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CONTOS NOVOS 

-MÁRIO DE ANDRADE -   

 
Instrutor: Felipe Augusto Guelfi  

(Literatura) 

Contos Novos reúne nove curtas narrativas 

compostas ao longo da vida por Mário de Andrade 

(1893-1945) e só publicadas postumamente. 

Os contos podem ser classificados em dois 

grandes grupos, segundo o seu foco narrativo. 

Os de primeira pessoa são quatro e têm como 

protagonista o próprio narrador, Juca. Eles se 

caracterizam pela introspecção e pela sondagem 

psicológica, de inspiração freudiana, que repassa 

momentos significativos da infância ("Tempo da 

Camisolinha"), adolescência ("Frederico 

Paciência") e maturidade do protagonista (caso de 

"O Peru de Natal", o conto mais célebre do livro, 

que trata do confronto de Juca com a imagem e a 

memória do pai morto e odiado). Há neles um 

fundo autobiográfico, sugerido pelo próprio Mário, 

que chega a se auto referir no primeiro desses 

contos ("Vestida de Preto"). 

Os contos narrados em terceira pessoa 

combinam o lirismo e a investigação subjetiva com 

o engajamento social, que se faz bastante claro 

em "Primeiro de Maio", "O Ladrão" e "O Poço". 

Nesses casos, a inspiração de Mário é não só 

humanitária, mas também marxista, de denúncia 

da injustiça social e da patética alienação do 

trabalhador. Uma exceção nesse grupo é "Atrás 

da Catedral de Ruão", conto que se concentra na 

linha psicológica e retrata o drama da virgindade 

de Mademoiselle, uma professora de francês de 

43 anos. Mário usou no texto muitas expressões 

nesse idioma, que serve curiosamente como um 

código cifrado e disfarça, afinal, muito do pudor do 

escritor. 

 

CONTEXTO 

Mário de Andrade foi o principal líder do 

movimento modernista brasileiro, que começou 

com a Semana de Arte Moderna de 1922. Soube 

unir as influências das vanguardas europeias à 

construção de um projeto de cultura nacional, 

buscando, assim, modernizar a arte brasileira e 

romper com a tradição literária, aplicando novos 

princípios estéticos à expressão de nossa 

realidade. A coletânea de Contos Novos traz 

textos escritos pelo autor ao longo de toda a sua 

vida. O livro traz desde os primeiros momentos 

modernistas, movidos pelo entusiasmo do contato 

com as vanguardas europeias até a maturidade, 

que dotou o escritor de uma expressão mais 

contida, passando pela marca nacionalista e pela 

perspectiva crítica. 

 

ENREDO DOS CONTOS 

1. "VESTIDA DE PRETO": 

Juca, em flashback, recupera as primeiras 

experiências amorosas com sua prima Maria, 

bruscamente interrompidas por uma Tia Velha. A 

repressão associa-se à rejeição da prima, que o 

esnoba na adolescência. A prima se casa, 

descasa, e o convida para visitá-la. 

"Fantasticamente mulher", sua aparição deixa 

Juca assustado. 

 

2."O LADRÃO":  

Numa madrugada paulistana, um bairro 

operário é acordado por gritos de pega-ladrão. 

Num primeiro momento, marcado pela agitação, 

os moradores reagem com atitudes que vão do 

medo ao pânico e à histeria, anulados pela 

solidariedade com que se unem na perseguição 

ao ladrão. Num segundo momento, caracterizado 

pela serenidade e enleio poético, um pequeno 

grupo de moradores experimenta momentos de 

êxtase existencial. Os comportamentos se 

sucedem, numa linha que vai do instinto gregário 

ao esvaziamento trazido pela rotina. 

 

3. "PRIMEIRO DE MAIO":  

Conflito de um jovem operário, identificado 

como "chapinha 35", com o momento histórico do 

Estado Novo. 35 vê passar o Dia do Trabalho, 

experimentando reflexões e emoções que vão da 

felicidade matinal à amargura e desencanto 

vespertinos. Mesmo assim, acalenta a esperança 

de que, no futuro, haja liberdade democrática para 

que "sua" data seja comemorada sem repressão. 

4. "ATRÁS DA CATEDRAL DE 

RUÃO":  
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Relato dos obsessivos anseios sexuais de uma 

professora de francês, quarentona invicta, que 

procura hipocritamente dissimular seus impulsos 

carnais. Aplicação ficcional da psicanálise: 

decifração freudiana. 

 

5. "O POÇO":  

Joaquim Prestes, fazendeiro dividido entre o 

autoritarismo e o progressismo, é desafiado por 

um grupo de peões que se insubordinam, 

desrespeitando o mandonismo absurdo do patrão. 

 

6. "PERU DE NATAL":  

Juca exorciza a figura do pai, "o puro-sangue 

dos desmancha-prazeres", proporcionando à 

família o que o velho, "acolchoado no medíocre", 

sempre negara. 

 

7. "FREDERICO PACIÊNCIA":  

Dois adolescentes envolvidos por uma amizade 

dúbia, de conotação homossexual, procuram 

encontrar justificativas para esse controvertido 

vínculo e se rebelam contra as convenções 

impostas pela sociedade. 

 

8. "NÉLSON":  

Registro do comportamento insólito de um 

homem sem nome. Num bar, um grupo de rapazes 

exercita seu "voyeurismo" pela curiosidade 

despertada pelo estranho sujeito: quatro relatos se 

acumulam, na tentativa de decifrar a identidade e 

a história de vida de uma pessoa que vive ilhada 

da sociedade, ruminando sua misantropia. 

 

9. "TEMPO DE CAMISOLINHA": Juca, 

posicionando-se novamente como personagem-

narrador, evoca reminiscências da infância, 

especialmente do trauma que lhe causou o corte 

de seus longos cabelos cacheados. Reconcilia-se 

com a vida ao presentear um operário português 

com três estrelas-do-mar. 

PERSONAGENS 

Juca: presente em vários contos na condição de 

narrador, parece funcionar como alter ego do 

autor. 

35: o protagonista sem nome de “Primeiro de 

maio”, símbolo da festa e da solidariedade que se 

opõem ao estado repressivo. 

Frederico Paciência: personagem do conto 

homônimo, síntese das tentativas de vencer as 

barreiras impostas pelo superego. 

Nelson: personagem do conto homônimo, 

fiuração da solidão. 

Mademoiselle: personagem de “Atrás da 

Catedral de Ruão”, figuração do desejo sexual 

reprimido. 

Trabalhadores: presentes em “O poço”, “Tempo 

da camisolinha” e “Primeiro de maio”, evidenciam 

a perspectiva social da literatura modernista. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Mário de. Contos Novos. Rio de 

Janeiro: Villa Rica, 1996. 

https://www.mundovestibular.com.br/estudos/resu

mo-de-livro/contos-novos-mario-de-andrade-

resumo/ (Acesso em: 10/01/2021) 

 

A PALAVRA ALGO 

 - LUCI COLLIN - 
 

Instrutor: Felipe Augusto Guelfi  

(Literatura) 

A Palavra Algo é um livro ágil, variado e 

humorado. Revela uma poeta em busca do caos, 

mas, ao mesmo tempo, temerosa do caos; por 

isso se mantém fiel a formas e técnicas, pois, 

como diz D. H. Lawrence, “o desejo do caos é a 

respiração de sua poesia. O medo do caos está no 

desfile de formas e técnicas”. 

Luci deseja o caos que, no seu livro, irrompe 

não só das imagens de seus versos, mas também 

da miscelânea de poemas díspares que o 

compõe: poemas que vão da metalinguagem a 

citações e à mera cópia de frases banais. Poesia, 

lembra Luci em um de seus versos, talvez seja, de 

todos os discursos, “o mais movediço o mais 

plástico”. 
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A Palavra Algo já nos dá uma pista imensa do 

que vai ser apresentado para gente. "Algo" é um 

pronome indefinido, diz sobre uma coisa 

indeterminada, o título nos dá uma pista que ali no 

livro ela vai tratar de coisas que nos escapam, mas 

que é perseguido via palavra, via linguagem. 

 

1. SOBRE A AUTORA 

Collin nasceu em Curitiba, estudou piano, 

percussão, Letras e foi professora do 

Departamento de Letras Estrangeiras da UFPR 

(Universidade Federal do Paraná). A obra 

escolhida para os vestibulares da UEL e UEM 

venceu o segundo lugar do Prêmio Jabuti de 2017. 

Entre as características da obra, destaca-se a 

intertextualidade nas poesias, em que a autora 

brinca com referências de outras obras 

conhecidas. A doutoranda também indica um 

poema específico que está interligado a questões 

muito presente no momento. Outra dica está no 

próprio nome do livro. 

 

2. LENDO AS POESIAS 

Como em um lance de dados Luci Collin 

celebra o jorro da linguagem em A Palavra Algo 

(Iluminuras, 2016) – livro que lhe concedeu o 

segundo lugar no Prêmio Jabuti 2017. A metáfora 

dos dados pode ser encontrada no poema 

“Lances” em que mostra como Collin utiliza as 

palavras para “cumprir o poema”: “dado que nos 

poreja / cumprir o poema / sagrar sua sorte / de 

verbos em chamas”. Sua poesia – apesar de 

cerebral – estabelece essa conexão com o 

improvável, o que lhe garante maior liberdade para 

compor seus versos: 

dado que é sem doutrina 

jogo de emblemas 

ondulação das cortinas 

que tudo a voragem do início 

e os sons feito fossem azes 

estilando 

o âmago desimpedido 

de um esplêndido 

algo. 

 

Seu único comprometimento é com a poesia, 

ela mesma enquanto fluxo constante, como 

escreve em “Tule”: “assim aqui não se traceja 

perguntas / que os passos da dança são um jorro 

/ as falas são manjar e reeditam / o script que a 

vida assina”. Esse diálogo com o inconsciente – 

de onde sai o jorro de significantes – é o material 

primordial da poeta, que assume sua escrita 

enquanto tessitura imaterial. Em “Firmamento”, 

ela nos dá a indicação:  

o espantadiço gosto da memória  

cristal de confeitaria  

adorno de sèvres longínquo  

faz desfilar aqui não só os mortos  

mas as tessituras abortadas no algo que      têm  

de farelos  

de abstração  

de incongruência. 

 

A poeta e escritora curitibana deixa entrever em 

A palavra algo a sua clave do poético. 

Seu livro nos fala da construção da linguagem 

– seu cerne – e nos mostra a ficcionalidade do 

poema. Toda poesia é ficção. No poema “Óbvia”, 

Collin nos lembra disso: “a flor é forma de flor / que 

o poema vê / intenta / namora / cogita / grita com 

uma voz parecida / mas que nunca chega a ser 

voz de flor”. Ficção onde mais esconde do que 

mostra sua intencionalidade, como nos lembra em 

Atinências: “existem coisas que eu digo/no meio 

das coisas que escondo / (...) / resistem horas 

inteiras / em meio a meio minuto”. 

A poesia gravita em sua própria lei. Em 

“Desenlace”, Collin escreve sobre a inevitabilidade 

da escrita: “tentei escapar daquele areal por 

dentro / mas a palavra era oblívio / (...) / tentei 

escapar daquele terremoto por dentro / mas a 

palavra era limbo”. 

Poesia como limbo, limite do que é passível de 

ser dito. Em “Jim Said”, a poeta arma: 

“a poesia é metal precioso é metal 

nobre/agarrado aos detalhes e ao insubmisso”. 

Em A palavra algo, Luci Collin flerta com o corte 

incisivo do poema ao mostrar que toda poesia é 

artifício do real. 

Nos poemas que versam sobre o fazer poético 

da autora, lê-se que “o discurso é para ser longo e 

nítido/ mas a tinta borra hesita/ ela mesma tem 

lapsos/e talvez falsifique as cenas em seu 

arredamento de pávida lembrança”; ou “as 

palavras que se alcançam/ são o esquecimento 

das figuras/ que descem degraus na pressa/ do 

inédito”. 

O poema Grande Fome “anuncia” paródias 

anteriores e posteriores que se insinuam, mas não 

se concretizam - “essa maquiagem máscara e as 

paródias que insinua/ espantam as cirandas já 
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escassas/ e a pressa rega uma semente/ sifilítica” 

-, dando um calço nas expectativas do leitor. Luci 

não parodia explicitamente, mas cita diversos 

poetas como Fernando Pessoa, Mallarmé, 

Casimiro de Abreu. Nessas citações, a poeta 

parece ter encontrado “a amenidade do velho e a 

agitação de um menino ao repetir gestos que 

duplicam o pouso”. E Luci duplica o voo desses 

poetas. Em A Palavra Algo, Autopsicografia, de 

Fernando Pessoa, se transforma em Deveras e 

assim inicia: “O poeta finge/ e enquanto isso/ 

cigarras estouram/ pontes caem/ azaleias 

claudicam”. 

Luci se vale também de frases banais, 

provavelmente lidas em placas espalhadas pela 

cidade, e com elas constrói o poema Orçamento 

Sem Compromisso, no melhor exemplo de “escrita 

não criativa” contemporânea: “Compro ouro/ 

Cobrem-se botões/ Compro e vendo cabelo/ X-

calabresa/ Porção e executivo/ Piso 

escorregadio”. A poeta não “se incomoda” em não 

ser criativa, parece saber que, como se lê no 

poema Imortalha, “todos os termos foram 

inventados”. 

 

REFERÊNCIAS 

COLLIN, Luci. A Palavra Algo. 1ª Ed. Iluminuras, 

2016. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,e

m-a-palavra-algo-luci-collin-usa-sua-poesia-do-

caos-e-desassossego,70001644373 (Acesso em: 

10/01/2021.)  

http://www.blogletras.com/2019/04/poesia-e-

metalinguagem-em-palavra-algo (Acesso em: 

10/01/2021) 

 

O VENDEDOR DE PASSADOS 

- JOSÉ EDUARDO AGUALUSA – 
 

Instrutor: Lucas dos Santos Lavisio (Literatura) 

1. SOBRE O AUTOR 

José Eduardo Agualusa nasceu em Huambo, 

Angola, no ano de 1960, sendo descendente de 

portugueses e brasileiros. Iniciou sua carreira 

literária em 1988 com a publicação da obra “A 

Conjura”. Entre suas obras, já traduzidas para 

mais de 20 idiomas, destacam-se “Nação Crioula”, 

“As mulheres do meu pai” e “O vendedor de 

passados”. Sua mais recente obra é o romance 

“Os vivos e os outros”, lançado no ano de 2020. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A obra em questão, lançada em 2004, vem 
na esteira de uma efervescência cultural da 
África em Língua Portuguesa. Visando se 
desvincilhar do colonialismo português e 
construir uma identidade própria, como explica 
Feitosa (2016), a revista Mensagem (1951) deu 
o primeiro passo de Angola rumo à supremacia 
da cultura nativa. 

Como esclarece Stacul (2010), o processo 
de dominação imposto pela colonização 
passava também por um processo de 
apagamento da história dos povos africanos, 
isso explica o porquê de os estudos sobre a 
literautra africana centrarem-se no período pós-
salazarista e pós-colonial ( a partir de abril de 
1974), pois os registros anteriores a esse 
período privilegiavam a imagem do europeu 
acerca das colônias. 

Assim, entende-se o motivo de a temática 
histórica ser tão presente na produção literária 
africana, pois ela é uma forma de reconstruir a 
identidade do povo e legitimar a memória social, 
como explica Stacul (2010). Em “O vendedor de 
passados”, a relação entre literatura e história 
será amplamente tratada. 

 

3. OS LAÇOS ENTRE A 

FICCÇÃO E A REALIDADE 
 

“O vendedor de passados” é uma obra narrada 

em primeira pessoa por uma osga-tigre, uma 

espécie de lagartixa, de nome Eulálio, que 

observa atenta aos detalhes da vida de Félix 

Ventura, o dono da casa onde ela mora. Sobre o 

peculiar narrados, sabe-se que ele tem memórias 

humanas, pois de fato o foi em outra vida: ao que 

tudo indica, Eulálio reencarnou como uma osga, 

após o término de sua vida humana, da qual ele 

guarda reminiscências. Dito isso, o enredo 

acompanha Félix, um homem albino que vivem em 

Huambo e um profissional um tanto inusitado: um 

vendedor de passados, um homem “que traficava 

memórias, que vendia o passado, secretamente, 

como outros 

contrabandeiam cocaína” (AGUALUSA, 2011, 

p. 16). Este profissional é procurado 

especialmente por pessoas de “bom presente”, de 

boa vida e que buscam um bom passado, uma 

história condizente com seus sucessos. 
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Félix Ventura rendeu-se. 

Procurava-o, explicou, toda uma 

classe, a nova burguesia. Eram 

empresários, ministros, 

fazendeiros, camanguistas, 

generais, gente, enfim, com o futuro 

assegurado. Falta a essas pessoas 

um bom passado, ancestrais 

ilustres, pergaminhos. Resumindo: 

um nome que ressoe a nobreza e a 

cultura. Ele vende-lhes um passado 

novo em folha. Traça-lhes a árvore 

genealógica. Dá-lhes as fotografias 

dos avôs e bisavôs, cavalheiros de 

fina estampa, senhoras do tempo 

antigo. Os empresários, os 

ministros, gostariam de ter como 

tias aquelas senhoras, prosseguiu, 

apontando os retratos nas paredes 

– velhas donas de panos, legítimas 

bessanganas –, gostariam de ter 

um avô com o porte ilustre de um 

Machado de Assis, de um Cruz e 

Sousa, de um Alexandre Dumas, e 

ele vende-lhes esse sonho singelo. 

(AGUALUSA, 2011, p. 16). 

 

Como é possível notar, o próprio Félix “a 

grande metáfora da história, por meio da qual se 

coloca em cheque os limites entre a realidade e a 

ficção e se questiona a relatividade das verdades 

e a construção da memória” (STACUL, 2010, p. 

267). Todo esse conflito inicial ocorre a partir da 

aparição de um estrangeiro, que pede para Félix 

não só um passado, mas uma nova identidade. 

Desse acontecimento, esclarece Stacul (2010), 

decorre uma crise ética: criar um passado é um 

ato artístico, mas manipular uma identidade seria 

um ato criminoso. Ventura precisa então superar 

esse dilema e recriar sua própria identidade e 

noção de ética para prestar os serviços ao 

estrangeiro, o que faz, ironicamente, após receber 

uma quantia gorda. 

O resultado do trabalho de Félix Ventura é um 

novo ser, um homem fabricado: todas as 

características do estrangeiro, agora nomeado 

José Buchmann, são artificiais: seu próprio nome, 

sua naturalidade, sua idade, sua genealogia, as 

fotos de seus familiares etc. Como escreve Stacul 

(2010), a nova identidade torna-se a única 

verdade da vida de Buchmann.  

 

Venho estudando desde há 

semanas José Buchmann. 

Observo-o a mudar. Não é o 

mesmo homem que entrou nesta 

casa, seis, sete meses atrás. Algo, 

da mesma natureza poderosa das 

metamorfoses, vem operando no 

seu íntimo. É talvez, como nas 

crisálidas, o secreto alvoroço das 

enzimas dissolvendo órgãos. 

Podem argumentar que todos 

estamos em constante mutação. 

Sim, também eu não sou o mesmo 

de ontem. A única coisa que em 

mim não muda é o meu passado: a 

memória do meu passado humano. 

O passado costuma ser estável, 

está sempre lá, belo ou terrível, e lá 

ficará para sempre. (AGUALUSA, 

2010, p. 38). 

 

Nas palavras da osga Eulálio, em certo 

momento Buchamann começa a mudar, não era 

mais como o estrangeiro que entrara na casa, pois 

uma “metamorfose” ocorrera no seu interior. 

Eulálio parece dar uma pista dessa mudança ao 

dizer que a única coisa que não muda é a memória 

que tem do próprio passado humano e é 

justamente nesse ponto em que se dá a 

transformação de Buchmann. 

 

Olhando para o passado, 

contemplando-o daqui, como 

contemplaria uma larga tela 

colocada à minha frente, vejo que 

José Buchmann não é José 

Buchmann, e sim um estrangeiro a 

imitar José Buchmann. Porém, se 

fechar os olhos para o passado, se 

o vir agora, como se nunca o 

tivesse visto antes, não há como 

não acreditar nele – aquele homem 

foi José Buchmann a vida inteira. 

(AGUALUSA, 2010, p. 41). 

 

Buchmann, a partir desse momento, não era 

mais um estrangeiro imitando uma personalidade, 

mas ele se transformou em definitivo em José 

Buchmann. A personalidade do estrangeiro 

começa a desintegrar-se até um ponto da 

narrativa em que ele nunca existiu, sendo apenas 

José Buchmann a identidade real. Após entregar 
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os documentos da nova identidade a Buchmann, 

Félix Ventura o adverte a não buscar seu passado, 

a não pôr os pés na Chibia, pois tudo sobre ele 

fora fabricado e, uma vez buscadas suas origens, 

ele se depararia com o nada, com a mentira de 

sua identidade.  

Espantado fica Ventura ao saber que 

Buchmann foi a Chibia e lá encontrou as provas 

de sua existência, as evidências comprobatórias 

de que ele sempre existira, estabelecendo-se 

como um fato irrufutável. 

É nesse momento que a 

identidade de José Buchmann se 

renova, assume uma significação 

ainda mais complexa e 

estarrecedora: “Você inventou-o, a 

esse estranho José Buchmann, e 

ele agora começou a inventar-se a 

si próprio. A mim parece-me uma 

metamorfose... Uma reencarnação. 

Ou antes: uma possessão.” 

(AGUALUSA, 2004, p. 73) O 

estrangeiro que chegou até o 

escritório de Félix Ventura 

buscando uma nova identidade, 

portanto, não mais existia. José 

Buchmann era a única existência 

palpável, comprovável por 

documentos. A única história, a 

única memória, a única existência 

verdadeira é aquela criada por Félix 

Ventura. A ficção tomou “posse” do 

que seria real. A ficção, na obra, é 

a única verdade histórica (STACUL, 

2010, p. 269). 

 

Desse modo, José Buchmann deixa de ser uma 

criação e passa a ser real, instituindo-se como a 

personificação de uma metáfora: a da construção 

da memória social a partir da memória ficcional, 

esclarece Stacul (2010). 

Assim, Agualusa ressalta a necessidade do 

povo Angolano de recriar sua própria identidade, 

sendo José Buchmann a representação desse 

povo que ainda busca sua própria história 

descolada do colonialismo e da guerra para então 

seguir em frente. 
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QUARTO DE DESPEJO 

 – CAROLINA MARIA DE JESUS – 

Instrutor: Lucas dos Santos Lavisio (Literatura) 

1. SOBRE A AUTORA 
 

Carolina Maria de Jesus nascem em 
Sacramento, Minas Gerais em 14 de março de 
1914. Em 1937, após a morte da mãe, mudou-se 
para São Paulo e, aos 33 anos, foi morar na favela 
do Canindé, onde trabalhou como catadora de 
lixo. Nas horas vagas, Carolina escrevia diários e 
um deles deu origem ao livro “Quarto de Despejo”, 
publicado em 1960, e que rendeu projeção 
internacional a autora, sendo uma obra traduzida 
para 16 idiomas e vendida em 40 países. Essa 
“flor que nasceu na rua”, mulher negra e periférica, 
é a autora improvável de Quarto de Despejo. 

 

2. A MISÉRIA 
 

Quarto de Despejo, escrito a partir dos diários 

de Carolina, é um relato em linguagem coloquial 

bastante cru das mazelas vividas pelos miseráveis 

que residiam na favela do Canindé. Carolina relata 

os acontecimentos de sua vida junto a seus três 

filhos: Vera Eunice, João José e José Carlo. No 

fragmento abaixo, de 11 de maio de 1958, 

Carolina escreve: 

 

...Ontem eu ganhei metade de 

uma cabeça de porco no frigorífico. 
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Comemos a carne e guardei os 

osso. E hoje puis os osso para 

ferver. E com o caldo fiz as batatas. 

Os meus filhos estão sempre com 

fome. Quando eles passam muita 

fome eles não são exigentes no 

paladar. (JESUS, 2014, p. 27). 

 

Neste relato, fica evidenciado um aspecto 

constante da vida de Carolina  na favela do 

Canindé: a luta constante contra a fome e a dor 

de, enquanto mãe, não ter condições de garantir 

itens básicos para atenuar a fome de seus filhos. 

Em outro relato, de 17 de maio de 1958, a miséria 

fica ainda mais evidente: 

 

...Chegou um caminhão aqui na 

favela. O motorista e o seu ajudante 

jogam umas latas. E linguiça 

enlatada. Penso: E assim que 

fazem esses comerciantes 

insaciáveis. Ficam esperando os 

preços subir na ganancia de ganhar 

mais. E quando apodrece jogam 

fora para os corvos e os infelizes 

favelados. Não houve briga. Eu até 

estou achando isto aqui monotono. 

Vejo as crianças abrir as latas de 

linguiça e exclamar satisfeitas: — 

Hum! Tá gostosa! A Dona Alice 

deu-me uma para experimentar. 

Mas a lata está estufada. Já está 

podre. (JESUS, 2014, p. 30). 

 

Como Carolina descreve, os comerciantes, em 

seu ímpeto de lucrar, desperdiçam quantidades 

grandes de alimento e então os jogam para fora 

para “os corvos e os infelizes favelados”, ou seja, 

Carolina sabe que existe uma lógica que prioriza 

o lucro em detrimento da dignidade humana. Aqui, 

Carolina evidencia o estado de desumanização ao 

qual aquelas pessoas estão submetidas, tendo 

que viver como animais carniceiros. Uma segunda 

questão chama a atenção: a naturalidade com a 

qual Carolina descreve uma cena tão brutal 

quanto crianças comendo lixo, isso se dá pois 

esse tipo de acontecimento era de fato corriqueiro 

naquele ambiente. A seguir, outro relato, desta vez 

de 19 de maio de 1958, chama a atenção: 

 

Deixei o leito as 5 horas. Os 

pardais já estão iniciando a sua 

sinfonia matinal. As aves deve ser 

mais feliz que nós. Talvez entre 

elas reina amizade e igualdade. (...) 

O mundo das aves deve ser melhor 

do que dos favelados, que deitam e 

não dormem porque deitam-se sem 

comer. (JESUS, 2014, p. 31). 

 

Neste relato, Carolina mostra um grande lirismo 

ao descrever os cantos dos pássaros e imaginar a 

vida harmônica entre eles, sonhando com a 

igualdade e a amizade do mundo das aves. Por 

fim, reflete tristemente acerca da condição de 

extrema pobreza em que se encontram os 

moradores da favela. Condição essa que os torna 

cativos. Para concluir esta seção do texto, 

abordar-se-á um fragmento do diário de Carolina 

referente ao dia 21 de maio de 1958. 

 

 Passei uma noite horrivel. 

Sonhei que eu residia numa casa 

residivel, tinha banheiro, cozinha, 

copa e até quarto de criada. Eu ia 

festejar o aniversário de minha filha 

Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe 

umas panelinhas que há muito ela 

vive pedindo. Porque eu estava em 

condições de comprar. Sentei na 

mesa para comer. A toalha era alva 

ao lirio. Eu comia bife, pão com 

manteiga, batata frita e salada. 

Quando fui pegar outro bife 

despertei. Que realidade amarga! 

Eu não residia na cidade. Estava na 

favela. Na lama, as margens do 

Tietê. E com 9 cruzeiros apenas. 

Não tenho açúcar porque ontem eu 

saí e os meninos comeram o pouco 

que eu tinha. (JESUS, 2014, p. 35). 

 

No trecho em questão, o que chama a atenção 

é, paradoxalmente, a tristeza de um sonho bom. 

Carolina diz ter tido uma péssima noite, apesar de 

ter tido um sonho agradável. Isso ocorre 

justamente porque, ao acordar, ela teve de se 

deparar com a triste realidade de penúria em que 

vive. Carolina lamenta por ter sonhado uma vida 

melhor, lamenta por ter se apegado a uma falsa 

realidade só para ver-se frustrada depois. Melhor 

seria se esse sonho não tivesse lembrado-a da 

condição em que ela se encontra. Continuando: 
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Eu ontem comi aquele macarrão 

do lixo com receio de morrer, 

porque em 1953 eu vendia ferro lá 

no Zinho. Havia um pretinho 

bonitinho. Ele ia vender ferro lá no 

Zinho. Ele era jovem e dizia que 

quem deve catar papel são os 

velhos. Um dia eu ia vender ferro 

quando parei na Avenida Bom 

Jardim. No Lixão, como é 

denominado o local. Os lixeiros 

haviam jogado carne no lixo. E de 

escolhia uns pedaços: Disse-me: — 

Leva, Carolina. Dá para comer. 

Deu-me uns pedaços. Para não 

maguá-lo aceitei. Procurei 

convencêlo a não comer aquela 

carne. Para comer os pães duros 

ruidos pelos ratos. Ele disse-me 

que não. Que há dois dias não 

comia. Acendeu o fogo e assou a 

carne. A fome era tanta que ele não 

poude deixar assar a carne. 

Esquentou-a e comeu. Para não 

presenciar aquele quadro, saí 

pensando: faz de conta que eu não 

presenciei esta cena. Isto não pode 

ser real num paiz fértil igual ao meu. 

Revoltei contra o tal Serviço Social 

que diz ter sido criado para 

reajustar os desajustados, mas não 

toma conhecimento da existência 

infausta dos marginais. Vendi os 

ferros no Zinho e voltei para o 

quintal de São Paulo, a favela. No 

outro dia encontraram o pretinho 

morto. Os dedos do seu pé abriram. 

O espaço era de vinte centímetros. 

Ele aumentou-se como se fosse de 

borracha. Os dedos do pé parecia 

leque. Não trazia documentos. Foi 

sepultado como um Zé qualquer. 

Ninguém procurou saber seu nome. 

Marginal não tem nome. (JESUS, 

2014, p. 36). 

 

Além do brutal relato de um homem comendo 

lixo para matar a fome e terminando morto em 

decorrência dessa prática, o apagamento das 

pessoas em condição de extrema pobreza é 

claramente notado na frase final: “marginal não 

tem nome”. Isso é, o rapaz que ali morreu não 

passou de uma estatística e foi sepultado como 

indigente, sem preocupação alguma em garantir 

um enterro digno para ele. 

 

3. A VIOLÊNCIA 
 

Nesta seção, tratar-se-á de outro aspecto 

bastante marcante de Quarto de Despejo: a 

violência, que se manifesta de diferentes maneiras 

na obra. Observe o fragmento a seguir, de 3 de 

junho de 1958: “Um dia eu discutia com a Leila. 

Ela e o Arnaldo puzeram fogo no meu barracão. 

Os vizinhos apagaram” (JESUS, 2014, p. 48). 

Além da violência explícita como nesse fragmento, 

há outros tipos de violência presentes na obra, 

como é o caso do racismo, evidenciado no 

fragmento a seguir, de 16 de junho de 1958: “...Eu 

escrevia peças e apresentava aos diretores de 

circos. Eles respondia-me: —É pena você ser 

preta”. (JESUS, 2014, p. 59). 

Em 4 de julho de 1958, Carolina assinala nova 

mostra de violência, dessa vez contra um de seus 

filhos:  

Quando os meus filhos eram 

menores eu deixava eles fechado e 

saía para catar papel. Um dia eu 

cheguei e encontrei o João 

chorando. Ele disseme: — Sabe 

mamãe, a Dona Rosa me jogou 

bosta no rosto (JESUS, 2014, p. 

74). 

 

Novamente, vale ressalta como Carolina relata 

essas ações violentas contra ela e seus filhos 

infantes com uma assustadora naturalidade, 

destacando uma vez mais que esse tipo de 

acontecimento é recorrente na vida dela.  

A violência contra a mulher também é 

destacada nos diários de Carolina, como pode-se 

ler no trecho de 28 de maio de 1958: 

 

...E o pior na favela é o que as 

crianças presenciam. Todas 

crianças da favela sabem como é 

o corpo de uma mulher. Porque 

quando os casais que se 

embriagam brigam, a mulher, para 

não apanhar sai nua para a rua. 

(JESUS, 2014, p. 41). 

 

 Aqui fica marcada a violência contra as 

mulheres na favela e a naturalidade com a qual 

isso ocorre, visto que todas as crianças já viram 

uma mulher nua fugindo da violência doméstica na 
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favela. Em outro relato anterior, de 18 de julho de 

1955, Carolina relata: 

 

E elas, tem que mendigar e 

ainda apanhar. Parece tambor. A 

noite enquanto elas pede socorro 

eu tranquilamente no meu barracão 

ouço valsas vienenses. Enquanto 

os esposos quebra as tabuas do 

barracão eu e meus filhos 

dormimos socegados. Não invejo 

as mulheres casadas da favela que 

levam vida de escravas indianas. 

(JESUS, 2014, p. 14). 

Neste trecho, Carolina destaca as constantes 

agressões sofridas por mulheres da favela nas 

mãos de seus maridos. Enquanto ela sustenta os 

filhos com o próprio trabalho, apesar das 

dificuldades, outras várias mulheres têm de se 

submeter a mendigar e ainda sofrerem com a 

violência doméstica dentro de suas casas. 

Por fim, a violência sexual também é retratada 

em Quarto de Despejo, como pode-se notar pelo 

relato do dia 6 de julho de 1959: 

 

Falamos do J. P., que quer 

amasiar-se com a sua filha I. (...) 

Ele mostra para a filha e convida... 

—Vem minha filha! Dá para o seu 

papaizinho! Dá... só um pouquinho 

(JESUS, 2014, p. 167).  

 

Neste trecho, Carolina escreve acerca dos 

constantes pedidos de um pai para ter relações 

sexuais com suas filhas. Carolina diz não aguentar 

mais ouvir esse tipo de coisas, pois, infelizmente, 

era vizinha do homem em questão. Mais adiante, 

o relato se torna ainda mais grave: 

 

A C. disse que pediu dinheiro ao 

seu pai para comprar um par de 

sapatos, e ele disse: —Se você me 

dar a... eu te dou 100. Ela deu. E ele 

deu-lhe só 50. Ela rasgou o dinheiro 

e a I. catou os pedaços e colou. Por 

isso que eu digo que a favela é o 

Gabinete do Diabo (JESUS, 2014, 

p. 167). 

 

Ao fim deste diário de 6 de julho de 1959, o 

homem consegue favores sexuais de uma de suas 

filhas em troca de dinheiro para que a menina 

pudesse comprar um calçado, evidenciando a 

situação de completo abandono a qual estão 

submetidas as pessoas que lá vivem, em especial 

as crianças, que se tornam vítimas de abusos a 

fim de garantir itens básicos para sua vida 

cotidiana. Novamente, o relato cru de Carolina 

evidencia a recorrência desses abusos. 

 

4. CAROLINA SONHADORA 
 

Apesar dos brutais relatos de miséria e 

violência feitos até aqui, a obra de Carolina ainda 

apresenta, em certos momentos, um teor bastante 

lírico, ressaltando a sensibilidade e emoção da 

autora. No relato de 20 de julho de 1955, Carolina 

escreve:  

 

Aqui, todas impricam comigo. 

Dizem que falo muito bem. Que sei 

atrair os homens. (...) Quando fico 

nervosa não gosto de discutir. 

Prefiro escrever. Todos os dias eu 

escrevo. Sento no quintal e 

escrevo. (JESUS, 2014, p. 20). 

 

 Para a antipatia das moradoras e a dor 

da miséria, Carolina encontrou a cura nos livros, 

elegendo-os como uma ferramenta de evasão. 

Nesse sentido, há um elo entre os escritores 

ultrarromânticos e a obra de Carolina, pois ambos 

buscam um evasionismo do espaço.  

 

Eu deixei o leito as 3 da manhã 

porque quando a gente perde o 

sono começa pensar nas misérias 

que nos rodeia. (...) Deixei o leito 

para escrever. Enquanto escrevo 

vou pensando que resido num 

castelo cor de ouro que reluz na luz 

do sol. Que as janelas são de prata 

e as luzes de brilhantes. Que a 

minha vista circula no jardim e eu 

contemplo as flores de todas as 

qualidades. (...) E preciso criar este 

ambiente de fantasia, para 

esquecer que estou na favela. 

(JESUS, 2014, p. 54). 
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 Neste fragmento de 12 de junho de 

1958, Carolina mostra traços de um certo 

romantismo ao imaginar-se em um castelo para 

fugir das dores da realidade. Nesse sentido, 

Carolina se empodera do cânone literário, dando 

vazão ao seu gênio artístico. Ainda nesse aspecto 

lírico da obra de Carolina, pode-se destacar o 

fragmento de 22 de julho de 1955:  

 

Eu sou muito alegre. Todas 

manhãs eu canto. Sou como as 

aves, que cantam apenas ao 

amanhecer. De manhã eu estou 

sempre alegre. A primeira coisa 

que faço é abrir a janela e 

contemplar o espaço. (JESUS, 

2014, p. 23). 

 

  Neste trecho, Carolina novamente dá espaço 

ao seu gênio poético e deixa exalar toda a 

sensibilidade, emoção e lirismo que a tomam, 

evidenciando uma faceta da obra oposta a toda a 

brutalidade anteriormente exposta. Aqui reside um 

os grandes méritos da obra da autora em questão: 

retratar com pioneirismo uma mulher negra em 

toda a sua complexidade. 
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HISTÓRIAS QUE OS JORNAIS 

NÃO CONTAM: 54 CRÔNICAS 

INSPIRADAS EM NOTÍCIAS DE 

JORNAL  

– MOACYR SCLIAR – 

 

- Instrutora: Adriana Nunes Felgar 

(Redação) 

1. SOBRE O AUTOR MOACYR 
SCLIAR 
 

Filho de judeus imigrantes europeus, Moacyr 
Jaime Scliar era médico, professor e escritor que 
nasceu em Posto Alegre, Rio Grande do Sul, em 
23 de março de 1937, segundo o site oficial do 
autor, escrito por Regina Zilberman. Desde a 
adolescência Scliar já mostrava seu gosto pela 
literatura, porém, em 1955, ingressou na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
curso de Medicina. Em 1962, ano que concluiu o 
curso, publicou seu primeiro livro, de contos, 
Histórias de um médico em formação. Em 1964, 
iniciou a carreira de professor, e em 1969, a de 
servidor na Secretaria Estadual da Saúde. 
Segundo Zilberman, ele cursou pós-graduação 
em medicina em Israel, em 1970, e pela Escola 
Nacional de Saúde Pública, se tornou doutor em 
Ciências.   

Ainda segundo o site oficial do escritor, os 
primeiros livros dele foram de contos, e ele optou 
em suas obras principalmente pela literatura 
fantástica e a escrita de narrativas curtas. Em 
1972, ele publica seu primeiro romance, A Guerra 
no Bom Fim, ainda dentro do gênero fantástico e 
ambientado em Porto Alegre. Segundo Zilberman, 
Scliar ganhou prêmios de literatura, incluindo três 
prêmios Jabuti, além de ter seus livros traduzidos 
para diversos países, como Rússia, Inglaterra, 
Estados Unidos, França, Alemanha, entre outros. 
Além disso, teve textos adaptados para o teatro, 
televisão e cinema. Moacyr Scliar faleceu em 27 
de fevereiro de 2011, após sofrer um AVC em 
janeiro do mesmo ano.  

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO/SOBRE 
A OBRA 

 

A obra reúne crônicas ficcionais escritas por 
Moacyr Scliar, baseadas em notícias reais 
publicadas no jornal, para a Folha de S. Paulo, 
onde o escritor teve uma coluna por quase duas 
décadas.  

“Nestas 54 crônicas, publicadas entre 2004 e 
2008, há textos extremamente reveladores da 
condição humana, como aqueles que falam do 
amor desgastado pelo tempo e do amor que se 
renova, ou dos que têm a vingança, a cobiça e 
traumas de infância como tema. Mas por mais 
sério que seja o assunto, Scliar consegue imprimir 
um toque de leveza e humor, como é 
característico de suas inúmeras colaborações 
para a imprensa. Nesta seleção, vê-se como 
banalidade do cotidiano, nas mãos de um grande 
escritor, pode se tornar uma bela leitura” (Nota dos 
editores na primeira orelha do livro. 2019). 
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Ainda sobre a obra, o próprio autor escreveu 
“Descobri que, atrás de muitas notícias, ou nas 
entrelinhas destas, há uma história esperando 
para ser contada, histórias essas que podem ser 
extremamente reveladoras da condição humana. 
O jornal funciona, neste sentido, como a porta de 
entrada para uma outra realidade – virtual, por 
assim dizer. Neste momento o texto jornalístico, 
objetivo e preciso, dá lugar à literatura ficcional.” 
(Moacyr Scliar, 2009).  

 

3. ANÁLISE 
 

Em Histórias que os Jornais não Contam: 54 
crônicas inspiradas em notícias de jornal, Moacyr 
Scliar parte de notícias reais, relacionadas ao 
cotidiano de pessoas desconhecidas e de alguns 
fatos inusitados, para escrever cada uma das 54 
crônicas publicadas nessa obra. Podemos 
encontrar desde a continuação imaginada pelo 
autor da história da notícia, como também um 
universo fantástico partindo da visão de seres 
inanimados, como, por exemplo, em O rádio 
Apaixonado e O carrinho ciumento, onde os 
objetos (o rádio e o carrinho) conduzem a 
narrativa:   

“’Minha querida dona, sei que você anda se 
queixando de mim, publicamente, até. Você não 
pode imaginar o sofrimento que isto me causa, 
mesmo porque você provavelmente acha que 
rádios são objetos inanimados, sem vida própria.” 
(Trecho de O rádio Apaixonado, p. 14, 2019).  

É importante lembrar que nesse livro, Scliar 
escreve em linguagem simples, por vezes em 
primeira pessoa, por vezes em terceira pessoa, 
com pouquíssimos diálogos, abrindo vez ou outra 
para as personagens falarem, através do discurso 
direto. Sendo assim, os textos contidos nessa obra 
têm as características do gênero literário crônica: 
narrativa curta, poucos personagens, linguagem 
simples ou coloquial e acontecimentos do 
cotidiano, acrescidos das características do 
gênero ficção, que traz uma narrativa imaginária e 
irreal, mesmo que partindo de um fato real para a 
sua criação.   

No início de cada crônica, o autor nos 
apresenta a notícia ou as notícias, que o inspirou 
para o texto. Notícias do Brasil e de outras partes 
do mundo. Com exceção de Depois do Carnaval, 
que é uma crônica escrita por diversos títulos de 
notícias do Brasil, sobre, por exemplo, questões 
políticas, ambientais e legais, que seriam 
resolvidas ou decididas somente depois do 
Carnaval. Todas as notícias dessa crônica têm 
destacado em negrito a expressão depois do 
carnaval. Assim, Scliar evidencia o dito popular de 
que a ano no Brasil só começa realmente depois 
do carnaval. Nessa crônica não há ficção, mas 
fatos reais que até parecem fictícios.  

Scliar aborda o tema da corrupção brasileira 
nas crônicas Cueca-Cofre, baseada em três 
notícias sobre o muito conhecido “dinheiro na 
cueca”, em Torpedos, dividido em duas crônicas, 
que na primeira O torpedo no vestibular, escreve 
sobre o esquema de tentativas de fraude no 
vestibular para o curso de Medicina em 
universidades públicas, e em Massageando o 
Dorso Político, baseada em uma notícia sobre 
uma compra superfaturada de poltronas de 
massagem para vereadores em Espírito Santo.  

Já em O Futuro na Geladeira, com a notícia de 
uma senhora de 80 anos que adiou o sonho de 
fazer o vestibular para usar o dinheiro da inscrição 
para pagar a prestação da geladeira, Scliar nos 
traz a dura realidade de muitos brasileiros e muitas 
brasileiras, evidenciando a desigualdade social no 
nosso país. Porém, na sua obra fictícia, nos traz a 
esperançosa ilusão de que essa senhora poderá 
realizar o sonho no próximo ano, imaginado que 
ela guardaria a garrafa de champanhe da 
comemoração de uma possível aprovação em sua 
geladeira nova. No último parágrafo, podemos 
pensar que ele fala de guardar a garrafa no fundo 
da geladeira, mas também podemos interpretar 
como o sonho sendo congelado, se mantendo 
conservado, para em outro momento ser 
retomado: 

“Resolveu guardar a garrafa. Bem no fundo da 
geladeira. Um dia ela ainda ingressaria no curso 
de administração; um dia brindaria a seu futuro. 
Era só questão de esperar. Sem medo: Uma boa 
geladeira conserva qualquer champanhe.” (p. 25).  

O humor contido em algumas crônicas se dá 
principalmente através da ironia e quebra de 
expectativa. É preciso relembrar, para análise de 
textos literários, que o humor aqui, não 
necessariamente nos causa muitas risadas. Como 
exemplo, podemos observar a crônica Conquistas 
Culinárias, que é baseada em uma reportagem de 
uma pesquisa sobre homens que sabem cozinhar 
e que são mais atraentes por isso. Na crônica, 
Scliar traz um homem que não sabia cozinhar e 
que aprende para conquistar uma paquera de 
muito tempo. Porém, o homem se envolve tanto 
com a culinária, e tentando solucionar o problema 
do prato que deu errado no tão esperado encontro 
com a mulher que ele desejava, que acaba 
deixando de lado a paquera, direcionando o seu 
interesse para a culinária. E é nesse final 
inesperado (quebra de expectativa) que 
encontramos o humor da crônica.  
Por fim, podemos encontrar entre os temas das 
crônicas a solidão, traição, sonhos, corrupção e a 
modernidade através das invenções científicas. 
Temas que permeiam a humanidade. Além disso, 
a obra nos permite pensar em como a vida 
realmente imita a arte, trazendo histórias reais que 
parecem ter saído da imaginação de alguém, 
percebendo o quão complexo é o ser humano, e 
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tendo na ficção uma continuidade e destaque, 
mantendo-se vivas através da criatividade, 
sensibilidade e registro do autor. 
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ELES NÃO USAM BLACK-TIE 

– GIANFRANCESCO GUANIERI – 

Instrutora: Laís Magalhães (Redação) 

  A obra escrita por Gianfrancesco Guarnieri é 

uma peça dividida em três atos feita para o Teatro 

Arena em 1958. O autor mostra a vida no “morro” 

nos anos 50. A história tem nove personagens que 

sempre estão em cena:  

 

1. PERSONAGENS 
 

TIÃO - Um jovem bonito, criado na cidade pelos 

padrinhos, viveu longe do morro e de seus pais por 

decorrência das prisões de seu pai, um operário 

que era detido por conta das greves feitas. Tião 

também se tornou operário e trabalhava na 

mesma fábrica que o pai, mas não concordava 

com o movimento (assumia isso abertamente) e 

foi taxado como “fura greve”; 

OTÁVIO - Pai de Tião, revolucionário e grevista. Um 

homem que já foi preso durante manifestações na 

greve e se culpa por ter um filho que não concorda 

com o movimento operário. 

ROMANA - Mãe de Tião e esposa de Otávio. Zelosa 

com o lar e família. Uma mulher forte que equilibra 

as tensões com a família. 

MARIA - Noiva de Tião. Uma moça que cresceu no 

morro e gosta muito das pessoas que moram lá. 

Logo no início da obra, conta que está grávida de 

Tião e os dois engatam um noivado. 

JOÃO - Irmão de Maria que se coloca ao lado de 

Tião quando este fura a greve, traindo seu pai. 

CHIQUINHO - Irmão de Tião, um adolescente que 

trabalha na venda do bairro e é apaixonado por 

Terezinha. 

 

TEREZINHA - Namorada de Chiquinho, também 

adolescente, que está sempre na casa da família 

e participa de todas as ocasiões importantes. 

BRÁULIO - Amigo de Otávio que está sempre o 

apoiando na organização das greves. 

JESUÍNO - Operário, trabalhador da mesma fábrica 

de Tião, Otávio e Bráulio. Foi convencido pelos 

chefes a se infiltrar no movimento operário e falar 

quem são os trabalhadores que participam. Trai os 

colegas, age com frieza e é covarde para admitir 

que trai os outros operários. 

 

2. A PEÇA 
 

      A peça retrata não apenas a questão da greve, 

mas também relações familiares. Tião é filho de 

Otávio e Romana e irmão de Chiquinho, noivo de 

Maria... A greve gera confrontos dentro da família, 

uma vez que Tião não concordava com a principal 

luta do pai, que consequentemente era apoiada 

pela noiva e irmão e pela mãe, mesmo que de 

forma indireta. O autor coloca os operários como 

os principais personagens, mostrando suas vidas 

além da fábrica. 

A obra começa com Maria e Tião chegando 

de um encontro, na chuva. Maria conta que está 

grávida enquanto, na casa do namorado, espera a 

chuva diminuir. Os dois decidem que irão se casar 

e já planejam a festa de noivado. Otávio (pai de 

Tião) chega falando da organização para a greve.  

 

3. A GREVE 
 

    Já muito comentada- tem grandes chances de 

acontecer, por isso, Otávio dedica-se 

incansavelmente e na mesma medida, os chefes 

se esforçam para atrapalhar, recrutando operários 
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mais vulneráveis para se infiltrarem no movimento 

e dedurar quem estava dentro da organização. 

Jesuíno aceitou a proposta com a promessa de 

que receberia um cargo na diretoria e ofereceu 

para Tião, que depois de receber a notícia da 

gravidez de Maria, estava preocupado com o 

futuro do filho e da noiva. Apesar de ser contra a 

greve, Tião não achava certo ficar dos dois lados 

para trair um. 

    Na frente de seu pai, Tião não falava mal da 

greve mas também não a apoiava. Chegava a ficar 

irritado quando o assunto era mencionado. Com o 

passar do tempo, o movimento foi conseguindo 

uma melhor organização. Enquanto isso, 

Romana, que já passou pela situação da prisão do 

marido, fica muito preocupada.  
    No dia da greve, Tião sai mais cedo de casa e 

não espera pelo pai, que vai para a fábrica depois. 

Apreensiva, Romana joga cartas para ver como 

será o movimento e sente que as coisas não serão 

tão boas. 

     Passadas algumas horas, Tião chega em casa 

(sozinho, sem seu pai) e até então, todos pensam 

que ele participou da greve. Quando Bráulio para 

avisar Romana de que Otávio foi preso, fala que 

Tião não participou do movimento. Após o choque, 

todos julgam Tião (João, irmão de Maria, mesmo 

sendo à favor da greve, se coloca ao lado do 

jovem, o aconselhando), e no ambiente caótico, 

Romana vai buscar o marido na delegacia.  

     O último momento do livro se resume a uma 

conversa de pai e filho. É decidido que Tião 

morará com um amigo por um tempo, o jovem 

declara que não entrou na fábrica por covardia, 

alegou ser corajoso. O pai concorda e diz que se 

culpa pelas escolhas do filho. Maria fica, grávida, 

esperando o noivo voltar. 

 

 
 

POEMAS ESCOLHIDOS DE 

GREGÓRIO DE MATOS  

– GREGÓRIO DE MATOS – 

 

Instrutor: Sebastião Bonifácio Junior  

1. SOBRE O AUTOR 

De acordo com o texto de Manuel Pereira 

Rabelo, “Vida do excelente poeta lírico, o 

doutor Gregório de Matos Guerra”, extraído do 

livro Obras completas de Gregório de Matos, o 

literato supradito nasceu em Salvador (BA), 

em 1633 (ou 36), filho de uma família 

tradicional baiana, e morreu no Recife em 

1696. Apelidado de “Boca do Inferno”, foi 

advogado formado em Coimbra, arcebispo e 

poeta no período colonial da Bahia. É, ainda, 

considerado o maior poeta barroco da América 

portuguesa. 

As origens de Gregório de Matos dizem 

muito a respeito das ideologias que são 

transmitidas em seus poemas. Sendo ele o 

terceiro filho de um famigerado senhor de 

canavial que possuía 130 escravos e dois 

engenhos, pode-se afirmar que o autor veio de 

família escravocrata e isso contribuiu para os 

inúmeros preconceitos veiculados em suas 

obras. Tais aspectos serão esboçados, de 

modo mais contundente, ao analisarmos 

alguns de seus poemas. 

2. SOBRE A DIVISÃO DA OBRA 

O livro “Poemas escolhidos de Gregório de 

Matos” foi elaborado por José Miguel Wisnik, 

professor de Literatura Brasileira da USP, 

ensaísta, músico e compositor. De acordo com 

o profissional, a obra foi dividida por um critério 

temático. Partindo desse pressuposto, a 

divisão se consolidou assim: 

1) Poesia de circunstância: voltada para a 

realidade, o meio social, a cidade, o 

Recôncavo. Foram elencados, nesse 

segmento, os poemas que visam à sátira 

social, bem como ao aspecto gracioso 

(fazendo referência a acontecimentos 

pitorescos, às festas e demais divertimentos 

da Bahia). Além do mais, estão inseridos, 

nessa seção, os poemas encomiásticos por 

meio dos quais Gregório de Matos 

homenageou indivíduos que considerava 

dignos de admiração. 

2) Poesia amorosa: Nessa parte, estão 

contemplados os poemas líricos, que se 

voltam para a descrição da beleza feminina e, 

também, para a dualidade barroca entre amor 

espiritual (purificador, redentor) e amor carnal 

(pecaminoso, mas inevitável). Sobretudo, 

foram escolhidos, ainda, os poemas eróticos-

irônicos, responsáveis por retratarem a 

sexualidade de modo burlesco. 

3) Poesia religiosa: No último 

agrupamento, ficou a poesia que tematiza o 

binômio culpa X perdão e a vida humana como 
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trânsito. São recorrentes, aqui, os temas da 

inevitabilidade do pecado, do medo da punição 

divina e da busca desesperada do eu-lírico 

pelo perdão de suas transgressões. 

Além da divisão, Wisnik ressalta, por meio 

das notas, os registros diferentes de variantes 

linguísticas encontradas no mesmo poema. 

Ademais, faz questão de salientar os textos 

cuja autoria está sob suspeita. 

3. SOBRE O CONTEXTO 

HISTÓRICO E SUA 

RELAÇÃO COM A OBRA 

A obra de Gregório de Matos é veiculada a 

partir da segunda metade do século XVII, 

justamente, quando o reino português, liberto 

do jugo espanhol, encontrava-se em 

decadência. Diversos foram os motivos que 

serviram para acarretar a crise de Portugal, 

porém os mais significativos acabaram sendo 

o fracasso do comércio oriental e o tráfico de 

escravos da África como algo incapaz de 

sustentar a economia portuguesa. Assim 

sendo, de acordo com Caio Prado Jr. (1966, p. 

32) a metrópole procurava restringir as 

estratégias comerciais que seriam vantajosas 

para o Brasil, com o objetivo de tirar vantagens 

da colônia. 

O nosso país, por sua vez, ficou bastante 

prejudicado com toda essa situação: os 

proprietários rurais adquiriram muitas dívidas 

e o engenho sofria com a queda do preço do 

açúcar. É possível afirmar que foi um período 

marcado pela oposição entre fazendeiros e 

negociantes, sendo estes portugueses. 

Pelo fato de Gregório de Matos ser 

proveniente de uma família detentora de 

terras, pode-se dizer que ele foi afetado por 

toda essa instabilidade econômica. Inclusive, 

em diversos poemas satíricos, manifestou sua 

insatisfação com a exploração dos 

portugueses, como pode ser visto a seguir: 

À BAHIA 

Tristes sucessos, casos lastimosos, 

Desgraças nunca vistas, nem faladas. 

São, ó Bahia, vésperas choradas 

De outros que estão por vir estranhos 

 

Sentimo-nos confusos e teimosos 

Pois não damos remédios às já passadas, 

Nem prevemos tampouco as esperadas 

Como que estamos delas desejosos 

 

Levou-vos o dinheiro, a má fortuna, 

Ficamos sem tostão, real nem branca, 

macutas, correão, novelos, molhos: 

 

Ninguém vê, ninguém fala, nem impugna, 

E é que, quem o dinheiro nos arranca, 

Nos arrancam as mãos, a língua, os olhos. 

(MATOS, 2010, p. 48) 

 

O eu-lírico, dialogando com a Bahia, 

lamenta o sucateamento da cidade realizado 

pelos portugueses, que levaram o dinheiro e, 

consequentemente, deixaram o povo “sem 

tostão, real nem branca”. Na última estrofe, é 

sugerido, ainda, um silenciamento por parte 

dos baianos, que, mesmo oprimidos, 

passaram pelo processo da alienação ao 

terem “as mãos, a língua, os olhos” arrancados 

(metaforicamente) pelo jugo português. 

Sobre esse engajamento do poeta, Wisnik 

nos dirá o seguinte: 

Mas não se trata apenas de 

registrar: Gregório está 

embrenhado nas contradições que 

aponta, e empenhado em dar-lhes 

uma resposta. O filho do senhor de 

engenho encontra o engenho em 

plena crise, e seu mundo, usurpado 

por aquilo que ele vê como o 

arrivismo oportunista dos pretensos 

e falsos nobres, os negociantes 

portugueses (MATOS, 2010, p. 21). 

Desse modo, percebemos, nitidamente, 

que Gregório não estava apenas preocupado 

com a população de sua cidade natal. O que 

mais afligia o intelectual, na verdade, era a 

perda do poder. Isso pode ser visto, sobretudo, 

se analisarmos a maneira como o eu-lírico se 

referia às pessoas miscigenadas (dando-lhes 

a alcunha de “fidalgos caramurus”) que, por 



18 
 

- CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR CEPV UEL - 

um motivo ou outro, conseguiam seus lugares 

ao sol: 

Que é fidalgo nos ossos cremos nós, 

Pois nisso consistia o mor brasão 

Daqueles que comiam seus avós.  

 

E como isto lhe vem por geração, 

Tem tomado por timbre em seus teirós 

Morder nos que provêm de outra nação. 

(MATOS, 2010, p. 109) 

 

É bastante perceptível o ranço do escritor a 

respeito da miscigenação entre brancos e 

outras etnias. Ao nos debruçarmos sobre esse 

excerto, vemos que a abordagem do indígena 

é bem diferente, por exemplo, em relação a um 

Gonçalves Dias (este, sim, apropriava-se do 

vocabulário tupi para enaltecer o índio). Já o 

poeta barroco demonstra um profundo 

desprezo às tradições indianistas, 

principalmente, quando se refere com ironia ao 

ritual antropofágico “Daqueles que comiam 

seus avós”. 

Contudo, em se tratando do trecho acima, o 

mais revelador é o medo de perder terreno 

para alguém miscigenado que pode, segundo 

o eu-lírico, “Morder nos que provêm de outra 

nação”. Para concluir o raciocínio, notamos a 

seguinte curiosidade sobre o autor: tanto o 

povo português, quanto os fidalgos 

miscigenados representavam, para Gregório 

de Matos, a perda do poder que, até então, 

estava centrado nas mãos dos senhores de 

engenho. Em outras palavras, a partir do ponto 

em que o artista percebe a existência de 

cupins roendo o trono de madeira de sua 

família tradicional, reage com um poderoso 

inseticida – sua poesia satírica, por meio da 

qual criticava a tudo e a todos. 

 

4. POESIA DE CIRCUNSTÂNCIA 

Nesta seção, ficaram separados os poemas 

que abordavam aspectos circunstanciais do 

Brasil colônia. Desse modo, divide-se em 

poesia satírica e poesia encomiástica. Aquela 

responsável por satirizar os desafetos do 

poeta e, também, por criticar os problemas 

sociais considerados por Gregório de Matos; 

enquanto esta procurava homenagear 

algumas figuras caras ao poeta. Procuraremos 

analisar, no primeiro caso, os preconceitos 

veiculados pelo autor a respeito de 

determinadas minorias sociais e, ainda, a 

pluralidade de críticas disseminadas pelo 

poeta às mais diversas castas da época. Já em 

se tratando do segundo agrupamento, 

observaremos a gratidão do intelectual ao 

homem que criou um passadiço de madeira 

entre a popa e a proa de determinado navio. 

4.1. POESIA SATÍRICA 

Inicialmente, é necessário ressaltarmos 

que esse conjunto engloba os poemas mais 

significativos do “Boca do Inferno”. Inclusive, 

foram esses versos ferinos os responsáveis 

por ele ganhar tal apelido. Vale ressaltar que, 

por meio desses textos, o poeta baiano 

criticava seus desafetos, bem como os modos 

de vida os quais considerava inadequados. 

Para tal, não poupava ninguém, reverberando 

sua ira contra políticos, líderes religiosos, 

fidalgos, senhoras da corte, freiras, pessoas 

pobres, comerciantes brasileiros e 

portugueses. 

De modo a comprovar a ausência de medo 

do poeta ao enfrentar, inclusivamente, figurões 

da política, analisemos o trecho do poema 

intitulado À despedida do mau governo que fez 

este governador: 

Senhor Antão de Sousa de Meneses, 

Quem sobe a alto lugar, que não merece, 

Homem sobe, asno vai, burro parece, 

Que o subir é desgraça muitas vezes. 

[...] 

Pois vá descendo do alto, onde jazia; 

Verá quanto melhor se lhe acomoda 

Ser home em baixo, do que burro em cima 

(MATOS, 2010, p. 114) 

 

Como é possível notar, o eu-lírico, quase 

como em uma cantiga de maldizer, procura 

nomear as vítimas de seus ataques, sem 

receio de represálias. Nesse caso, ele deixa 

clara a suposta incompetência do antigo 

governador para exercer a função pública, pois 
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acredita que, para muitas pessoas, “o subir é 

desgraça muitas vezes”. Imperativo, fala para 

o político descer do alto, afinal se sentirá mais 

acomodado em meio às pessoas comuns que 

compartilham de sua ignorância para 

governar. 

Em outro poema cujo título é Regra de bem 

viver, que a persuasões de alguns amigos deu 

a uns noivos, que se casavam, as regras só 

são impostas (e de forma bastante irônica) à 

mulher, como podemos perceber em: 

Será primeiramente ela obrigada 

Enquanto não falar, estar calada, 

Item por nenhum caso mais se meta 

A romper fechaduras de gaveta, 

Salvo se, por temer algum agouro, 

Quiser tirar de dentro a prata e ouro. 

(MATOS, 2010, p. 167) 

 

Percebemos que o eu-lírico tenta fazer 

imposições, única e exclusivamente, à noiva, 

associando- -a ao adjetivo “obrigada” e, 

também, aludindo a um silenciamento do sexo 

feminino, pois acredita que ela devesse “estar 

calada”. Além do mais, notamos a associação 

da figura feminina ao estereótipo do 

oportunismo e, motivado por tal 

atravessamento ideológico, a aconselha que 

“por nenhum caso mais se meta / A romper 

fechaduras da gaveta”. Ironicamente, faz a 

ressalva de que ela poderia fazer esse 

procedimento caso quisesse “tirar de dentro a 

prata e ouro”, por “temer algum agouro". 

Continuando a cartilha de imposições, é 

dito o seguinte à noiva: “Irá mui poucas vezes 

à janela, / Mas as mais que puder irá à panela 

[...] / E tanto há de cozer, como há de assar 

[...]” (idem). Em síntese, é criado um modelo 

comportamental, somente para o sexo 

feminino, atrelado à obrigatoriedade de 

realizar os serviços domésticos. Ao analisar a 

objetificação da mulher negra, nos textos de 

Gregório de Matos, Wisnik chega à conclusão 

de que o poeta barroco “não se desprende do 

moralismo e do machismo” (MATOS, 2010, 

p.31). Tal comentário também serve para 

analisarmos o aprisionamento da senhora 

casada (que, segundo o poema, pode ir 

poucas vezes à janela) ao ambiente 

doméstico, de modo a restringir sua 

individualidade ao espaço privado. 

Outra temática destacada por Wisnik é a 

agressão ao mulato, que pode ser percebida 

nos versos a seguir: “Um branco muito 

encolhido, / um mulato muito ousado, / um 

branco todo coitado, / um canaz todo atrevido” 

(MATOS, 2010, p. 22). O eu- -lírico, nessa 

situação, subverte a realidade a partir do ponto 

em que fornece adjetivos de passividade ao 

homem branco, o qual é descrito como 

“encolhido” e “coitado”. Por outro lado, o 

mulato recebe uma adjetivação pejorativa ao 

ser chamado de “ousado” e “atrevido”. Em um 

dos poemas mais famosos do “Boca do 

Inferno”, essa mesma deturpação da verdade 

ocorre: “Muitos mulatos desavergonhados, / 

Trazidos sob os pés os homens nobres” 

(MATOS, 2010, p. 45). Tudo isso é elucidado 

por meio da constatação de Wisnik, o qual, em 

nota de rodapé, afirma que, na visão do poeta 

barroco, os mulatos em ascensão estariam 

subjugando com esperteza os verdadeiros 

“homens nobres”, ou seja, os brancos (idem). 

Pode-se afirmar que esses trechos nos 

revelam que a perspectiva de Gregório de 

Matos era carregada de preconceito racial, 

tanto em relação aos negros, quanto sobre os 

índios. O artista se mostrava contrário, 

também, à miscigenação do descendente de 

europeus com as etnias negra e indígena. Das 

misturas de etnias, surgiam os “fidalgos 

caramurus”, totalmente desprezados e 

satirizados pelo poeta. 

Mais um ponto conflitante, em se tratando 

da obra do intelectual, refere-se à homofobia, 

como é perceptível nos trechos a seguir do 

poema Marinícolas: 

Marinícolas todos os dias 

O vejo na sege passar por aqui, 

Cavalheiro de tão lindas partes, 

Como, verbi gratia, Londres e Paris. 

[...] 

Lá me dizem que fez carambola 

Com certo Cupido, que fora daqui 

Empurrado por uma Sodoma, 

No ano de tantos em cima de mil. 
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Por sinal que no sítio nefando 

Lhe pôs a ramela do olho servil 

Um travesso, porque de cadeira 

A seus cus servisse aquele âmbar gris. 

 

Mordeduras de perro raivoso 

Co’o pelo se curam do mesmo mastim, 

E aos mordidos do rabo não pode 

O sumo do rabo de cura servir. 

(MATOS, 2010, p. 129 - 131) 

 

Segundo a análise de Wisnik (MATOS, 

2010, p. 27), Marinícolas representaria, para o 

conservador Gregório de Matos, a 

representação do desconcerto do mundo, pois 

o indivíduo se exercita com trocas 

homossexuais, ao passo que também é 

provedor da Casa da Moeda, sendo tido como 

o oportunista que ascende socialmente por ser 

um “ninfo gentil”, um sodomita. 

Assim sendo, vemos que a poesia satírica 

do “Boca do Inferno” possuía a função primeira 

de destilar seu veneno contra as pessoas das 

mais diversas gamas sociais, bastando aos 

indivíduos se projetarem fora dos valores 

tradicionais defendidos por Gregório e por sua 

família conservadora. 

4.2. POESIA ENCOMIÁSTICA 

Nesse segmento, foram englobados os 

poemas que funcionaram como uma espécie 

de homenagem de Gregório de Matos às 

pessoas estimadas por ele. São 

homenageados um desembargador, um 

governador, um arcebispo, um capitão, um 

fazendeiro e um poeta/músico. Vale ressaltar 

que, se comparada ao grupo da poesia 

satírica, essa parte é relativamente menor, o 

que nos permite notar a insatisfação do 

escritor prevalecendo às boas experiências da 

vida. 

Vejamos um poema em que o eu-lírico tece 

elogios ao criador de um passadiço capaz de 

permitir o caminho entre a popa e a proa de 

dado navio: 

Ao provedor da Fazenda Real Francisco 

Lamberto fazendo na Ribeira o famoso 

galeão S. João de Deus 

SONETO 

Fazer um passadiço de madeira, 

Pelo qual se haja de ir daqui a Lisboa, 

É fazermos pessoa por pessoa 

Vizinhos de São Paulo ou da Ribeira. 

 

Esta alta ponte estável, e veleira 

Tal virtude terá de popa a proa, 

Que orbes avizinhando a esta coroa, 

A esfera habitaremos derradeira. 

 

Por esta ponte, e passadiço de ouro 

Conduzireis os pomos mais fecundos 

Que o de Vênus esférico tesouro. 

 

E serão vossos anos tão jucundos 

Em todo o Orbe, que o Planeta louro 

Dirá, que dais a Pedro novos mundos. 

(MATOS, 2010, p. 211) 

 

Notamos, neste poema, a universalidade 

abarcada pelo eu-lírico no que diz respeito não 

apenas ao fato de o passadiço poder permitir 

o trânsito das pessoas entre a popa e a proa 

do navio, mas também à vantagem de, por 

meio dessa construção, os viajantes poderem 

ir até Lisboa, fazendo com que os indivíduos 

se tornem “Vizinhos de São Paulo ou da 

Ribeira”. É notável, ainda, a influência 

mitológica representada pela figura da Vênus, 

que, por sua vez, também nos diz muito sobre 

o objetivo de se atingir o universal. Sobretudo, 

se levarmos em conta os “novos mundos” a 

serem descobertos e apreciados pelas 

populações a partir do ponto em que as 

fronteiras são rompidas. Dessa maneira, o eu-

lírico parte do particular (passadiço) e atinge o 

âmbito geral (Planeta louro). 

5. POESIA AMOROSA 
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Nesta esfera, foram agrupados os poemas 

líricos por meio dos quais o enunciador 

revelava seus sentimentos acerca de diversas 

mulheres, que eram idealizadas por ele, em 

um processo muito semelhante ao do 

Romantismo. É bem frequente, nesses textos, 

o lamento pela perda da oportunidade de ficar 

com a mulher amada. Em contrapartida, 

existem, ainda, os poemas eróticos, 

caracterizados por objetificar o sexo feminino 

com o intermédio da ironia. Para que a 

distinção seja estabelecida, daremos um 

exemplo de cada um deles. 

5.1. POESIA LÍRICA 

No agrupamento dos poemas líricos, os 

tópicos mais trabalhados são a descrição da 

beleza feminina, o sofrimento amoroso e o 

antagonismo entre amor espiritual (metafísico) 

X amor carnal (pecaminoso, porém inevitável). 

Vejamos: 

Aos afetos, e lágrimas derramadas na 

ausência da dama a quem queria bem 

Ardor em firme coração nascido; 

Pranto por belos olhos derramado; 

Incêndio em mares de água disfarçado; 

Rio de neve em fogo convertido: 

 

Tu, que em um peito abrasas escondido; 

Tu, que em um rosto corres desatado; 

Quando fogo em cristais aprisionado; 

Quando cristal em chamas derretido. 

 

Se és fogo como passas brandamente? 

Se és neve, como queimas com porfia? 

Mas ai, que andou Amor em ti prudente. 

 

Pois para temperar a tirania, 

Como quis que aqui fosse a neve ardente, 

Permitiu parecesse a chama fria. 

(MATOS, 2010, p. 232) 

 

No texto selecionado, são perceptíveis 

algumas das características elencadas acima, 

assim como certos recursos próprios do 

Barroco. É possível notarmos uma linguagem 

mais rebuscada, a qual revela um constante 

exagero, ao mesmo tempo que nos leva à 

percepção do cultismo, tópico bastante 

explorado pela escola barroca: “Ardor em firme 

coração nascido” (idem). Por outro lado, 

revela-se a idealização da mulher amada cujo 

pranto se derrama em “belos olhos”. 

Percebemos, ainda, o conceptismo, que lida 

com antíteses e paradoxos a fim de 

representar a confusão do homem do século 

XVII, cindido por vários conflitos ideológicos e 

existenciais, tais como, por exemplo, a 

dicotomia entre Reforma Protestante e 

Contrarreforma. Sendo assim, o modo de 

representar o amor também acabava sendo 

marcado pelo embate entre duas forças 

opostas, como podemos ver em: “Incêndio em 

mares de água disfarçado; / Rio de neve em 

fogo convertido” (ibidem). Ao contrapor fogo e 

água, por meio dos vocábulos “Incêndio” X 

“mares”, “neve” X “fogo”, o eu-lírico busca 

demonstrar o quão complexo é seu sentimento 

em relação ao objeto de desejo. Revela uma 

incapacidade inata da linguagem humana, que 

se mostra como insuficiente para explicar os 

sentimentos de maneira lógica. Em outras 

palavras, na concretude da língua, a abstração 

do sentir não consegue ser racionalizada. 

De modo a reforçar essa característica, 

temos, também, as imagens do “fogo em 

cristais aprisionado” e “cristal em chamas 

derretido”, que, além de serem ricas em 

poeticidade, demonstram a incapacidade de o 

amor se solidificar: se for fogo, será vítima do 

aprisionamento cristalino; se for cristal, estará 

condicionado a se derreter em meio às 

chamas. Não existem alternativas para sua 

concretude, o que nos aponta para a temática 

do sofrimento amoroso. 

As frases interrogativas também nos 

revelam um espírito barroco aliado à angústia 

existencial e ao pessimismo: “Se és fogo como 

passas brandamente? / Se és neve, como 

queimas com porfia?” (ibidem). De novo, 

lidamos com o conceptismo, por meio do 

paradoxo de o fogo passar de maneira branda 

e de a neve queimar perseverante, ilustrando 

a confusão mental do eu-lírico ao se deparar 

com um amor impossível, até mesmo, de ser 

definido. Tal impossibilidade se estende, 
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inclusive, para a concretização do amor 

idealizado. 

A última estrofe serve, tão-somente, para 

reforçar a inatingibilidade do sentimento 

amoroso. E isso é feito por meio da 

descaracterização dos referentes “neve” (que 

se torna ardente) e “chama” (que passa a ser 

fria), contrariando toda e qualquer lógica que 

possibilitaria a materialização do amor. 

5.2 POESIA ERÓTICO-    

IRÔNICA 

Podemos afirmar, seguramente, que o 

âmbito da poesia erótico-irônica é oposto ao 

da poesia lírica. Enquanto esta procurava dar 

conta dos relacionamentos amorosos e, 

também, do sofrimento que o amor poderia 

provocar, seja pela impossibilidade de 

acontecer, seja pela culpa gerada por 

intermédio da ambivalência entre sentimental 

X carnal, aquela objetivava satirizar as 

relações, sobretudo, apelando para a 

objetificação feminina realizada com o auxílio 

da ironia característica do autor. Segue um 

exemplo clássico: 

A uma freira, que satirizando a delgada 

fisionomia do poeta lhe chamou “Pica-flor” 

DÉCIMA 

Se Pica-flor me chamais, 

Pica-flor aceito ser, 

mas resta agora saber, 

se no nome, que me dais, 

meteis a flor, que guardais 

no passarinho melhor! 

Se me dais este favor, 

sendo só de mim o Pica, 

e o mais vosso, claro fica, 

que fico então Pica-Flor. 

(MATOS, 2010, p. 275) 

 

Já pelo título, percebemos a necessidade 

de revide que marca grande parte da obra de 

Gregório de Matos, isto é, em termos gerais, 

bastou a freira apelidá-lo de “Pica-Flor” para 

ser vítima de um poema ferino. 

A objetificação da mulher, nesse caso, é 

realizada metaforicamente, quando o eu-lírico 

associa o órgão genital feminino à flor prestes 

a ser picada pelo bico de um pássaro. De 

acordo com o contexto, é sugerida uma divisão 

da expressão composta “Pica-flor”, sendo que 

a primeira parte representaria o falo (Pica) e o 

segundo vocábulo, a genitália da freira (flor). 

Por meio desse processo, o enunciador 

afirma, ironicamente, que só aceita o apelido 

se a religiosa concordar em praticar sexo com 

ele, promovendo a junção do termo “Pica-flor”. 

6. POESIA RELIGIOSA 

Levando em conta a poesia religiosa do 

autor, é possível afirmar que vários textos 

desse conjunto abordam as temáticas da 

inevitabilidade do pecado, do medo da punição 

divina e da busca desesperada pelo perdão. 

Revelam, ainda, características do barroco 

atreladas às ambiguidades religiosas do 

período, no qual vigoravam as filosofias do 

Teocentrismo e do Antropocentrismo, ambas 

em um constante conflito ideológico. Eis um 

exemplo desse grupo: 

A Jesus Cristo Nosso Senhor 

Pequei, Senhor; mas não porque hei   pecado, 

Da vossa alta clemência me despido; 

Porque, quanto mais tenho delinquido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado. 

 

Se basta a vos irar tanto pecado, 

A abrandar-vos sobeja um só gemido: 

Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 

Vos tem para o perdão lisonjeado. 

 

Se uma ovelha perdida e já cobrada, 

Glória tal e prazer tão repentino 

Vos deu, como afirmais na sacra história: 

 

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 

Cobrai-a; e não queirais, pastor divino, 

Perder na vossa ovelha a vossa glória. 

(MATOS, 2010, p. 313) 
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Logo na primeira estrofe, já detectamos o 

fato de o eu-lírico se assumir como pecador e, 

ao mesmo tempo, buscar o perdão divino. Nos 

versos seguintes, vemos que o enunciador 

tenta, a qualquer custo, exercer sua 

manipulação sobre Deus, tachando o perdão 

como algo inerente à divindade: “Se basta a 

voz irar tanto pecado / A abrandar-vos sobeja 

um só gemido” (idem). 

É como se o eu-lírico tentasse, o tempo 

todo, provar que o pecado é fator inato do ser 

humano, considerando que, automaticamente, 

o ato de desculpar é sempre esperado do 

Criador: “Eu sou, Senhor, a ovelha 

desgarrada, / Cobrai-a; e não queirais, pastor 

divino, / Perder na vossa ovelha a vossa 

glória”. Assim, anseia pelas desculpas divinas, 

mesmo sabendo que pecará outras vezes. 

7. CONSIDERAÇÕES 

Podemos concluir, com esse trabalho, que 

a poética de Gregório de Matos é bastante 

diversificada, de modo a abarcar temáticas 

várias. O mesmo poeta que vocifera contra as 

incompatibilidades entre a sociedade e seus 

valores pessoais, também é capaz de fazer 

poemas sobre o sentimento amoroso, assim 

como possui a capacidade de elaborar textos 

religiosos em que reconhece as próprias 

falhas morais como inevitáveis ao invólucro do 

ser humano. 

E, como já sabemos, esses defeitos são 

diversos, principalmente, no que tange ao 

preconceito disseminado às inúmeras 

minorias sociais já existentes naquela época. 

No entanto, não podemos nos esquecer de 

que o “Boca do Inferno” revela a visão de seu 

meio, reproduzindo o conservadorismo típico 

de uma família tradicional baiana, composta 

por senhores de engenho. O fato de dizer 

sempre o que pensa, contra tudo e contra 

todos, rendeu-lhe, até mesmo, um exílio na 

Angola, de onde, depois, retornou ao Brasil, 

falecendo no Recife. 

Acreditamos na importância histórica da 

obra de Gregório de Matos, sobretudo, por se 

tratar de textos atuais que, de forma positiva 

ou negativa, refletem ideologias ainda vigentes 

em nossa sociedade. Em suma, é o tipo de 

artista que pode ser problematizado ou 

enaltecido, porém jamais ignorado. 
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AMOR DE PERDIÇÃO  

– CAMILO CASTELO BRANCO – 

 

Instrutor: Jonas Passos 

1. SOBRE O AUTOR 

Em relação ao primeiro escritor de língua 

portuguesa a viver exclusivamente dos seus 

escritos literários, Camilo Castelo Branco 

(1825-1890) é também célebre pela 

quantidade de textos. Sua vida pessoal 

bastante atribulada, com relacionamentos 

passionais, bem ao gosto do romantismo, 

seguramente foi um foco de inspiração para 

seus livros. 

Durante quase quatro décadas, de 1851 e 

1890, escreveu mais de 260 obras, numa 

elevada média de mais de seis por ano. O mais 

significativo é que a preocupação de vender os 

seus escritos não o impediu de manter uma 

qualidade elevada, embora dentro dos 

padrões românticos de sua época. 

Entre suas obras, Amor de Perdição, escrito 

em 1862, é a mais famosa. A narrativa, em tom 

passional e romântico, evoca a peça Romeu e 

Julieta, de Shakespeare. O enredo se baseia 

no amor entre dois jovens, Simão Botelho e 

Teresa de Albuquerque, que pertencem a 

duas famílias rivais. 

2. SOBRE A OBRA 
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Simão Botelho era filho do desembargador 

Domingos Botelho, tinha um irmão mais velho, 

Manuel, com quem tivera algumas 

desavenças, e irmãs mais novas cuja Rita, a 

mais nova, era sua preferida. Sua mãe 

também se chamava Rita e por muitas vezes 

tinha uma atitude de soberba. 

Sendo um jovem que envergonhava a 

família, Simão possuía amizades que eram 

apenas com aqueles que pertenciam às 

classes mais pobres e vivia batendo e atirando 

pelos locais que passava. Entretanto, passado 

algum tempo, Simão mudou totalmente: não 

saía mais de casa, suas más amizades se 

encerraram e passava seus dias em casa junto 

com Rita (mais conhecida como Ritinha). A 

mudança no comportamento dele tratava-se 

de um romance. Ele e Teresa Albuquerque, 

filha de Tadeu Albuquerque, haviam se 

apaixonado. No entanto, as famílias eram 

inimigas, sendo assim, o romance era 

proibido, mas o relacionamento dos dois era 

conhecido apenas por eles. 

Simão retornou a Coimbra onde tinha 

iniciado seus estudos e lá se esforçava ao 

máximo. Nessa condição, Teresa e Ritinha se 

tornaram amigas e o amor dos dois foi 

confidenciado à menina, porém, na vez em 

que Domingos pegou Ritinha conversando 

com Teresa, obrigou-a a contar suas 

conversas e assim o romance dos dois foi 

revelado e instantaneamente repudiado por 

ele. 

Deu-se início à tragédia futura: Tadeu 

ofereceu a mão da filha em casamento ao 

primo Baltasar Coutinho, mas a menina o 

negou e foi então que começaram as 

tamanhas ameaças à Teresa que voltou a 

Viseu, mas para casa de um ferreiro chamado 

João da Cruz. Tempos depois, após inúmeras 

descobertas e reviravoltas envolvendo este 

triângulo romântico, Teresa foi levada a um 

convento e, posteriormente para o convento 

de sua tia em virtude de constantemente se 

comunicar com Simão por meio de cartas. 

Simão recebeu a carta com a notícia que 

também afirmava que junto a ela estariam indo 

suas irmãs, seu pai, Baltasar e as irmãs dele. 

Essa notícia o enfureceu e foi ao convento de 

sua amada, mas, quando Baltasar apareceu, 

junto a todos os outros, Simão o matou sem 

escrúpulos. 

Simão, por ser filho do desembargador, 

facilmente teria escapado da prisão, mas não 

quis, garantiu-se de ir preso. Sua família 

mudou-se para Vila Real e ele rejeitou a ajuda 

que sua mãe lhe ofereceu. Declarou-se sem 

família. Vivia do socorro de João da Cruz e sua 

filha, Mariana, que se tornara extremamente 

submissa a Simão, porém chegou a atingir o 

estado de demência. 

As correspondências de Teresa com Simão 

ainda eram difíceis, mas, mesmo assim, eles a 

mantinham. Foi então que a condenação à 

forca foi declarada a ele, por tal notícia, Teresa 

se entregou a morte e viveu como uma 

moribunda. 

No entanto, o pai, Domingos, afirmando que 

até agora tivera uma vida com honra, não 

morreria vendo na família uma morte na forca. 

Nessas circunstâncias Domingos agiu e 

impediu a morte do filho, mas não impediu a 

sua ida à prisão. 

Nesse tempo, Mariana voltara à sua 

sanidade e logo se dedicava a Simão. Ele 

viveu por dois anos e nove meses na prisão, 

mas João já vivia insatisfeito com a “perda” da 

filha e antes de qualquer ocorrência, 

infelizmente, foi assassinado pelo filho do 

homem que havia matado em uma das 

“pelejas” junto de Simão contra Baltazar e 

seus capangas. Sendo assim, Mariana vendeu 

todas as terras que a ela pertencia e viveu a 

se dedicar a Simão. 

Ao prisioneiro foram oferecidas duas penas: 

ficar dez anos preso ou viver dez anos no exílio 

na Índia. Por mais que vontade de Teresa era 

de que ele ficasse na cadeia, a mocidade e o 

desejo pelo sol fizeram-no optar pelo exílio. 

Além disso, Mariana foi com ele e, pelo pai que 

tinha, Simão entrou como homem livre no 

navio. Entretanto, do porto, Simão assistiu à 

morte de Teresa e lá recebeu as cartas que ele 

tinha escrito a ela e uma carta final dela. 

Como decorrência disso, Simão adoeceu, e 

Mariana ficou incumbida de lançar no mar os 

papéis e as cartas que ele e Teresa havia 

trocado. Por fim, Simão morreu e Mariana deu 

nele o primeiro beijo. 

Enterravam-se homens no mar, lançando-

os no oceano com uma pedra presa aos pés. 

Não foi diferente que fizeram, e, quando Simão 

foi jogado no mar, Mariana também pulou, 
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entregando-se à morte e deixando as cartas 

dos dois amantes. 

3. CARACTERÍSTICAS DO 

ROMANTISMO PORTUGUÊS 

DENTRO DA OBRA 

O Romantismo em Portugal foi a escola 

literária que vendeu mais livros e ficou em 

ascensão de 1825 até 1865. Os autores 

tiveram mais liberdade para escrever suas 

histórias, isto é, não precisaram seguir tanto as 

formalidades das escolas anteriores. 

Camilo Castelo Branco soube escrever 

muito bem essas histórias, utilizando muitas 

das características estilísticas do Romantismo 

que são: 

• Rebeldia: era muito comum os 

personagens, daquela época, se rebelarem, 

afinal os pais impunham muitas regras e 

obrigavam os filhos, principalmente as 

mulheres, a se casarem com alguém que nem 

amavam. A personagem Teresa é a que 

demonstra mais fortemente esta 

característica. Pois vai sempre contra a 

vontade do pai de fazê-la esposa do primo 

Baltazar. 

“– Não desobedeço: o coração é mais forte 

que a submissa vontade de uma filha. 

Desobedeceria se casasse contra a vontade 

de meu pai; mas eu não disse ao primo 

Baltasar que casava; disse-lhe unicamente 

que amava.” 

• Contestação das instituições: como já 

citado os pais eram autoritários e impunham 

suas vontades, seguindo regras de uma 

sociedade do século XIX. O pai de Teresa 

queria se fazer valer por seu poder e obrigá-la 

a se casar com o Primo Baltasar. Sempre 

impondo sua vontade, sem se preocupar com 

os sentimentos dela. 

“- Hás de casar! Quero que cases! Quero!... 

Quando não, amaldiçoada serás para sempre, 

Teresa! Morrerás num convento! Esta casa irá 

para teu primo! Nenhum infame há de aqui pôr 

um pé nas alcatifas de meus avós. Se és uma 

alma vil, não me pertences, não és minha 

filha.” 

• Valorização da emoção: no Romantismo o 

amor era a coisa mais importante. As pessoas 

amavam de forma impensada. Era forte e 

profundo. Simão e Teresa são personagens 

que demonstram, durante toda a narrativa, 

este amor. Nas suas atitudes e trocas de 

cartas entre os dois esse sentimento fica bem 

explicito. 

“Só o receio de perder-te me mata. O que 

me resta do passado é a coragem de ir buscar 

uma morte digna de mim e de ti. Se tens força 

para uma agonia lenta, eu não posso com ela.” 

• Evasão da morte: o suicídio também era 

bem explorado nas narrativas, esta foi a 

solução que Mariana encontrou para partir 

junto com seu grande amor Simão. Para ela 

não havia sentido viver sem ele. Simão e 

Teresa não se suicidaram, porém morreram de 

amor, de tristeza, de fraqueza da alma por não 

poderem ficar juntos. 

“Dois homens ergueram o morto ao alto 

sobre a amurada. Deram-lhe o balanço para o 

arremessarem longe. E, antes que o baque do 

cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram, 

e ninguém já pode segurar Mariana, que se 

atirara ao mar.” 

4. ANÁLISE DA OBRA 

Um grande ponto a se considerar é o 

intertexto referente ao romance “Amor de 

Perdição” do poeta Camilo Castelo Branco e a 

obra “Romeu e Julieta” de Willian 

Shakespeare, pois, de fato, existem 

semelhanças contidas em cada história. 

Encontra-se, nas duas histórias, um amor 

verdadeiro e esperançoso que, pelo fato de 

existir uma vontade muito grande dos casais, 

viverem suas vidas desfrutando desse amor, 

mas algo que coincide nas histórias, o que os 

impede de viver esse amor, é justamente a 

rivalidade de suas famílias. 

Além das semelhanças envolvendo os 

meios de comunicação entre os amantes de 

ambas as histórias, a morte dos protagonistas 

é um elemento crucial no clímax das 

narrativas. 

Portanto, em ambas as histórias, os casais, 

apesar de viverem esse amor incessante, com 

muita esperança e um imenso sofrimento, não 

conseguem o tão sonhado momento de 

viverem juntos e ambos acabam com o final 

triste e com suas mortes separando-os 

definitivamente. 
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CLARA DOS ANJOS 

– LIMA BARRETO – 

 

- Instrutora: Raquel Cardoso 

O livro Clara dos Anjos leva o nome da 

protagonista: a pobre mulata Clara, filha do 

carteiro, que mora na periferia do Rio de 

Janeiro e que vive trancada debaixo da 

saia da sua mãe. Mesmo com tanta 

vigilância, a mocinha acaba iludida pelo 

malandro sem caráter Cassi Jones, 

seduzida, grávida e abandonada ao 

desespero. 

Pois é, está revelado o fim da trama. 

Mas a verdade é que desde o começo do 

livro você, leitor, sabe que isso vai 

acontecer, uma hora ou outra. Mas não 

tem nada que se possa fazer além de ler, 

impotente e angustiado, o triste fim da 

mocinha. 

Inclusive, somente tristes fins podem vir 

do escritor Lima Barreto, um homem bem-

humorado mas desiludido do mundo, tão 

consciente das hipocrisias e injustiças do 

Brasil que da sua pena escorre uma crítica 

ácida aos costumes. 

Mesmo os estudiosos mais técnicos não 

conseguem evitar e incluem na análise de 

Clara dos Anjos um pouco da história do 

autor. A verdade é que tem tanto de Lima 

Barreto na história que seus elementos 

biográficos não podem ser ignorados. 

 

1. O AUTOR 

Afonso Henrique de Lima Barreto tem 

nome chique mas berço humilde. Nasceu 

negro e pobre na periferia do Rio de 

Janeiro em 1881, quando Machado de 

Assis, outro mulato sabido, já publicava 

seu primeiro romance realista. 

Ele não era filho do carteiro, mas quase: 

era filho de uma professora e um tipógrafo, 

trabalhador humilde da redação de jornais. 

A mãe morreu de tuberculose quando ele 

era menino e o pai, alcoólatra, delirava e 

era constantemente internado. 

Enquanto escrevia seus romances, 

Lima Barreto trabalhava em uma 

repartição pública, fazia cópias, registros, 

e cuidava das correspondências. Cuidava 

também das dívidas do pai que lhe batiam 

à porta e sentia na sua pele negra todas as 

privações do Brasil oitocentista (ou do 

Brasil ainda hoje?) 

No mesmo ano em que terminou Clara 

dos anjos já estava afundado no álcool e 

na desilusão do mundo. Morreu em um 

hospício, acompanhado da doença, da 

miséria e dos delírios. 

 

2. A OBRA 

Clara dos Anjos é uma obra prima. 

Como nos ensina Nilce Camila (Dra. Nilce 

Camila de Carvalho estudou na pós da 

UEL e publicou o estudo “REFLEXÕES 

ACERCA DO INTELECTUAL NEGRO EM 

CLARA DOS ANJOS: O DIÁLOGO 

ENTRE LIMA BARRETO E SEU 

PERSONAGEM LEONARDO FLORES” 

Revista eletrônica UNICOR v. 11, 2014. 

14), a condição de escritor negro e pobre 

de Lima Barreto adquire toda a 

consistência nessa obra, jorra toda a 

amargura de escritor repudiado pela sua 

cor da pele e, cheio de indignação, ironia e 

revolta, expõe as marcas ainda atuais da 

escravidão. 

A obra está inserida no pré-modernismo 

brasileiro, foi publicada em 1922, mesmo 

ano da rebelde Semana de Arte Moderna. 

O livro é descendente das correntes que 

se proliferavam antes dele, já que analisa 

as personagens com um tom realista e 
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intencional, mas oferece um narrador que, 

embora onisciente e que usa a terceira 

pessoa, apresenta um ponto de vista um 

tanto afetivo e polêmico, que não poupa 

ninguém. Não poupa nem o próprio 

naturalismo, já que Lima Barreto critica 

esse cientificismo e as teorias raciais que 

pregavam a inferioridade do homem 

negro. 

O livro se aproxima do modernismo pela 

sua linguagem coloquial, simples, objetiva, 

descompromissada com a formalidade e 

próxima do leitor. Vejamos um trecho do 

livro no qual Cassi Jones vai até a cidade 

e lá é abordado por “uma negra suja, 

carapinha desgrenhada, (...) calçando 

umas remendadas chinelas de tapete” 

(BARRETO, p. 65.). Trata-se de Inês, a 

jovem empregada da casa que foi 

seduzida por Cassi e jogada na rua pela 

patroa com a gravidez já avançada: 

- “Tu” é “mao”, mas tua mãe é pior. 

Quando ela descobriu “qui” eu “tava” com 

“fio” na barriga, “mi pois” pela porta afora, 

sem pena, sem dó “di” eu não “tê pronde 

í”. E o “fio” era neto dela e ela “mi” tinha 

criado... Vim da roça... Ah! Meu Deus! 

E a pobre negra abaixou-se para 

apanhar a barra da saia enlameada, a fim 

de enxugar as lágrimas com que chorava 

o seu triste destino, talvez mais que o dela, 

o do seu miserável filho, que, antes dos 

dez anos, já travara conhecimento com a 

Casa de Detenção... (BARRETO, 1922, p. 

66). 

Ora, esse é um estilo muito oral, que fica 

evidente na fala dos personagens mais 

simples, mas que em maior ou menor grau 

está também na narração. Segundo a 

professora Nice, esse estilo oral se dá 

porque “o romancista assume a voz do 

sujeito negro e marginalizado para 

denunciar o crime praticado contra os seus 

e as injustiças sociais que sofriam mesmo 

após a abolição”. 

Antônio Cândido, por sua vez, insiste 

que Lima Barreto escreve simples porque 

quer ser lido pelas massas. Para ele, a 

literatura tinha o papel de libertar o homem 

e melhorar sua convivência. 

 

 

3. O ESPAÇO 

A ambientação do drama é o subúrbio 

do Rio de Janeiro, local onde se concentra 

a população de pobres e negros, homens 

e mulheres que lutam por sobrevivência. 

Cabe lembrar que Lei Áurea de 1888 

extinguiu a escravidão sem indenizar ou 

sequer preparar os escravos para o 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo em 

que as elites brasileiras procuravam entre 

os imigrantes europeus aqueles que 

seriam seus funcionários remunerados. 

Isso criou uma enorme massa de 

desempregados, analfabetos e sem 

qualquer qualificação profissional, que se 

amontoavam em cortiços no centro do Rio 

de Janeiro. 

Anos mais tarde, em 1903, o prefeito do 

Rio de Janeiro realiza uma grande reforma 

que ficou conhecida como “bota-abaixo”, 

pois demolia os cortiços da cidade para a 

construção de praças e avenidas aos mais 

ricos, expropriando os pobres e 

despejando-os nas periferias da cidade, 

embrião das atuais favelas cariocas. 

Nas palavras de Lima Barreto: O 

subúrbio é o refúgio dos infelizes. Os que 

perderam o emprego, as fortunas; os que 

faliram nos negócios, enfim, todos os que 

perderam a sua situação normal vão se 

aninhar lá; e todos os dias, bem cedo, lá 

descem à procura de amigos fiéis que os 

amparem, que lhes dêem alguma coisa, 

para o sustento seu e dos filhos. 

(BARRETO,1922, p. 73). 

 

4. AS PERSONAGENS 

O romance gira em torno dos 

personagens: Clara dos Anjos, a 

protagonista, Cassi Jones, o antagonista, 

personagens secundários (Joaquim dos 

Anjos e Engrácia – pais de Clara), 

Marramaque (seu padrinho), Menezes (o 

dentista), e os amigos do antagonista. 
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Joaquim dos Anjos: típico chefe de 

família da sociedade patriarcal. Leal e 

bom, confiava nas pessoas e as acolhia 

com benevolência. Sua única ambição era 

conseguir emprego numa instituição 

pública, pois dessa forma poderia pensar 

em casamento e na aposentadoria no 

tempo da velhice. O sonho se realizou, 

“(...) conseguira ao longo de dois anos de 

trabalho, aquele de carteiro (...) com o qual 

estava muito contente e satisfeito da 

vida...” (BARRETO,p.15) 

Engrácia: esposa de Joaquim, é uma 

personagem que parece ter se apagado ao 

longo da vida, pois “(...) o seu 

temperamento era completamente inerte, 

passivo” (BARRETO, p.60). Não tinha 

quase nenhum amigo, não saia de casa e 

sequer planejava as tarefas domésticas, 

nem as refeições, nem as listas de 

compras, só as executava. Ama Clara mas 

sua relação com a filha limitava-se apenas 

a “(...) vigiá-la caninamente (...) quase não 

conversava com ela sobre as coisas da 

vida, sobre os seus deveres de mulher e 

de moça...” (BARRETO, p.105). 

Marramaque: Senhor Antônio da Silva 

Marramaque era compadre de Joaquim 

(padrinho de Clara) e companheiro de 

jogatina aos domingos. Não tinha emprego 

porque era inválido, semiparalítico do lado 

esquerdo. Quando jovem tentou, sem 

sucesso, ser poeta e orgulhava-se muito 

de ter feito parte de um grupo literário. Era 

o de educação mais erudita do grupo e 

consciente das poucas opções que Clara 

teria na vida. Sempre denunciou o mal 

caráter de Cassi Jones e acaba morto 

espancado por ele. 

Lafões: outro companheiro de Joaquim. 

Português naturalizado e guarda das 

obras públicas do Rio de Janeiro, 

responsável pelo encanamento das casas 

particulares. Um pequeno funcionário 

público que tinha muito orgulho da sua 

profissão. Ele que sugere que Cassi Jones 

venha tocar no aniversário da filha. 

Clara: moça sonhadora, entediada por 

não sair de casa, tinha os olhos da sua 

mãe sempre a vigiá-la, é uma jovem 

submissa às regras da sociedade 

patriarcal, que não trabalha nem estuda, 

confinada ao ambiente doméstico e 

alienada do mundo a sua volta. Não tinha 

espaço para desenvolver nenhuma 

opinião a respeito da sua condição de 

negra ou sobre as pessoas que estavam a 

sua volta: é uma personagem doce e frágil, 

presa fácil ao malandro. É descrita pelo 

narrador como “uma natureza amorfa, 

pastosa, que precisava de mãos fortes que 

a modelassem e fixassem”. (BARRETO, p. 

05). Seus pais não seriam essas mãos 

para a modelar, já que o pai trabalhava 

muito e sua mãe não a educou para nada 

além dos serviços domésticos. Não era 

profissionalizada e sabia apenas um 

pouco de bordado, habilidade que 

aprendera com a vizinha Dona Margarida. 

Ainda assim, achava errado receber 

dinheiro por isso. Sua única perspectiva na 

vida era casar-se e nessa época, quando 

uma mulher de cor não se casava, as suas 

possibilidades de viver de maneira 

respeitável eram mínimas. Não tendo 

outro meio de se sustentar, o único bem 

que possuíam era o corpo. Para garantir 

um bom casamento, Clara deveria ser 

muito bem guardada em casa. 

Dona Margarida Weber Pestana: 

russa de ar varonil, heroína doméstica. Era 

respeitada pela sua coragem, pela sua 

bondade e pelo rigor de sua viuvez. 

Doutor Meneses: dentista sem 

formação, aprendeu a arrancar dentes 

com um boticário, ganhava pouquíssimo 

dinheiro e sustentava sua irmã e o 

sobrinho a duros custos. A miséria o levou 

à bebida. Sabia que a cachaça lhe roubava 

grande parte do dinheiro, mas dizia que 

morreria se ficasse sem ela. 

Leonardo Flores: Verdadeiro poeta 

negro. Publicou livros de poesia, ficou 

conhecido, mas acabou sem dinheiro, na 

miséria, loucura e alcoolismo. É um 

personagem alegórico que representa os 

intelectuais negros da época, semelhante 
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ao próprio autor. Sua única fala lúcida é 

comovente: 

Nasci pobre, nasci mulato, tive uma 

instrução rudimentar, sozinho completei-a 

conforme pude; (...) Humilharam-me, 

ridicularizaram-me, e eu, que sou homem 

de combate, tudo sofri resignadamente. 

(...) entretanto, elevou-me aos meus 

próprios, perante a minha consciência, 

porque cumpri o meu dever, executei a 

minha missão: fui poeta! Para isto, fiz todo 

o sacrifício. A arte só ama a quem a ama 

inteiramente, só e unicamente; e eu 

precisava amá-la, porque ela 

representava, não só a minha Redenção, 

mas toda a dos meus irmãos, na mesma 

dor. (BARRETO, p. 48) 

Cassi Jones: “mais completo 

vagabundo doméstico que se pode 

imaginar” (BARRETO, p.29) É o oposto de 

Clara: branco, sardento, insignificante, de 

rosto e de corpo. Suas vestes são 

pretensamente elegantes, seu cabelo é 

ensopado à óleo, dividido no meio da testa 

e traz sempre seu violão a tiracolo, um 

“talismã do amor”. Egoísta, só pensa em si 

e procura sempre tirar vantagens das 

situações. Não pegava no pesado, tinha 

verdadeiro horror ao trabalho e incapaz de 

cumprir qualquer compromisso assíduo. 

Rejeitou as possibilidades de estudo que 

suas irmãs abraçaram, vivia de brigas de 

galos que criava no quintal. Inclusive, 

morava escondido na casa pois seu pai e 

suas irmãs o detestavam em razão de 

suas maldades, mas sua mãe, em 

compensação, tinha por ele uma “mórbida 

ternura” e sempre usava de suas 

influências para livrá-lo da cadeia. 

Segundo o narrador: “Em geral, as moças 

que ele desonrava eram de humilde 

condição e de todas as cores. Não 

escolhia. A questão é que não houvesse 

ninguém, na parentela delas, capaz de 

vencer a influência do pai, mediante 

solicitações maternas.” (BARRETO, p.07). 

Salustiana Beata de Azevedo: Mãe de 

Cassi Jones, vaidosa, dizia-se 

descendente de um fantástico Lord Jones, 

achava-se muito distinta dos vizinhos e 

sua família representava a própria 

“aristocracia local”. São descritos pelo 

narrador como pequeno burgueses sem 

nenhuma fortuna. A custo de muito choro 

e insistência conseguia evitar que o filho se 

casasse com as meninas que ele 

engravidava: “com uma negrinha de 

dezesseis anos”, “uma crioulinha” que fora 

copeira da casa (Inês), a Luísa, 

empregada de um conhecido, a Santinha, 

que costurava para fora, a Bernarda, 

Nair... e Clara. Diante de todas, a mãe 

batia o pé, afirmando que o filho não 

casaria com “criada preta, ou moça pobre 

mulata”. 

Manuel Borges de Azevedo: Pai de 

Cassi. “Velho simpático e respeitável”, um 

homem sério e moral, funcionário público 

que preferia ver Cassi preso a continuar 

desmoralizando a família. 

Catarina e Irene: irmãs de Cassi. 

Repudiavam o irmão por sua baixeza 

moral. Catarina, que era professora de 

piano, deu aulas à Nair, uma jovem risonha 

“de um amorenado sombrio” e proibiu 

Cassi de chegar perto dela. Ele, por meio 

de cartas de amor, perseguições e muita 

lábia, engravidou a moça. A mãe da moça, 

após ser injuriada por D. Salustiana, 

suicidou-se. 

Os amigos do antagonista: Ataliba do 

Timbó abandonou o emprego, abandonou 

a mãe, de quem era único arrimo para 

seguir Cassi. Zezé Mateus “era um 

verdadeiro imbecil. Não ligava duas 

idéias”, tinha mania de beber e dizer-se 

valente. Franco Sousa era estelionatário, 

dava golpes dizendo-se advogado e 

Arnaldo era ladrão. Cassi Jones não tinha 

afeto por eles nem por ninguém. 

 

5. O ENREDO 

A história é dividida em dez capítulos, 

que serão resumidos abaixo: 

I. Apresentação de Joaquim e sua 

família, além de seus amigos mais 
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próximos. Durante o jogo de cartas, seu 

amigo Lafões sugere a Joaquim que Cassi 

Jones, mestre de violão e de modinhas, 

toque no aniversário de Clara, a duros 

protestos de Marramaque, que conhecia a 

má fama do rapaz. 

II. Apresentação de Cassi Jones e sua 

família 

III. É narrada a história de vida de 

Marramaque. Expõe a ocasião em que 

Cassi Jones contribuiu para o assassinato 

de uma mulher casada e foi parar na 

cadeia, momento em que conheceu 

Lafões, amigo de jogo de Joaquim, que foi 

preso por uma briga de bar. O malandro 

fingiu ter soltado o velho e esse ficou-lhe 

eternamente grato. O velho faz o convite 

para Cassi tocar no aniversário da moça. 

Junto de seus amigos, o malandro 

comenta sobre a formosura da filha do 

carteiro. 

IV. É o dia da festa de aniversário de 

Clara. Cassi olha gulosamente para o 

corpo de Clara e canta modinhas revirando 

os olhos para paquerá-la. Marramaque, 

percebendo as investidas do malandro, 

declama um poema que insinuava injúrias 

olhando para o músico. Estava selada a 

antipatia entre os dois. 

V. Cassi vai fazer uma visita a Joaquim 

dos Anjos e os pais de clara o recebem 

desgostosos. Em seguida, decidem que o 

violeiro não deve voltar à casa. A menina, 

entretanto, embarcou na ilusão de ter um 

caso amoroso, ela queria encontrar um 

amor que a tirasse daquela vida doméstica 

e fica contrariada com a postura dos pais 

e dos amigos. Deixou-se levar pelas 

fantasias de amor e casamento e não 

acreditou nos rumores negativos sobre 

Cassi, devido ao romantismo exacerbado. 

O doutor Meneses, dentista, vai até a 

venda do bairro à procura do poeta 

Leonardo Flores e fica sabendo que 

alguém está juntando provas contra Cassi 

Jones, denúncias precisas, com datas e 

provas das barbáries do malandro. 

VI. Cassi pensa nos motivos para a 

antipatia dos pais de Clara e vai até a casa 

de Lafões para descobrir de quem 

Joaquim era amigo e qual amigo estava 

falando mal dele. Descobriu que 

Marramaque queria se intrometer nos seus 

planos de possuir Clara (seu único desejo 

era a posse, desprezava suas vítimas). 

Cassi descobre sobre o dossiê com seus 

crimes que andam distribuindo pela cidade 

e começa a planejar sua fuga. 

VII. Na rua, Cassi Jones fica sabendo 

que dr. Meneses está cuidando dos dentes 

de Clara. Encontra-o e pede que ele 

encomende uns versos amorosos do 

poeta Leonardo Flores, oferece dinheiro 

em troca da ajuda e, embora recusando a 

princípio, o dentista acaba aceitando. Com 

o dinheiro, pagou a conta que devia no bar, 

deu um pouco à sua irmã miserável para 

pagar o padeiro, e quase nada sobrou. 

Encontrou o poeta mais tarde e como 

esperado, ele negou compor versos 

amorosos à encomenda de Cassi Jones e 

ficou furioso com essa tentativa de 

prostituição da sua arte. Meneses tinha 

gasto o dinheiro da encomenda e sentia-

se cada vez mais preso à Cassi Jones, 

como o malandro planejava. 

VIII. Meneses compôs os versos e 

entregou a Cassi, que encomendou novos 

e lhe entregou mais dinheiro, além de 

cartas de amor que o dentista, muito 

culpado, entregou a Clara. Marramaque 

insistiu que Cassi Jones deveria ficar longe 

da moça e, mais tarde, foi surpreendido 

pelo malandro e seu comparsa que o 

espancaram até a morte. 

IX. Diante do assassinato, o violeiro 

junta dinheiro para a fuga, vai até a cidade 

e, no meio da população central sente-se 

pequeno, inferior e frustrado. Na volta, 

encontra Inês, antiga moça que 

desgraçou, mas nenhum peso na 

consciência lhe abateu. 

X. Clara dos anjos, sonhadora, espera 

mais notícias do violeiro, que já a cortejava 

a tempos, lhe prometia amor eterno e 

casamento, independente da diferença 
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social e de cor. Uma noite, com a desculpa 

da chuva, entrou em seu quarto pela 

janela. Depois disso, Clara nunca mais 

teve notícias do moço. A moça 

desconfiava que fora Cassi quem tinha 

assassinado o padrinho, estremecia diante 

da ideia, mas logo a tirava da cabeça. 

Percebeu que seu ventre crescia e, 

desesperada, pensou em abortar. 

Recorreu à Dona Margarida, que, 

desconfiando da situação, fez Clara 

admitir sua condição à mãe. Aos prantos, 

as três mulheres procuraram a família do 

moço. A mãe de Cassi, sem pestanejar, 

humilhou Clara e sua mãe, dizendo que 

jamais consentiria que seu filho se 

casasse com uma mulatinha filha do 

carteiro. O pai, triste, disse à mocinha que 

seu filho tinha fugido da cidade e que ele 

nada podia fazer. Por fim, Salustina 

expulsa as mulheres de casa. Na volta, 

Clara pensou, dolorosa, no vexame que 

sofrera e tomou consciência da sua 

posição na sociedade. Chorando, a filha 

diz à sua mãe “Nós não somos nada nesta 

vida”. 

 

CASA DE PENSÃO 

– ALUÍSIO DE AZEVEDO – 

 

- Pedro Angelo Gomes (Redação) Thaís Rosário 

(Gramática) 

O AUTOR 

Aluísio de Azevedo (Aluísio Tancredo 

Gonçalves de Azevedo) foi caricaturista, 

jornalista, romancista e diplomata, nasceu em 

São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 

1857, e faleceu em Buenos Aires, Argentina, 

em 21 de janeiro de 1913. Filho de um cônsul 

português e uma brasileira, é fruto de uma 

relação certamente mal vista pela sociedade 

da época: uma mulher separada e um pai 

viúvo que, juntos, tiveram um filho sem ao 

menos se constituir matrimônio. Ainda jovem 

muda para o Rio de Janeiro e passa a publicar 

caricaturas em jornais da cidade, com a morte 

do pai, retorna a São Luís e passa a escrever 

romances. Em 1881 publica “O mulato”, 

exemplo de sua linguagem naturalista e 

explícita. Torna-se diplomata e, por último, 

muda-se com os filhos adotivos para a 

Argentina, onde falece aos 56 anos.  

CONTEXTO HISTÓRICO 

Aluísio de Azevedo publica “Casa de 
Pensão” em 1884, romance de estilo 
naturalista, praxe para o autor, faz grande 
sucesso na época. Com narrativa impessoal e 
em 3ª pessoa o autor publica o livro no 
período em que já havia retornado para sua 
cidade natal, São Luís. É importante lembrar 
do período em que se vivia o Brasil, ainda era 
Império, escravagista e comandado pela 
Regente Princesa Isabel, filha de Dom Pedro 
II. A obra é uma narrativa intermediária entre 
o romance de personagem (O Mulato) e o 
romance de espaço (O Cortiço). Com 
linguagem característica do Naturalismo, 
Aluísio faz alguns retratos com traços 
caricaturais, de personagens que 
representam coletivos da sociedade real. 

  
 
 

RESUMO 
 
A obra tem início no Maranhão, local onde 

nasceu e cresceu o jovem Amâncio da Silva, 
rico e abobalhado. Sua infância fora marcada 
pelo comportamento severo do pai e muito 
acolhedor e sentimental da mãe, contribuindo 
para a criação de um caráter um pouco frágil. 

Aos 20 anos, encantado com os possíveis 
luxos e prazeres da capital, decide cursar 
Medicina no Rio de Janeiro. Lá, inicialmente, 
Amâncio é acolhido pelo Senhor Campos e 
sua esposa, Hortênsia, família de respeito e 
regras bem estabelecidas.  

Entretanto, após encontrar um amigo 
conterrâneo, Paiva Rocha, o protagonista 
adentra na boemia, frequentando festas, 
orgias e grandes bebedeiras. Em 
consequência, suas notas ficam baixas, e a 
família de Campos demonstra incômodo com 
sua presença pelo desrespeito às regras da 
casa, ademais, por desejar a Hortência.  

Diante dessa situação, Paiva apresentou 
Amâncio a João Coqueiro, que lhe oferece um 
quarto em sua pensão. Esse era um ambiente 
de perdição, todos frequentavam festas 
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diariamente, com índoles corruptas, 
baderneiras e interesseiras. Porém, iludido 
com os prazeres da vida, Amâncio não 
percebeu que estava ali apenas por interesse 
dos outros em sua riqueza.  

João Coqueiro, visando o dinheiro de 
Amâncio, arranjou o casamento de Amélia 
com Amância, mas esse não tinha pressa e, 
assim, planejou viajar escondido de Amélia 
para visitar a mãe após a morte de seu pai. 
Isso foi um absurdo para João com a índole 
de sua irmã, considerando-o um jovem 
sedutor, então, arrumou uma maneira de 
prender Amâncio antes da viagem.  

Depois de alguns meses, o protagonista foi 
absolvido, por isso, fora comemorar com 
alguns amigos no Hotel Paris. Joao, 
indignado, sai com uma arma e aguarda o 
momento em que Amâncio está sozinho e 
desprotegido para acabar com sua vida.  

Sem notícias, a mãe de Amâncio foi ao Rio 
de Janeiro e se depara com a notícia do 
falecimento do seu filho. 

 
 
 

ANÁLISE DA OBRA 
 
A obra “Casa de pensão” foi inspirada na 

Questão Capistrano, crime de 1876 
envolvendo dois jovens amigos, o qual dividiu 
e despertou forte interesse da população 
carioca da época.  

Além disso, a obra se encaixa 
perfeitamente no naturalismo, já que o autor 
busca sempre enfatizar o lado patológico do 
ser humano e de suas relações, tratando 
como um bicho interesseiro. Logo de início, já 
podemos observar os fortes alicerces 
naturalistas desse livro:  

“Meu único fim é rasgar aos olhos do leitor 
a parede de uma dessas casas de 
pensionistas, e expor em sua nudez fria e 
profundamente comovedora os dramas 
secretos que ali dentro se consomem, 
terríveis e obscuros, como a luta dos monstros 
no fundo do oceano.  

Desejo exibir toda a hediondez dessa 
existência artificial e hipócrita que corrompe 
nossa sociedade, como uma moléstia secreta 
e inconfessável corrompe o organismo 
humano. ” 

Ademais, Aluísio de Azevedo também dá 
destaque ao determinismo, tese em que os 

comportamentos dos personagens são 
diretamente influenciados pelo meio que 
vivem. Isso fica evidente com a personalidade 
de Amâncio, na oposição casa paterna, cuja 
personalidade é marcada por demasiada 
fragilidade, versus casa de pensão, onde o 
meio corrupto e rodeado de prazeres o 
desnorteia. 
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