. Da 

Unicamp, 2011.  

MENDES, L. & S. F. AMARAL. “Júlio Ribeiro, Adolfo Caminha e Inglês de Sousa”. 

In: GUINSBURG, J & FARIA, J. R. O Naturalismo. São Paulo: Perspectiva, 2017.   

MENDES, L. P. “Júlio Ribeiro, o Naturalismo e a dessacralização da literatura”. 

Pensares em revista. N.4, pp.26-42, jan/jul - 2014. São Gonçalo, RJ: 2014. Disponível 

em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/>. 

MESQUITA, A. C. Darwin: o naturalista da evolução das espécies. São Paulo: Lafonte, 

2011. 

MOISÉS, M. “Conceito de literatura”. In:______. A criação literária: poesia. 10ªed. 

São Paulo: Cultrix, 1987. 



276 
 

MORAES SILVA, A. Diccionario da língua portugueza.  Vol. I. Lisboa (PT): 1789. 

Disponível em: <https://www.bbm.usp.br>. 

MORAES, A. J. M. Physiologia das paixões e affecções. Vols. I, II e III. Rio de 

Janeiro: Dois irmãos, 1854. Disponível em: http://www.bbm.usp.br. 

MORI, M. “Il dominio della legge”. In:______. Libertà, necessità, determinismo. 

Bolonha (IT): Il Mulino, 2001. 

MOSCUCCI, O. The Science of woman: gynaecology and gender in England. 

Cambridge (UK): Cambridge history of medicine, 1990.  

NAXARA, M. R. C. Cientificismo & sensibilidade romântica: em busca de um sentido 

explicativo para o Brasil no século XIX. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

2004. 

NELSON, H. “Théophile Gautier: The Invisible and Impalpable World: A Demi-

Conviction”. The French Review. Vol. XLV. Nº4, pp.819-830, Março, 1972. Disponível 

em: https://www.jstor.org. 

NETTO, M. J. O livro das gentes. Rio de Janeiro: Typographia de F. A. de Almeida, 

1854.  

OLIVEIRA, J. A. F. M. & ESTRELLA, M. A. G. A mulher: periodico illustrado de 

literatura e belas-artes, consagrado aos interesses e direitos da mulher brazileira. Ano 1, 

Nº1, New York (EUA), 1881. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br>. 

PAZ, O. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 2012.  

______. “Analogia e ironia”. In:______. Os filhos do barro. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1984.  

PAGAN, A. A. Ser (animal) humano: evolucionismo e criacionismo nas concepções de 

alguns graduandos em Ciências Biológicas. 228f. Tese (Doutorado em Educação). USP, 

São Paulo: 2009.  

PEISSE, L. La médecine et les médecins: philosophie, doctrines, institutions, critiques, 

mouers et biographies médicales. Tome I. Paris (FR): J. B. Bailliére et Fils, 1857. 

PEREIRA, A. L. “Darwinismo, história e literatura: o caso da História Universal – 

Epopeia da Humanidade de Teófilo Braga”. Revista de História das Ideias. Vol. 21. 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Instituto de História e Teoria das 

Ideias. Coimbra (PT): Imprensa da Universidade de Coimbra, 2000. Disponível em: 

<https://digitalis-dsp.uc.pt/>. 

PERES, M. F. “O herói passivo em Walter Scott e José de Alencar”. Agália. Revista de 

Estudos na Cultura. 114, pp. 83-98, 2º sem., 2016. Disponível em: <https://agalia.net/> 

PERROT, M. “Figuras e papéis”. In:______ (org.). História da vida privada 4: da 

revolução francesa à primeira guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991a.   

______. “Maneiras de morar”. In:______ (org.). História da vida privada 4: da 

revolução francesa à primeira guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991b. 

PINTO, M. C. Q. M. Alencar e a França: perfis. São Paulo: AnnaBlume, 1999. 



277 
 

 
 

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra (PT): Universidade de Coimbra, 2011. Disponível 

em: <https://edisciplinas.usp.br>. 

POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Ediouro, 1997.  

PONTIERI, R. L. A voragem do olhar. São Paulo: Perspectiva, 1988. 

PORTO-ALEGRE, M. A. “Ideias sobre a música”. Nitheroy, revista brasiliense. Tomo 

I, Nº 1. Paris (FR): Dauvin et Fontaine, Libraries, 1836.  

PORTOCARRERO, V. As ciências da vida: de Canguilhem a Foucault. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ, 2009. 

PRAZ, M. “La bellezza medusèa”. In:______. La carne, la morte e Il diavolo nella 

letteratura romantica. Firenze (IT): Sansoni Editore, 1989. 

PROENÇA, M. C. “Júlio Cesar Ribeiro”. In: RIBEIRO, J. Padre Belchior de Pontes. 

Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1966.  

PUJOL, A. “A carne de Júlio Ribeiro”. In: RIBEIRO, J. A carne. 2ªed. Cotia, SP: Ateliê 

Editorial, 2015.  

REIS, M. C. G. “Introdução”. In: ARISTÓTELES. De Anima. 2ªed. São Paulo: Editora 

34, 2012.   

RIBEIRO, J. A carne. 2ªed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2015.  

______. Cartas sertanejas; Procellarias. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo: FUNDAP, 2007. 

_______ e FREITAS, Pd. Senna. In: CARUSO, Victor (org.). Uma polêmica célebre. 

São Paulo: Edições Cultura Brasileira, 1934.  

RIBEIRO, R. J. “Novas fronteiras entre natureza e cultura”. In: NOVAES, Adauto 

(org.). O homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003. 

RICOEUR, P. Tempo e narrativa. Tomo I. Campinas, SP: Papirus, 1994.  

RITCHIE, J. O Naturalismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

ROAS, D. “O fantástico como problema de linguagem”. In: RAMOS, M. C. T; ALVES, 

M. C. R; HATTNHER, A. L (orgs). Pelas veredas do fantástico, do mítico e do 

maravilhoso. São Paulo: Cultura Acadêmica; São José do Rio Preto, SP: HN, 2013.    

RODRIGUES, J. C. O corpo na história. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999.  

ROMERO, S. A philosophia no Brasil. Porto Alegre (SC): Typographia de “Deutsche 

Zeitung”, 1878. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf> 

______. Doutrina contra doutrina: o evolucionismo e o Positivismo na República do 

Brasil. Rio de Janeiro: Editor J.B. Nunes, 1984. Disponível em: 

<https://www.bbm.usp.br>. 



278 
 

ROSENFELD, A. “Literatura e personagem”. In: CANDIDO, A [et al.]. A personagem 

de ficção. 13ªed. São Paulo: Perspectiva, 2014.  

______ & GUINSBURG, J. “Romantismo e Classicismo”. In: GUINSBURG, J. (org). 

O Romantismo. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2011.  

SÁNCHEZ, C. F. “Lo fantástico y lo humorístico en ‘Spirite: Nouvelle fantastique’ de 

Théophile Gautier”. Estudios de lengua y literatura francesas. Nº1, pp.67-86, 1987. 

Disponível em : <http://rodin.uca.es/xmlui/>. 

SANTIAGO, S. “Liderança e hierarquia em Alencar”. In:______. Vale quanto pesa: 

ensaio sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  

SARTRE, J. P. A imaginação. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Betrand Brasil, 1989.  

SCHELLING, F. W. J. “Introdução”. In:_____. Filosofia da arte. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2001a. 

______. “Introdução”. In:______. Ideias para uma filosofia da natureza. Lisboa (PT): 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001b. 

______. “Exposição da ideia universal da filosofia em geral e da filosofia-da-natureza 

como parte integrante da primeira”. In:______. Obras escolhidas. 3ªed. São Paulo: 

Nova cultural, 1989. 

SCHLEGEL, A. W. Doutrina da arte: cursos sobre literatura bela e arte. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2014. 

SCHMIDT, E. Charcot e a escola de Salpêtrière: a afirmação de uma histeria 

neurológica. 157f. Tese (Doutorado em psicologia). Instituto de Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG): 2017.  

SCHWARZ, R. “As ideias fora do lugar”. In:______. Ao vencedor as batatas. 6ªed. São 

Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012. 

SCUDDER, J. M. A pratical treatise of the diseases of women. Cincinati (EUA): John 

M. Scudder Publisher, 1891. Disponível em: http://www.archive.org. 

SEREZA, H. C. O Brasil na internacional naturalista: adequação da estética, do 

método e da temática naturalista no romance brasileira do século 19. 271f. Tese 

(Doutorado em Literatura Brasileira). USP, São Paulo: 2012.  

SILVA, A. C. [et. al.]. Echo das damas. Ano 1, Nº1, Rio de Janeiro, 1879. Disponível 

em: http://bndigital.bn.gov.br 

SILVA, M. G. G. V. “O fantástico e a inquietante estranheza”. In: VOLOBUEF, K.; 

ALVAREZ, R. G. H. & WIMMER, N. Dimensões do fantástico, mítico e maravilhoso. 

Araraquara, SP: FCL-UNESP Laboratório Editorial; São Paulo: Cultura Acadêmica, 

2011.  

SMILES, S. O caracter. Rio de Janeiro: Garnier, 1875.   

SODRÉ, N. W. O Naturalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 

1965. 



279 
 

 
 

SOUZA, G. R. M. A moda no século XIX (Ensaio de Sociologia Estética). Separata da 

Revista do Museu Paulista. Vol V. pgs 7 a 94. São Paulo, s/d. 

SOUZA, V. C. Breves considerações sobre os effeitos physiologicos e therapeuticos do 

bromureto de potássio. Porto (PT): Typ. de Manoel José Pereira, 1873. Disponível em: 

https://repositorio-aberto.up.pt. 

SPENCER, H. “Personal beauty”. In:______. Essays: moral, political and aesthetic. 

New York (EUA): D. Appleton and Company, 1881. Disponível em: https://archive.org 

TAINE, H. Da natureza e produção da obra de arte. Lisboa (PT): Editorial “Inquérito”, 

1940. 

TALAMONI, A. C. B. Os nervos e os ossos do ofício: uma análise etnológica da aula 

de anatomia. São Paulo: Editora UNESP, 2014. 

TÁVORA, F. Cartas a Cincinato. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.  

TODOROV, T. “A narrativa fantástica”. In:______. As estruturas narrativas. São 

Paulo: Perspectiva, 1969.   

TRILLAT, E. História da histeria. São Paulo: Escuta, 1991.  

TYTLER, G. Physiognomy in the european novel: faces and fortunes. New Jersey 

(EUA): Princeton University Press, 1982. 

VALDEZ, J. M. “Bello Sexo: belleza comparativa das brasileiras e das hispano-

americanas”. A Nova Minerva, tomo 1, n.1. Rio de Janeiro: Typographia de M. A. de 

Almeida, 1845.    

VERONA, E. M. “O romance, a mulher e o histerismo no século XIX brasileiro”. 

Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo. N. 32, 

2008. Disponível em: http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/ 

VIDEIRA, M. O Romantismo e o belo musical. São Paulo: Ed. Unesp, 2006.  

VIEIRA, E. M. A medicalização do corpo feminino. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2002. 

VIEIRA, T. “Poeta oracular”. In: ÉSQUILO. Agamêmnon. São Paulo: Perspectiva, 

2007.   

VIZZIOLI, P. “O sentimento e a razão nas poéticas e na poesia do romantismo”. In: 

GUINSBURG, J. (org). O Romantismo. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

VOLOBUEF, K. Frestas e arestas: a prosa de ficção do romantismo na Alemanha e no 

Brasil. São Paulo: Fundação Editoria da UNESP, 1999.  

WATT, I. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  

ZOLA, E. O romance experimental e o Naturalismo no teatro. São Paulo: Perspectiva, 

1982.   

______. Thérèse Raquin. São Paulo: Estação Liberdade, 1992.  


	O corpo ausente:  Configurações literárias em Encarnação e A carne  
	AGRADECIMENTOS  
	RESUMO 
	ABSTRACT 
	Sumário  
	INTRODUÇÃO  
	1. Encarnação  
	1.1 - Julieta, mulher espírito  
	1.2 - Hermano e a dualidade romântica  
	1.3 - Amália, a formosa antítese de Julieta  
	1.3.1 – Amália, moça positivista 
	1.3.2 - A espiritualização de Amália 

	1.4 – Encarnações 
	1.4.1 - A casa encarna o espírito 
	1.4.2 - Estátua, encarnação do ideal 
	1.4.3 - Amália encarna o ideal 
	1.4.4 - A encarnação definitiva 


	2. A carne 
	2.1 - A crise histérica e o despertar da sexualidade  
	2.2 – Corpo feminino e sociedade 
	2.2.1 - Breve histórico sobre concepções do feminino 
	2.2.2 - Fisiologia feminina e aprendizado 
	2.2.3 - A feminilidade de Lenita 
	2.2.4 - As patologias de um corpo instável 
	2.2.5 - Corpo feminino e lugar social 

	2.3 - Fisiologia Genésica  
	2.3.1 - Uma dedicatória muito significativa 
	2.3.2 - As menções significativas a Darwin 
	2.3.3 - A espinha dorsal da narrativa: o “darwinismo” 
	2.3.4 - A hereditariedade: a formação dos seres e das espécies.  
	2.3.5 - A luta pela vida 

	2.4 – O Naturalismo na obra  
	2.4.1 – Naturalismo e meio social 
	2.4.2 - Naturalismo e meio natural. 
	2.4.3 - Naturalismo e Cientificismo: corpo sem alma 


	Considerações finais  
	Referências bibliográficas  


