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RESUMO 

 

 

 

 

Com interesse particular nos estudos da oralidade no universo medieval, este trabalho 

visa a historiografar o sarau em sua origem etimológica e filológica. Investiga-se a sua liturgia 

enquanto estética da poética oral performatizada, enfatizando a análise das relações entre a 

recepção e o discurso, a voz, corpo e a interação entre performer e público atual, conforme os 

pressupostos teóricos baseados nos estudos do medievalista Paul Zumthor. Esta pesquisa 

pretende demonstrar a influência da poética do sarau na obra A Moreninha, de Joaquim 

Manoel de Macedo. Para tanto, serão abordados a voz do escritor romântico nos salões 

literários, o envolvimento dos poetas do século XIX com as festas literárias na esfera pública 

e privada, a presença da figura feminina nos saraus aristocráticos e as indumentárias que as 

personagens da obra de Macedo usam para compor o figurino e o cenário a partir da 

festividade lítero-musical. Há toda uma performance por trás das ações da protagonista 

Carolina, considerada a mais bela mulher morena da festa. Em seguida, discorre sobre a 

interseção entre a experiência do sarau e a teoria da recepção, preconizada por Hans Robert 

Jauss e Wolfgang Iser, estabelecendo conceitos e normas para a realização dos saraus 

oitocentistas. 

 

 

Palavras-chave: Sarau, Joaquim Manoel de Macedo, A Moreninha e costumes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Particular interests around medieval universe carried out some studies, this work aims 

at registering soirée in its etymological and  physiological origin. Investigation on its liturgy 

as well as orally aesthetics emphasizes the analysis between reception and discurse, voice, 

body and the interacation between performer and the new public as the following theory 

based on Paul Zunthor‘ studies. This search concerns on to demonstrate  soiree‘s  poetic 

influence in the written of Joaquim Manoel de Macedo. Thus, the romantic writer‘s view is 

going to be presented the literary‘scenario, the poets‘ involvement in the XIX century with 

literary festivals in public and private life, the female‘s presence in the soirres‘ aristocracy and 

costumes worn by characters of Macedo‘s book which completes literary-music‘s festivity. 

There is also a performance beyond the protagonist, Carolina, considered the most beautiful 

brunette woman of the party. Then, there is an argument across the intervention between 

soirre‘s experience and the theory‘s reception pointed out by Hans Robert Jauss and 

Wolfgang Iser, stablished concepts and rules for realization of nineteenth-century. 

 

 

Keywords: Soirée, Joaquim Manoel de Macedo, A Moreninha and social customs. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O sarau assume destaque no panorama cultural brasileiro do século XIX. Realizada 

como forma de entretenimento, a festa literária noturna atuou decisivamente no processo de 

sociabilização travado no interior da sociedade brasileira da época.  

Para pensar o modo como o sarau evolui no cenário brasileiro, retornamos à sua 

origem datada do final do séc. XVIII e início do XIX, quando o evento surge nos chamados 

"salões literários" europeus, juntamente com o apogeu do gênero romance. O contexto 

cultural configurado a partir das revoluções Francesa, Industrial e Americana promove a 

editoração e disseminação do livro em diferentes nações. No século XIX, semelhante contexto 

se configura no Brasil, onde se torna fato a atuação da imprensa, a circulação do livro e a 

disseminação do hábito da leitura entre as elites. A população aumenta a partir do processo 

inicial de industrialização e o século das luzes já possibilitava inclusive o incremento da 

leitura em ambientes noturnos. 

A leitura individual e intimista em voz alta teve forte impacto na Renascença. Assim, 

percebe-se que o leitor, após essa fase renascentista, faz com que a leitura em voz alta em 

ambientes familiares e externos, para uma plateia menor ou mais ampla, retome seu espaço e 

atinja profundamente os corações. Além da forte presença dos textos bíblicos desde há muito 

divulgados para conversão de fieis católicos e protestantes nos rituais mais acalorados, havia 

até a finalidade de o autor procurar dar melhor acabamento às obras literárias através das 

leituras em encontros literários que já poderiam ser denominados saraus literários. Um 

público inicial sempre permite ao autor uma prévia recepção do seu texto e, afirma Fischer 

que "alguns escritores faziam a leitura em voz alta para outros autores, sobretudo com a 

finalidade de aprimorar os textos" (FICHER, 2006, p. 251). 

  A transposição do sarau para o cenário brasileiro é descrita em obras do Romantismo. 

O tecido ficcional de romances como A Moreninha permite analisar o funcionamento do 

sarau, destacando como característico ao evento a constituição de uma ―rede fechada‖ com a 

qual se desencadeiam procedimentos de unificação e concentração de produtores de um 

acordo tácito, uma espécie de harmonia previamente estabelecida entre autor e público.  

Efetivamente, ao explorar o sarau em suas tramas, Joaquim Manuel de Macedo e 

outros autores românticos formaram, educaram e selecionaram pessoas que iriam participar 

do evento, visto que o objetivo era divulgar os escritos e obter futuros leitores. Ao mesmo 

tempo, o texto criado por esses autores é marcado por influências estéticas e ideológicas 

copiadas da cultura europeia, na qual os autores buscam modelos para o comportamento dos 
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personagens e para a forma romanesca. No plano do conteúdo, os romances transformam os 

saraus em exercício viabilizador da educação estética e cultural, recorrendo aos mesmos para 

criar cenas dotadas de caráter didático, seja como ensinamento de regras sociais, seja como 

ensino das regras de conduta literária. 

A situação configurada merece destaque, visto que propicia o surgimento de uma 

―máscara lírica‖ criada quando o autor ficcionaliza a palavra performatizada na interação 

literária efetiva, como também a presença do sujeito como autor da voz que fora engendrada. 

Por outro lado, a relação mestre /discípulo, as criações coletivas e os saraus poéticos tendem a 

perder a importância em face da instauração progressiva de um cânone literário, já que os 

salões literários registravam as vozes dos leitores e não há uma regra que se possa estipular 

para declamar poesias ou cantar alguma música nos salões literários. O produtor confronta-se 

diretamente com a literatura encarada como um sistema comunicacional cristalizado, 

definindo-se por relação à historiografia da sistematicidade poética presente nas ações de 

Carolina, protagonista da obra A Moreninha de Macedo, ao dançar e cantar no sarau; ao 

reinventar as formas antigas, tal qual a liturgia do sarau medieval, que procura um lugar para 

o gênero novo no interior da poética consignada, acionando procedimentos que levam à 

diferenciação genérica, pois esta possibilita determinar o lugar da obra no interior do sistema.  

Na criação da obra A Moreninha é possível observar o processo descrito acima, 

especialmente na passagem em que a personagem Carolina faz uma entrada triunfal no salão, 

para em seguida, num ato performático, cantar e declamar poesia:  

 

 

E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros bateis conduziram da 

corte para a ilha de... senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e 

qualidades; alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa, 

que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. 

Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho 

se esforçam por ver qual delas vence em graça, encantos e donaires, certo 

que sobrepuja a travessa Moreninha, princesa daquela festa (MACEDO, 

1998, p.111). 

 

 

Os saraus e reuniões familiares, com poucos convidados, exerciam um papel 

fundamental em relação ao lazer da elite que, por este meio, apresentava seus filhos à 

sociedade, cultivava amizades e negócios num ambiente restrito e acolhedor, consolidando 

seus interesses e relações. 
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A rede associativa entre as entidades normalmente iniciava-se através de uma entidade 

mutualista, da qual se formava uma recreativa, cujo objetivo principal era a realização de 

festas e saraus. Após conseguir sua sede, elas funcionavam como local de apoio para outras, 

cedendo espaço para reuniões e bailes, ou abrigando outras entidades. Essa relação não era 

casual, mas correspondia a afinidades étnicas, de classe e/ou categoria ou ainda, ideológico-

política, como é o caso da Sociedade Maçônica Honra e Humanidade, nos salões nos quais 

muitas entidades fizeram reuniões ou deram bailes, como, por exemplo, a Philarmônica 

Pelotense (Jornal do Comércio, 2/7/1878) ou a Recreio dos Artistas (Correio Mercantil, 

7/8/1881)
1
.  

A música fazia parte da vida de todo habitante da Ilha de Paquetá no romance A 

Moreninha, e era exercitada de várias formas, seja ao pé da fogueira e nas cantigas das 

senzalas, seja nos saraus da época, nos quais nunca faltavam as indefectíveis apresentações ao 

piano. 

Nessa fase desempenharam especial função na música de salão as canções 

acompanhadas, que além dos requisitos acima, uniam a música à poesia, outra arte que 

conquistou os saraus domésticos. 

Os encontros promovidos pela jovem Carolina são os eventos mais concorridos e 

comentados da Ilha de Paquetá. No solar em que vive com a avó D. Ana, ela recebe amigas e 

jovens estudantes da corte para saraus e passeios dominicais, nos quais é o centro das 

atenções e a moça mais cortejada pelos rapazes locais, embevecidos pela sua beleza e alegria. 

Ela, entretanto, dispensa delicada e pacientemente os admiradores. O seu grande sonho é 

poder reencontrar um rapaz que conheceu na infância e que se tornou objeto de seu amor 

platônico. 

Pensamos que cabe entender que a poesia correlaciona-se, antes de tudo, às demais 

artes, tais como: pintura, escultura, teatro, dança, música, entre outras. É nesse encontro do 

poético com o teatral, por exemplo, que o literário ganha ainda mais tensão, e o espaço 

artístico irrompe com uma força avassaladora. Depois de uma primeira leitura do poema, a 

dramatização de poemas infantis é um dos recursos artísticos mais recomendáveis e o sarau 

literário ou a ―leitura em voz alta‖ torna-se, desde a antiguidade clássica, um dos dispositivos 

mais proveitosos para criar no leitor o gosto e a fruição do texto. 

                                                 
1
 As informações foram obtidas no site: 

http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_08_Beatriz_Ana_Loner.

pdf em 29/03/2011. 
 

http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_08_Beatriz_Ana_Loner.pdf
http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_08_Beatriz_Ana_Loner.pdf
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Em A Moreninha, um romance da adolescência brasileira, onde é possível observar a 

expressão das aspirações sentimentais dos jovens e a representação da paisagem e dos 

costumes do Rio de Janeiro da metade do século XIX, Macedo preocupou-se em transpor os 

tipos, as cenas, a sociedade em uma fase de estabilização a partir de um estilo, construção, 

recursos narrativos os mais próximos da maneira de ser e falar das pessoas que o iriam ler. 

Sua temática restringe-se aos costumes da classe pequeno-burguesa do Império, com seus 

saraus familiares, namoros de estudantes, mucamas alcoviteiras, comadres, negociantes, 

funcionários públicos, tendo no amor o problema central de uma sociedade cujo eixo 

sentimental gira em torno do casamento. 

No romance A moreninha, Joaquim Manoel de Macedo, em 1844, já se referia a essas 

reuniões festivas, ―As moças são no sarau como as estrelas no céu; estão no seu elemento‖ 

(MACEDO, 1998, p. 93): visto que a cidade tinha se transformado em um lugar de interesse 

público, em que todas as antigas formas de uso foram banidas ou ajustadas à nova ordem, 

muitas pessoas tiveram de mudar não só o local de residência, mas também as formas de 

diversão de raízes populares e grupais. A disposição do espaço do interior da residência sofre 

mudanças, deixando cada vez mais claros os limites do convívio e as distâncias sociais entre a 

nova classe e o povo. Permitindo, desse modo, um processo de privatização da família 

marcado pela valorização da intimidade. Essa interiorização da vida doméstica, no entanto, 

ocorre ao mesmo tempo em que as casas mais ricas se abriam para uma espécie de apreciação 

pública por parte de um círculo restrito de familiares, parentes e amigos. As salas de visita e 

os salões, espaços intermediários entre o lar e a rua, eram abertos esporadicamente para a 

realização de saraus noturnos, jantares e festas. 

A função educativa do sarau no romance ocorre pelo artifício de valorização do tipo 

feminino representado pela Moreninha e pela desvalorização dos comportamentos das outras 

personagens femininas. Observe a descrição da vestimenta e entrada da Moreninha no sarau: 

 

 

Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho 

se esforçam por ver qual delas vence em graça, encantos e donaires, certo 

sobrepuja a travessa Moreninha, princesa daquela festa. Hábil menina é ela! 

Nunca seu amor próprio presidiu com tanto estudo seu toucador e, contudo, 

dir-se-ia que o gênio da simplicidade a penteara e vestira. Enquanto as 

outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em 

tributo toda a habilidade das modistas da rua do Ouvidor e coberto seus 

colos com as mais ricas e preciosas joias, D. Carolina dividiu seus cabelos 

em duas tranças, que deixou cair pelas costas; não quis ornar o pescoço com 

seu adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas; vestiu 

um finíssimo, mas simples vestido de garça, que até pecava contra a moda 
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reinante, por não ser sobejamente comprido. E vindo assim aparecer na sala, 

arrebatou todas as vistas e atenções (idem, p.214-215). 

 

 

A oralidade não se reduz à ação da voz, pois também implica tudo que se endereça ao 

outro: seja um gesto mudo ou cantado como o da personagem Carolina nos rochedos da ilha 

de Paquetá, que também dança e declama poesia no sarau. Os movimentos do corpo são assim 

integrados a uma poética. Empiricamente constata-se, tanto na perspectiva de uma longa 

tradição quanto nos dos modos sucessivos, a admirável permanência da associação entre gesto 

e o enunciado: um modelo gestual faz parte da ―competência‖ do intérprete e se projeta na 

performance. Daí, para o ouvinte-espectador, uma expectativa complementar e, durante a 

ação, uma transferência progressiva do desejo que anima o gesto do executante, uma vez que 

o autor mostra sua habilidade com situações e cenas de salão. 

A presença potencial do convidado-leitor ao próprio trabalho de gestação criadora é, 

normalmente, um benefício para o contexto do evento literário, pois fixa, desde logo, a 

necessidade desse elemento de comunicação, sem o qual fica mutilada a arte em sua essência. 

É mister analisar que sem interação autor-obra-leitor a ação literária não se concretiza. Por 

isso, não há possibilidades de monologar uma ação literária sem se vincular a tríplice aliança 

autor-leitor-obra. 

O público de um sarau, portanto, é um elemento capital na criação literária. Exerce 

ação fecundante e saneadora sobre o autor, por esse apelo ao universal cuja ausência reduz a 

arte, em geral, ao simples capricho efêmero. 

 

 

O lirismo da alma, portanto, não exige uma forma não intelectual de 

expressão. Pois a linguagem já é um elemento de intelectualização. E se 

nessa linguagem indagamos qual a que mais sutilmente exprime esses 

meandros da alma, veremos que não é a pura linguagem discursiva, não é a 

prosa oca de um psicólogo ou de um crítico e sim a linguagem de um poeta. 

Isto é, a palavra submetida ao ritmo. Isto é, a alma aliada ao número para 

melhor se exprimir (TELES, 1980, p. 46). 

 

 

Em suma, para ultrapassar a especulação teórica, precisa-se viver intensamente a 

magia literária de um sarau em sua praticidade. Visto que metáforas e metonímias falam 

poeticamente e servem de alegorias para a formatação de um cenário medieval, no entanto 

contemporâneo na fenomenologia cultural. E a partir desse vínculo e desse cantar em 
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palavras, a teoria abraça a prática e a liturgia se concretiza por meio do efeito e da ação da 

estética da recepção. 

Dessa forma, no material literário produzido durante o século em questão existem 

inúmeras citações a este evento literário; no entanto, não existe um estudo sistemático, que 

situe o mesmo num cenário artístico de origem e que busque conhecer a sua evolução ao 

longo da história. É com o objetivo de diminuir esta lacuna que está sendo elaborada essa 

pesquisa que colabora com a construção de memória sobre esse evento lítero-musical. Por 

isso, ela apresentará como corpus o romance A Moreninha e depois virão em anexo as 

imagens do sarau no filme A Moreninha, produzido em 1970 por Casablanca Filmes e 

dirigido por Glauco Mirko Laurelli. 
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2. A VOZ DO ESCRITOR ROMÂNTICO NOS SARAUS 

 

Durante o século XIX, os escritores designam-se, ou são designados, como hommes de 

lettres quando são obrigados a definir a sua ocupação. Sem nenhum tipo de conotação 

discriminatória, essa definição engloba várias atividades que envolvem a escrita; entretanto, o 

vocabulário empregado para isso é bem maleável. 

A época romântica coloca em voga dois termos para designar os homens de letras: 

génie – dando ênfase ao caráter sagrado da prática – e poète – partindo da poesia como fonte 

primordial de inspiração. Victor Hugo, por exemplo, é frequentemente chamado das duas 

maneiras, sem dever a nenhumas delas. Balzac, por outro lado, não usa os termos senão de 

modo irônico (como quando define alguma personagem vaidosa, por exemplo). Para 

autodesignar-se emprega a palavra historien, o que não lhe impede de empregar também a 

palavra auteur, em situações em que não é o processo criativo que está em jogo, mas a 

comercialização de sua obra. Outro termo dúbio que classifica os homens de letras, nessa 

época, é gens de lettres, cujo nome foi dado à sociedade carioca criada em 1839, em um 

momento em que a expressão era lisonjeira, mas, posteriormente, conheceu dias ruins, tendo 

sido usada muitas vezes de modo ridicularizante. 

O desejo de se reunir em um grupo e compartilhar as mesmas orientações e ideias 

torna-se mais forte após 1815 e, desde então, todas as questões relativas à literatura – e às 

artes em geral – parecem passar pelos salões e saraus promovidos em Paris. Ser aceito por um 

deles e, consequentemente, aderir aos seus princípios, apresenta-se como condição para se 

fazer parte do mundo das letras. 

O principal sarau da época é o de Charles Nodier. Nomeado bibliotecário do Arsenal 

em 1824, reúne a sua volta intelectuais que desejam discutir novos caminhos para a literatura. 

Escritor renomado, dotado de espírito tolerante, torna-se – junto com sua esposa e filha 

adoráveis e receptivas aos convidados – um anfitrião gentil e uma espécie de padrinho dos 

jovens escritores. Abre as portas de sua casa, no momento em que o romantismo começava a 

despontar como uma estética inovadora, criando uma atmosfera propícia ao convívio de 

sensibilidades diferentes. Como nota Dumas, "[...] Mas Nodier estava em casa, junto com 

todos os seus amigos" (DUMAS, 1989, p.913, t.I), fazendo com que todos se sentissem livres 

para se expressar. Em seu salão há espaço para que os grandes temas em voga sejam 



17 

 

discutidos e as inspirações reveladas; para que os românticos leiam os seus versos, discutam 

arte, divirtam-se ouvindo música e dançando. 

Nodier reunia em seus saraus todos os que contavam no mundo das artes, da literatura 

e das ideias. Escritores já consagrados – como aqueles ligados à Revista La Muse Française e 

ao Le Conservateur Littéraire – jornalistas, artistas de teatro e pintores conviviam com jovens 

promessas – como Balzac, Musset, Liszt – e usufruíam da cordialidade do anfitrião, que sabia 

como ninguém entusiasmar seus convidados e estimular a troca de ideias (MILNER; 

PICHOIS, 1985, p. 201). 

 

 
A comunidade é a base do estilo romântico de pensar, viver, agir e criar 

espiritualmente. A expressão direta da atividade mental é conversa, e seu 

diálogo mais elevada forma (SAMUEL, apud Gusdorf, 1991, p.153). 

 

 

 Graças a essa convivência, o escritor se identificará como parte de um grupo, de modo 

a encarar seu ofício, por vezes, como uma batalha. 

 

 

Les générations parvenant à l‘âge adulte em 1820 et en 1830 sont donc les 

premières, dans l‘histoire des lettres françaises, où tous les écrivains 

marquants vivent réellement de leur plume (c‘est-à-dire non pas de 

gratifications ou de pensions, mais du produit de la vente de leurs 

ouvrages), et cela non par choix ou goût de l‘indépendance, comme arrivait 

exceptionellement dans les générations précédantes, mais par suite des 

contraintes de leur situation sociale et des possibilités nouvelles offertes à la 

diffusion de la pensée (MILNER ; PICHOIS, 1985, p.49). 

 

 

Desde o fim do século XVIII, Paris atraía jovens que sentiam o ―mal de literatura‖, 

criando, assim, em torno da cidade um mito que logo se uniria ao da própria literatura: Paris 

se escreve e só se escreve em Paris. E todos passaram a desejar os saraus para expor suas 

criações e inspirações. 

Muitos tinham no sucesso de Voltaire um ideal: o reconhecimento de seu talento em 

vida, a consagração por seu teatro e pelas causas que defendia; outros estavam fascinados pela 

aura mística da escrita e pela figura do escritor, como Rousseau, que vive em completa 

coerência com seu ideal de literatura; outros ainda acreditavam que a vida na cidade 

proporcionaria um contato mais próximo com ―seus iguais‖, com o meio literário, com as 
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librairies-imprimeurs, com as revistas que traziam os debates e os assuntos da época, enfim, 

com o mundo da literatura. 

Mas por que se faziam saraus no século XIX, já que se tratava de um evento oriundo 

do trovadorismo? 

Depois das mudanças ocorridas com a Revolução Francesa, o sarau, por meio da 

leitura de textos de seus criadores, ganhava outro sentido e a burguesia buscava nele uma 

identidade própria: novos valores, o ideal de igualdade fundado no direito natural, o espírito 

prático e utilitarista, uma imensa aspiração à cultura que servia para demarcar a aristocracia e 

a ascensão social que ele representava. Buscava-se um novo ponto de vista, forjado por uma 

opinião pública que não era nem ligada à Corte e nem ligada à Igreja. Assim, foram sendo 

construídas outras maneiras de pensar a literatura, primeiramente, e, depois, a política. "A 

identidade individual resplandece agora o estatuto concedido por nascimento [...]" 

(WITTMANN, 1987, p. 359). É, sobretudo, no domínio intelectual que a burguesia procurará 

obter a autonomia que ela aspira: a individualidade burguesa, que se caracteriza pela 

descoberta da subjetividade, aspirava a uma comunicação permanente que permitisse alargar 

o campo restrito de suas experiências. E nos saraus os escritores poderiam trocar experiências 

também ligadas à arte lida. O sarau apresentava-se, então, como um meio eficaz para a 

ascensão social (HOBSBAWN, 2001, p. 211). 

Depois que o Brasil se tornou independente, a tendência para a formação de 

agremiações literárias, que nos tempos coloniais tinham a denominação pomposa de 

Academias, não desapareceu. Embora só em 1896 viesse a fundar-se a Academia Brasileira de 

Letras, o movimento associativo de intelectuais foi sempre intenso, quer na Corte, quer na 

província. A par disso surgem os salões literários, alguns de caráter essencialmente mundano, 

com grande pompa e luxo; outros mais modestos; todos refletindo, porém, a influência 

europeia. Os nobres do Império tinham sido, muitos deles, educados na Europa, e de lá 

traziam o requinte que emprestavam às suas recepções. Se havia barões e condes de poucas 

letras, a grande maioria da nobreza imperial era de homens cultos, amigos das artes e da 

literatura. 

 

 

José de Alencar abria os salões aos amigos em noitadas memoráveis, em 

que nunca deixava de comparecer o escritor Joaquim Manuel de Macedo, 

um grande escritor vivendo da consagração dos salões (LINHARES, 1958, 

p. 89). 
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Segundo Brito Broca (1979, p. 81), podia-se fazer uma distinção entre salas e salões. 

Era o que propunha França Júnior em folhetim de 24 de novembro de 1867, no Diário 

Mercantil, quando recordava os ―tempos felizes‖, em que o escritor Joaquim Manuel de 

Macedo recebia aos domingos seus convidados ilustres para o sarau. Realmente o autor de A 

Moreninha também costumava reunir seus amigos em casa, mas sem luxo, em reuniões que se 

caracterizavam acima de tudo pelo ―brasileirismo‖. Macedo abria as portas de sua casinha 

pitoresca, onde tão deliciosos momentos aconteciam entre anfitrião e convidados. 

Mas durante o Romantismo o sarau desempenhou uma função não somente recreativa 

e cultural na pequena burguesia brasileira, como também operou uma questão de distinção de 

classe numa sociedade aristocrática e escravocrata, uma vez que entretinha as pessoas 

abastadas e fazia com que elas pudessem se aproximar mais. Subentende-se também que se 

recitavam poesias, no meio do salão aparecia um tipo de declamador, que improvisava a sua 

expressão mais típica, já que ele costumava pedir um mote para glosar e a glosa consistia, 

muitas vezes, num louvar a qualquer pessoa presente ou numa brincadeira inofensiva, que 

atingia um dos convivas sem magoá-lo. O efeito produzido por essas improvisações no 

auditório não correspondia, no entanto, ao que os versos despertavam quando, em certos 

casos, eram transpostos para o livro. A significação mundana do repentista criou assim um 

gênero oral na poesia brasileira, cujos frutos, geralmente inferiores, se dispersavam todos em 

noitadas alegres, durante a realização do evento literário. 

 

 

Era aos domingos que a família brasileira descansava outrora das fadigas da 

semana, e reunia na salinha modesta de sua casa o pequeno mundo onde se 

encontra a felicidade; aí dançavam, cantavam-se e jogavam-se prendas... 

(BROCA, 1979, p.82) 

 

 

Convém notar o seguinte detalhe, que dá bem uma mostra do tom galanteador que 

podia assumir a cordialidade literária entre os românticos, visto que havia uma cumplicidade 

entre eles. A amizade, sob o aspecto exclusivista e passional, foi muito comum no 

relacionamento entre os escritores românticos. E isto, sobretudo, porque eles experimentavam 

uma grande necessidade de fazer confidências, de encontrar um coração e um espírito afins 

com quem pudessem se desabafar. Todo o Romantismo brasileiro, por exemplo, floresceu sob 
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o signo de amizades fervorosas e inimizades também, cuja influência não foi pequena na 

elaboração das obras de artes e nos encontros literários. 

Portanto, para avaliarmos a importância de que o sarau se revestia na sociedade 

brasileira na época romântica – e quem diz romântica diz sociedade do Rio de Janeiro – basta 

ver a frequência com que ele aparece, como elemento essencial, nos enredos sentimentais da 

novelística, ou motivo frequente de inspiração poética. Em romances, tais como A Moreninha, 

a intriga está quase sempre ligada a um sarau: era quando se atacavam e se desatavam os 

corações, quando se arquitetavam sonhos ou vinham por terra as ilusões. 

Com efeito, se os romancistas e os poetas assim se inspiravam no sarau era porque ele 

constituía o eixo da nossa vida social e sentimental no século XIX. Vivendo as mulheres 

reclusas no âmbito doméstico sob a vigilância dos pais, sem as festas e eventos literários 

dificilmente poderia haver namoro. E quando os pais não arranjavam o casamento da filha ou 

até do filho, sem consultá-los, o que se dava com frequência na época, o sarau é que 

desempenhava essa função. Os jovens e as jovens casadouras sentiam, pois, a necessidade de 

frequentar o máximo possível um gênero de divertimento, que lhes dava meios para decidir 

das preferências do coração. E isso se pode perceber claramente no enredo do romance A 

Moreninha. 

 

 
Se não tivessem inventado os saraus – dizia ele – os casamentos seriam 

menos frequentes. A proclamação desta verdade, que ninguém de boa fé 

pode contestar, deve tornar menos odiosas para os pais de família, as 

reuniões onde se dança a polca e se bebem algumas chávenas de chá verde 

com o acompanhamento de música instrumental (MENDONÇA, 2003 p. 

115). 

  

 

De acordo com o panorama histórico no século XIX, o sarau teve duas funções que 

parecerão, de certo modo, opostas aos verdadeiros fins da arte segundo os valores de poetas e 

escritores de hoje: uma, a de ornamento social e mundano; outra, a oratória, a de instrumento 

de ação cívica e militante, fazendo as vezes dos grandes discursos. 

Como ornamento mundano, criou a poesia recitada nos salões literários 

predominantes, desde a aurora do Romantismo até o fim do século: o declamador e o 

improvisador, confundindo-se ambos, muitas vezes, num só, pois, na realidade, o segundo 

nada mais era do que desdobramento do primeiro. 

Esses tipos derivaram, aliás, do período colonial, quando se implantou no Brasil o 

costume dos saraus poéticos, então muito comum em Portugal e na França. A circunstância de 
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não haver imprensa na Colônia contribuía para que as declamações atingissem o público de 

pessoas analfabetas, sobretudo feminino, e se tornassem aqui o veículo natural de 

vulgarização da poesia. As pessoas aproveitavam as festas, reuniões, jantares para exibirem os 

próprios dons, às vezes recitando composições alusivas ao ato festivo, outras improvisando, 

outras glosando motes humorísticos e satíricos, segundo a tradição dos saraus. 

Depois da Independência, embora lhe fossem dados novos meios de vulgarização, 

como a imprensa periódica e o livro, o costume ainda continua por muitos decênios. E define-

se a figura do declamador de salão, ao ritmo indefectível do alemão Keblerc e de D. Violante 

no romance de Macedo. Se há um poeta na festa, não falta quem se lembre de pedir-lhe para 

recitar. E este não se fará de rogado: sacudindo a cabeleira, erguendo o busto em pose lapidar, 

cheio de ênfase lírica, deixará cair as notas de sua última produção. Poderão ser cômicos e 

pitorescos os versos. É de bom tom recitar quadrinhas brejeiras nas reuniões familiares, como 

as que foram organizadas pela personagem D. Ana em A Moreninha, reuniões que abrangiam 

diversas atividades, como deixa entrever o capítulo XVI: jogos, conversação variada, cantos, 

danças e declamações de poesias. Nelas se praticavam a sociabilidade e se propiciavam o 

relacionamento amoroso. 

Joaquim Manuel de Macedo conhecia mais do que ninguém o equilíbrio exato entre a 

inovação estética e o desejo do seu público, sabia utilizar elementos inovadores para provocar 

o frisson necessário e reverberar seu trabalho, sem, contudo, decepcionar a audiência. 

Seu convívio com a vida boêmia – cheia de festas e mulheres –, amizades e viagens, 

tornava-se um considerável repertório para a organização dos saraus; Joaquim Manuel de 

Macedo com seu talento para causeries transformava esse repertório em histórias, casos e 

anedotas, cuja personagem principal era, na maioria das vezes, ele mesmo para entreter o 

público. Assim, o espetáculo ganhava vida literária. 

Talvez pela sua habilidade em transformar qualquer assunto em narrativa, talvez pela 

quantidade de informações pessoais que tornavam conhecidas, o fato é que cada vez mais 

Joaquim Manoel de Macedo distende o limiar entre a sua vida privada e sua vida pública, 

conta seus feitos como se houvessem ocorrido com outra pessoa, aos poucos cria uma 

personagem de si mesmo para atuar nas narrativas que contava nos saraus que frequentava. 

Compartilhava suas impressões, suas vivências, seus feitos, seus ganhos e suas falências, suas 

querelas com contemporâneos, suas memórias viravam assunto de comentários, de entrevistas 

– como uma citada por Goulemont (1992, p. 95), na qual lhe perguntavam com que roupa 

costumava escrever: 
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L‘oeuvre dévore le créateur qui n‘est plus que ce qu‘il écrit. La biografie se 

confond avec la bibliographie. La gloire universelle, tout à coup, qui 

commande, qui impose des postures, des relations. Joaquim ne s‘appartient 

plus, il est la chose de ses lecteurs, de ses critiques, de sés détracteurs. Le 

vampire de la popularité s‘est emparé de lui (SCHOPP, 1997, p. 376). 

 

 

No intuito de refletir sobre os saraus e de registrá-los – seja para revesti-los de 

glamour ou mesmo de finalidade, seja para criar uma aura filosófica em torno dele – Macedo 

escreve romances. Neles o autor põe suas crises, conflitos internos e externos, mazelas, seu 

comportamento social, dificuldades e contradições de sua criação (mais do que seus lampejos 

de iluminação), seus usos e costumes, gostos particulares, vícios, hábitos, sua ética (ou a 

falta), sua grandeza ou vileza, seus medos ou esperanças que constituem o repertório de um 

interminável folhetim, trama na qual ele tenta inventar, pelas ambiguidades e contradições, 

uma imagem um pouco mais tolerável para a criação de seus personagens. 

Do ponto de vista literário, o sarau implicava, naturalmente, uma necessidade de 

observação dos menores contornos da realidade social, o que terminaria por emprestar aos 

romances de Macedo, mesmo os mais açucaradamente românticos, um certo toque de 

realismo, traço esse que não passou despercebido ao crítico literário Temístocles Linhares 

(1958, p. 112) ao escrever em seu estudo Macedo e o romance brasileiro: 

 

  

Os homens que aparecem no romance do autor de A Moreninha não resta 

dúvida de que eram mais sensatos e se atinham a condições de vida mais 

razoáveis. Não morriam à toa, não matavam a torto e a direito. O 

sentimentalismo neles não ia ao ponto de esquecer a necessidade de 

enfrentar a difícil travessia da vida. 

 

 

 Seria, pois, essa posição de romancista típico da nascente classe média urbana 

brasileira a responsável pela transformação de Joaquim Manuel de Macedo em um dos mais 

ricos historiadores da vida cultural carioca, principalmente no campo das formas de lazer, que 

começavam a ter na música popular sua maior atração. 

 Para começar, desde seu primeiro romance, o popularíssimo A Moreninha (que em 

plena década de 1970, mais de 130 anos depois de seu lançamento, em 1844, ainda voltaria a 

encontrar público fiel em todo o Brasil sob a forma de novela de televisão), Joaquim Manuel 
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de Macedo não apenas focalizou cenas de salão (saraus) em suas histórias, mas teria chegado 

a incluir em seu livro a música da balada que a personagem central Carolina, a moreninha, 

cantava sobre os rochedos e também no sarau. 

 Naturalmente, como os pianos dominavam à época, na qualidade de imponentes 

indicadores de status pessoal, e já não mais apenas nos poucos salões burgueses, mas em salas 

de gente das novas camadas em ascensão econômico-social, Joaquim Manuel de Macedo teria 

percebido que seu livro podia oferecer um atrativo extra, se as moças e senhoras às quais se 

dirigia pudessem reproduzir, ao piano, a música dos versos cantados por sua personagem: 

 

 

Eu tenho quinze anos 

Eu sou morena e linda, 

Mas amo, e não me amam, 

E tenho amor ainda 

E por tão triste amar 

Aqui vou chorar. 

(MACEDO, 1998, p. 39) 

 

 

 Do ponto de vista do público predominantemente feminino e jovem, a que tanto o 

romance A Moreninha quanto as produções dos saraus em casas particulares se dirigiam, os 

versos de “Conselho às moças” (MACEDO, 1998, p. 51) tinham ideologicamente todos os 

ingredientes para agradar. Assim, se do ponto de vista masculino eles encerravam uma 

comprovação que conduzia a uma consequência agradavelmente liberadora: 

 

 

―Então o negócio é assim, minha senhora?‖, perguntaria Augusto ao acabar 

de ouvir um lundu para logo acrescentar: ― – Agora? [...] graças ao seu 

lundu, juro que de hoje avante amarei a todas elas [...] morenas, coradas, 

pálidas, magras e gordas, cortesãs ou roceiras, feias ou bonitas [...] tudo 

serve‖. (MACEDO, 1998, p. 72) 

 

 

 Com efeito, do ponto de vista feminino a letra de Joaquim Manuel de Macedo valia 

por uma desmistificação de regras morais que, na verdade, só faziam esconder o lado 

mesquinho de um tipo de relação socioeconômica burguesa responsável pela transformação 

do amor numa forma de transação sujeita às cotações do mercado. E se o sarau servia naquele 

contexto de pano de fundo para demonstrar a alegria das personagens, para entretê-las, podia 
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causar também desamores, desavenças e deixar inebriados os leitores por uma cena tão 

brilhante. 

Segundo o narrador da obra A Moreninha, o sarau era importante por ser a ocasião 

para se divertir – namorar, ouvir música, dançar, fofocar, tomar chá –, servindo também para 

situações mais sérias e práticas, como ajuste de negócios. Desde a era medieval, o sarau 

consistia numa festa palaciana e no século XIX não era tão diferente, uma vez que servia de 

atrativo à elite da corte. Os costumes regrados de uma sociedade baseada nas aparências são 

descritos na cena do sarau: 

 

 

Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um 

sarau todo o mundo tem que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de 

champanha na mão, os mais intrincados negócios; todos murmuram e não 

há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das 

cantigas do seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época; as 

moças são no sarau como as estrelas no céu; estão no seu elemento: aqui 

uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por 

entre os quais surde, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da 

sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté, mesmo 

na ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando um 

sustenido; daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, se deslizando 

pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de 

nossos batalhões da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que conversam 

sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas 

apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó, que ensaca nos bolsos 

meia bandeja de doces que veio para o chá, e que ela leva aos pequenos que, 

diz, lhe ficaram em casa. Ali vê-se um ataviado dândi que dirige mil finezas 

a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao 

lado. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque, 

para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos 

(MACEDO, 1998, p.111). 

 

 

  

 O fragmento do capítulo apresentado acima exemplifica à perfeição as facetas capitais 

d‘A Moreninha, bem como de toda a ficção de Joaquim Manuel de Macedo e do próprio 

Romantismo nalgumas das formas que adquiriu entre nós. Observe-se, em primeiro lugar, que 

o trecho reflete uma visão otimista e complacente da realidade social: uma brisa de amenidade 

atravessa-o de ponta a ponta, como se pessoas e objetos estivessem mergulhados numa 

atmosfera ideal, convencionalmente adstrita à classe dos refinados e cultos. Ao mesmo tempo, 

percebe-se um forte senso de realidade no modo como o ficcionista apreende as personagens e 

o cenário à sua volta. Daí que, em segundo lugar, possamos entender que A Moreninha se 
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desenvolve em dois planos: um, mais saliente, consiste na intriga sentimental e no próprio 

retrato da heroína, assim como das demais personagens (Carolina é morena, romanticamente 

brasileira, adolescente, casadoura, etc.); o outro, não menos importante do prisma crítico, diz 

respeito aos personagens da sociedade do tempo que o romancista alcançou surpreender. Pelo 

primeiro, a obra conteria alguns dos valores imperantes no século passado, como o culto da 

sentimentalidade, da afetação no trato mundano, da pureza virginal da donzela sonhadora, do 

casamento enquanto meta de todo jovem, etc.; e traduziria a configuração sentimental de 

Macedo. Pelo segundo, o romance conteria um flagrante documento da sociedade coeva, pelo 

menos ao nível da burguesia então pontificando na escala social. Observe-se a descrição do 

sarau, sobretudo no tocante às pessoas: ―Os velhos lembraram-se do passado, os moços 

aproveitaram-se do presente‖ (MACEDO, 1998, p.112). A cena do sarau revelaria o flanco 

romântico-realista de Macedo. Para prevenir mal-entendidos, é preciso considerar o realismo 

macediano sinônimo de observação do real concreto. Como o romancista o transforma, ou 

deforma, pela imaginação, acionado por uma concepção romântica do mundo, segue-se que 

não há contrassenso algum em falar de realismo romântico. E nem por isso o ficcionista deixa 

de trair uma que outra reminiscência clássica ao afirmar que ―os desejos se agitavam entre 

seus seios‖ (MACEDO, 1998, p.113); só falta substituir ―desejos‖ por ―Cupido‖ para a 

imagem ficar completa, o que se explica pela interpenetração das estéticas e pelo fato de o 

prosador estar iniciando, como mão de mestre, nossa ficção romântica e usando o sarau 

enquanto cenário pictórico repleto de grandes ações performáticas. 

É interessante ressaltar que ao se falar em texto, está sendo enfocado, principalmente, 

o romance. É perceptível no capítulo O Sarau a interação social entre as personagens diante 

do evento literário. E por meio das palavras de Joaquim Manuel de Macedo retoma-se as 

definições clássicas do vocábulo ―sarau‖:  

 

 

(do latim serus, relativo ao entardecer) é um evento cultural ou musical 

realizado geralmente em casa particular onde as pessoas se encontram para 

se expressarem ou se manifestarem artisticamente. Um sarau pode envolver 

dança, poesia, leitura de livros, música acústica e também outras formas de 

arte como pintura e teatro. Evento bastante comum no século XIX que vem 

sendo redescoberto por seu caráter de inovação, descontração e satisfação. 

Consiste em uma reunião festiva que ocorre à tarde ou no início da noite, 

apresentando concertos musicais, serestas, cantos e apresentações solo, 

demonstrações, interpretações ou performances artísticas e literárias 

(NASCENTES, 1932, p. 416-7). 
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Em cunho reflexivo, tendencialmente inclinado a explicar o termo ―sarau‖ a partir de 

sua caracterização conceitual, quando o argumento agora corria por trilhas sócio-históricas. 

Tanto o leitor contemporâneo quanto o do passado realizam atos de construção e não de 

recuperação. Nenhum instante é melhor que outro. Algumas vezes o momento histórico 

fornece mais elementos para a construção do leitor. Ele completa as conexões não 

especificadas no texto com sua "disposição individual", independente da época. Isso não 

significa, como Iser coloca, que a história de construções e realizações sucessivas não 

possuam algum interesse, mas a questão é mais empírica do que teórica. O estudo das 

realizações individuais de um trabalho literário pertence ao estudo das "estéticas da recepção", 

identificado com o trabalho de Jauss (1977), dentre outros. 

De saída, vale ressaltar que estamos diante de um narrador bastante onisciente em A 

Moreninha (1844), pois conduz o leitor pela mão e o guia diante das cenas, locais e pessoas 

descritas, fazendo-se cúmplice daquele, como pode ser observado, por exemplo, no uso do 

pronome nós em: ―Agora são quatro horas da manhã; o sarau está terminado, os convidados 

vão retirando-se, e nós, entrando no toilette, vamos ouvir quatro belas conhecidas nossas, que 

conversam com ardor e fogo‖ (MACEDO, 1998, p. 96). 

Lajolo e Zilberman analisam o quanto Macedo constrói um narrador que tem a função 

de educar seus leitores, sobretudo para a leitura do próprio gênero romanesco, uma vez que o 

romance nacional estava em processo de formação no início dos anos quarenta do Oitocentos 

no Brasil. Desse modo, a intimidade entre narrador e leitor é concretizada justamente por este 

quadro descritivo em que ambos tomam parte igualmente, como se estivessem observando ao 

mesmo tempo aquilo que se narra. 

A produção de um bem cultural, como um sarau ou qualquer outro, está 

necessariamente inscrita em um universo regido por estes dois polos que são as práticas e as 

representações. Cantar músicas em um sarau era uma prática cultural da qual participavam os 

trovadores medievais, que desta forma contribuíam para elaborar, através de suas canções, 

uma série de representações a serem reforçadas ou difundidas (o Amor Cortês, a vida 

cavalheiresca). Um sistema educativo inscreve-se em uma prática cultural, e ao mesmo tempo 

inculca naqueles que a ele se submetem determinadas representações destinadas a moldar 

certos padrões de caráter e a viabilizar um determinado repertório linguístico e comunicativo 

que será vital para a vida social, pelo menos tal como a concebem os poderes dominantes. 
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Muitas foram as sociedades literárias na Corte, nas quais se recitavam 

poemas e conversava-se sobre literatura, como A Sociedade Literária do 

Rio de Janeiro, o Ginásio Científico-Literário Brasileiro, a Sociedade 

Ensaios Literários, a Sociedade Phil‘Euterpe, o Grêmio Literário Português 

e o Retiro Literário Português. Essas associações organizavam saraus lítero-

musicais, animados por piano, canto, recitação e, a partir do começo de 

1860, em algumas, pela presença de poucas mulheres, pois as sociabilidades 

masculinas e femininas, dadas ao redor do livro, ocorriam, em geral, em 

locais diferentes. (MACHADO, 2001, p. 265-279). 

 

 

Num balanço final, pode-se dizer que Macedo, por ser fiel demais a seu tempo, acabou 

de mostrar o simulacro do sarau em A Moreninha, fazendo-nos interessar muito mais pelo 

ângulo sociológico, isto é,  mais pelo documento do modo de sentir e viver de uma época do 

que pelo seu estatuto especificamente literário. 

É certo que o enredo mirabolante d‘A Moreninha ainda pode prender a atenção de um 

leitor menos exigente, ou que o próprio sarau revela certa atualidade, ou ainda que a travessa 

e simpática Carolina nos faz reler A Moreninha; o mérito maior de Macedo, porém, reside no 

caráter documental de sua obra e no fato de ter contribuído efetivamente para a difusão e 

aceitação do ―salões literários‖ no romance urbano entre os leitores brasileiros, preparando 

seu paladar para saborearem, ainda no século XIX, os frutos maduros de um José de Alencar 

(que tematiza o sarau no romance Senhora) e Machado de Assis (que tematiza o sarau no 

romance Helena). 

Em suma, nessa linha se há de entender o realce da imaginação de um sarau, visto que 

é dotado da capacidade de co-mover, de conduzir o receptor a questionar emocionalmente a 

realidade lítero-musical. Iser parte da ideia de que a maneira pela qual é lido o texto literário é 

que lhe confere seu estatuto estético; o sarau se define, ao mesmo tempo, como absorção e 

criação, processo de trocas dinâmicas que constituem a obra na consciência do leitor. Esse 

―leitor‖, em face de um sarau, é, na verdade, simples entidade de fenomenologia psicológica, 

ressente-se singularmente de substância, pois o ―Leitor‖ presente efetivamente no sarau 

analisa o evento literário de forma precisa, contemplando-o. 
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3. INDUMENTÁRIA: O SIMULACRO DA MODA NO SARAU 

 

 A questão da moda num sarau no século XIX não faz furor no mundo intelectual 

daquela época. O fenômeno precisa ser sublinhado no momento mesmo em que a moda não 

cessa de acelerar sua legislação fugidia, de invadir novas esferas, de arrebatar em sua órbita 

todas as camadas sociais, todos os grupos de idade, deixando impassíveis aqueles que têm 

vocação de elucidar as forças e o funcionamento das sociedades daquele tempo. A moda é 

celebrada no sarau; por um lado é relegada à antecâmara das preocupações intelectuais reais, 

por outro, é transportada para os romances a beleza do sarau e da indumentária usada pelas 

personagens. 

 Com efeito, a moda nos salões literários suscita o reflexo crítico antes do estudo 

objetivo; é evocada principalmente para ser fustigada, para marcar a distância, para deplorar o 

embotamento dos homens e o vício dos negócios: a moda são as pessoas e os atos delas. 

 Certamente são inúmeras as obras românticas consagradas ao assunto ao mostrar 

personagens bem trajados e suas variações de gostos e de estilos. Da mesma forma que os 

escritores viviam indo aos bailes e aos ―salões literários‖ daquela época, suas personagens 

também adentravam no mesmo universo contagiante para mostrar o esquema da distinção 

social que se impôs como a chave soberana da inteligibilidade da moda, tanto na esfera do 

vestuário como na dos objetos e da cultura do século XIX. Os saraus naquela época eram 

considerados uma grande festividade social, um marco entre os escritores, boêmios, familiares 

e outros. O sarau tinha a função de aproximar pessoas de vários lugares e discutir assuntos 

ligados à arte, à moda, à literatura, à política e fazer com que as pessoas pudessem interagir 

com o mundo contemporâneo em seus diversos aspectos 

 Assim, Apresentar personagens como Aurélia Camargo (Senhora), Honorina (O moço 

loiro), Carolina (A Moreninha), Helena (de Machado de Assis) diante de outros personagens, 

descrevendo suas vestimentas e acessórios e seus feitos no momento da festa eram realmente 

considerados uma façanha brilhante e que tinha como intuito mostrar a realidade social da 

sociedade do século XIX. 

Essa assimilação da origem à função social está no princípio da extraordinária 

simplificação que caracteriza as explicações genealógicas da ―invenção‖ e das transformações 

das ações das personagens românticas bem trajadas nos ―salões literários‖. 

 Ao contrário do imperialismo dos esquemas da luta simbólica das classes, mostra-se 

que na história dos grandes escritores e poetas românticos foram os valores e as significações 

culturais promovidos naquele tempo, dignificando em particular a busca pelo novo e pela 
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expressão da individualidade humana, que tornaram possíveis o nascimento e o 

estabelecimento do sistema de reuniões noturnas da Idade Média para cá; foram eles, 

portanto, que contribuíram para desenhar, de maneira insuspeitada, a cultura e as grandes 

etapas de seu caminho histórico. 

 No sarau, o reino da moda generalizada leva a seu ponto culminante o enigma do ser 

em conjunto próprio à era aristocrática. Trata-se de compreender como uma sociedade 

fundada na fôrma moda pode fazer coexistir os homens entre si. Como pode ela instaurar um 

elo de sociedade quando não cessa de ampliar a esfera da autonomia subjetiva, de multiplicar 

as diferenças individuais, de esvaziar os princípios sociais reguladores de sua substância 

transcendente, de dissolver a unidade dos modos de vida e das opiniões? Reestruturando de 

ponta a ponta tanto a produção como a circulação dos objetos e da cultura sob o jugo da 

sedução, do efêmero, da diferenciação marginal, a moda consumada nos salões transformou a 

economia da relação inter-humana, generalizou um novo tipo de encontro e de relação entre 

os átomos sociais, assinalando a fase terminal do estado social aristocrático e escravocrata do 

século XIX. 

 Assim, a moda encontra-se no comando de nossa sociedade; a sedução e o efêmero 

tornaram-se, naquele momento (e até hoje), os princípios organizadores da vida coletiva 

contemporânea nos bailes, nos ―salões literários‖ e nos clássicos romances de Joaquim 

Manuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis. É preciso reconhecer que há a 

presença do signo da literariedade no sarau metamorfoseado no costume, nos trajes, nos 

trejeitos e no linguajar das pessoas que viviam a vida boêmia e que se divertiam socialmente. 

 

 

Então se luta; luta-se uma noite inteira espírito contra espírito, gracejo 

contra gracejo, ironia contra ironia, então se opõe seda a seda, joia a joia, 

brilhantismo a brilhantismo; então se dança e se canta, se olha e se sorrir, se 

fala e suspira com estudo, com arte e interação. Uma flor vale ali uma 

espada, uma amiga serve às vezes de escudo, um leque pode falar de longe, 

um lenço branco vale mais que tudo isso (MACEDO, 1998, p. 158). 

 

 

 A partir desse contexto, Macedo e outros escritores românticos do século XIX deram 

forma e consistência ao romance, vindo a consolidá-lo. Com motivos e tipos brasileiros, 

apresentou a paisagem física, social e cultural da época: uma representação da realidade dos 

grandes eventos festivos. 
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 A aparência de Carolina, protagonista da obra de Macedo, é um dos traços de 

―brasilidade‖ do romance. Morena, de cabelos negros e anelados, a moça traz nas feições a 

marca de sua origem e cria um contraste interessante em relação à beleza européia das 

mulheres loiras e de olhos azuis. Além disso, Carolina não apresenta o comportamento típico 

de uma dama da corte. De espírito indomável, é ―travessa como um beija-flor, inocente como 

uma boneca, faceira como um pavão, e curiosa... como uma mulher‖ (MACEDO, 1998, p. 

21). Essa mistura de características dá um tempero nacional à primeira protagonista de um 

romance romântico brasileiro. 

 A roupa está intimamente ligada a fatores de natureza psicológica, política, econômica 

e sócio-cultural. Quanto aos estudos de natureza histórica, tem-se que as várias trajetórias da 

humanidade podem ser contadas e analisadas de várias formas e por diferentes pontos de 

vista, utilizando-se de variados objetos para lhe dar sentido, o fenômeno da moda é um deles.  

A presente análise dos modos de vestir no sarau no século XIX, tomando por fonte 

primária fontes literárias da época, tende a rejeitar e considera como ultrapassadas predileções 

de natureza intelectual que direcionam à moda o caráter de natureza superficial, não 

constituindo, pois, objeto importante no entendimento das sociedades e dos tempos passados. 

Para fazê-lo, conta com subsídios e preceitos teóricos promovidos em larga medida pela 

antropologia, pela sociologia da cultura e pela história das mentalidades. 

Em meio a tais inclinações, o presente capítulo tende a evidenciar algumas das 

percepções dos gostos de vestir no Brasil durante a realização dos saraus oitocentistas - os 

quais poderão demonstrar elementos sócio-culturais do período - a partir de interpretações do 

vestuário utilizado pela protagonista do romance macediano tomado aqui como fontes 

primárias. Para isso, utiliza princípios atribuídos à chamada História Cultural, principalmente 

aqueles dimensionados por Roger Chartier (2002, p. 118) e relacionados aos conceitos de 

representação e apropriação.  

Entende-se que a moda é uma vitrine de seu tempo. Através dela é possível conceber 

formas de representação e comportamentos de determinada época, demonstrando e 

caracterizando sistemas de regulação e de pressões sociais. Admite-se que a vestimenta 

identifica, rotula, exclui, ou insere o indivíduo no contexto social de determinada época. 

Numa abordagem que admite uma história da moda menos apegada às cronologias e ligada 

aos aspectos sociológicos, LIPOVETSKY (1997) aponta que: 
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(...) é um reflexo de sua época e no decorrer das mudanças históricas, o 

surgimento da temporalidade breve da moda significa a disjunção com a 

forma de coesão coletiva que assegura a permanência costumeira, o 

desdobramento de um novo elo social, paralelamente a um novo elo social 

legítimo. (LIPOVETSKY, 1997, p. 54) 

 

 

Bastante segura de si, sua vestimenta ajuda a exprimir tal personalidade. Não se 

preocupava excessivamente com as principais tendências da moda do período, ―[...] enquanto 

as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a 

habilidade dos modistas das ruas do Ouvidor e coberto seus colos com as mais ricas e 

preciosas jóias, D. Carolina vestiu um finíssimo, mas fino vestido de garça, que até peava 

contra a moda reinante, por não ser sobejamente comprido. E vindo assim a aparecer na sala, 

arrebatou todas as vistas e atenções.‖ (MACEDO, 1998, p.115) 

Há um toque de simplicidade na vestimenta da personagem, e seu desprendimento ao 

vestir-se, se comparado às outras moças, acabava por lhe colocar à margem do que era usado 

no período ―[...] seu pecado quanto à moda reinante não era senão um meio sutil de que se 

aproveitara para deixar ver o pezinho mais bem-feito e mais pequeno que se pode imaginar.‖ 

(MACEDO, 1998, p. 121) 

No entanto, beleza e elegância não eram dispensadas. Havia uma harmoniosa 

combinação na simplicidade das escolhas do vestuário e dos gestos e modos da protagonista 

Carolina. Sobre o estilo, pode-se dizer que o curto comprimento denuncia o período de 

transição do Estilo Império para o Estilo Romântico da moda europeia. É justamente aí que se 

pode fazer uma das principais avaliações da moda no Brasil oitocentista: havia uma grande 

mistura aqui no modo de vestir-se, mistura das principais tendências vistas na Europa daquele 

século. 

Porém, as ondulações nas saias já apontam para um traje muito mais ao estilo 

romântico, os que se evidencia através dessas ondulações e da cintura fina, acompanhada pelo 

uso do espartilho. No entanto, o autor não faz alusão ao uso da crinolina ou anquinha sob as 

saias. As cores claras, típicas do período romântico, e o próprio tecido utilizado, a garça, 

caracterizavam o jeito doce de vestir do movimento romântico. 

Embora ligando-se às teorias da astúcia da razão, os bailes e salões literários tornaram-

se significativos na evolução do comportamento da sociedade. Por mais que a ordem final do 

sarau engendre um momento histórico da consciência, essencialmente ambivalente, a ação 

lúcida, voluntária, responsável dos homens é mais do que nunca possível, necessária para 

progredir rumo a um mundo mais envolvido com a arte, com a poesia, com a música e melhor 
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informação. O sarau produz a informação do pensamento por meio do falar e do olhar, uma 

vez que há uma ação performatizada que se vincula à moda e à atitude das pessoas. 

Soberania do capricho e do artifício que, no século XIX, impôs-se identicamente para 

os dois sexos, visto que o próprio da moda, nesse longo período, foi impulsionar um luxo de 

sofisticações teatrais, tanto para os homens quanto para as mulheres. No próprio momento em 

que a moda no sarau introduziu uma dessemelhança extrema na aparência dos sexos, 

destinou-os igualmente ao culto das novidades e das preciosidades diante das maravilhas que 

surgiam e aconteciam nos salões literários. Os novos cânones, portanto, da elegância 

masculina, a descrição do personagem Augusto de A Moreninha mostra a sobriedade, a 

rejeição das cores e da ornamentação, a partir dos artifícios criados por Carolina no cenário do 

sarau. 

 

 

Os homens, que têm para si tomado o que há de mais grave, e talvez de 

mais difícil na ordem da sociedade, se dão batalha por diversos modos: e 

pois o político se bate no parlamento e nas antessalas; o diplomata nos 

brilhantes salões; o literato no prelo; os artistas nas exposições, etc. As 

senhoras não podiam deixar de ter no mundo o seu campo de guerra; elas o 

têm: o mote de todas é um só – quero agradar – e o triunfo de uma significa 

a derrota de todas as outras (MACEDO, idem, p. 153). 

 

 

No excerto acima se pode perceber que a sociedade do século XIX vivia de aparências. 

Tratava-se de algo velado, escondido, onde a rivalidade entre as mulheres nos salões mais 

pareciam um jogo de vaidades. A própria jovem Carolina fugia dos parâmetros de beleza dos 

moldes europeus, visto que sua pele e cabelo eram morenos, o que diferenciava de D. 

Joaninha e D. Quinquina, já que eram loiras e de olhos azuis. A beleza da Moreninha era 

incomum, algo que se mostrava prazer para o cumprimento de suas atividades. Havia toda 

uma performance na arrumação das vestimentas e no culto de beleza para ver quem triunfaria 

nos salões aristocráticos. Todas desejavam uma vida pública nos grandes momentos festivos 

da vida privada. Colocar um espartilho era um suplício para as personagens femininas, no 

entanto o recalque de beleza era o que as aproximavam e as afastavam, uma vez que havia um 

jogo de sedução durante o evento lítero-musical. Todas as mulheres cobiçavam um homem 

culto, parecido com Augusto, galanteador, discreto e repleto de romantismo e graça. 

Se a moda existe como presença constante na sociedade do século XIX, imiscuindo-se 

na vida de todo dia, auxiliando a distribuição dos indivíduos nos grupos e nas camadas 
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sociais, afetando sem cessar a aparência física do ser pelas deformações e a mentalidade 

através da psicologia especial a que dá origem (a vestimenta confundindo-se com a própria 

vida em sociedade), é na vida de exceção, no sarau, que ela mais claramente se manifesta e os 

seus traços se revelam de maneira nítida. 

Percebe-se que nada exprime tão bem o estado de costumes quanto o papel que o sarau 

representa na vida dos homens e a maneira pela qual eles o celebram. Nada esclarece melhor 

o sentido profundo da moda que a função que ela desempenha neste momento agudo da vida 

dos indivíduos e dos grupos, quando, ao se reforçarem os impulsos antagônicos de 

sociabilidade e de hostilidade, se acentuam também todos os elementos que a caracterizam. 

Por conseguinte, pode-se dizer que o sarau é a vida de exceção. Ele é principalmente 

aquele ponto de transição entre a vida social e o mundo da arte. Houve épocas em que a 

passagem era tênue, difícil de perceber, visto que a beleza se insinuava nas ações humanas e a 

própria existência era concebida, como um jogo de perfeição artística. Mas houve outras em 

que o sarau consistia num grande evento, representando a ruptura nas obrigações do trabalho e 

nas exigências triviais da vida quotidiana. 

O sarau era, para uma sociedade que vivia o apogeu da vida em família, uma pequena 

ruptura na rigidez dos costumes daquela época. Quando a exigência se tornava cada vez mais 

árida, a vida quotidiana contrastava com a aspiração do sonho, e as energias feneciam na 

clausura dos grupos sexuais, impondo-se a necessidade de uma evasão periódica, de uma 

pausa na ordem do mundo. O sarau arremessava os seres nas remotas regiões da fantasia 

onde, livres temporariamente das interdições e da vigilância rigorosa, homens e mulheres se 

abandonavam ao ritmo de suas tendências. 

Nesse período de exceção os grupos feminino e masculino, laboriosamente 

segregados, enfim se defrontavam. E se não encontram o relaxamento completo dos saraus, 

pode-se presenciar manifestações bastante dúbias que a sociedade agora aceita com 

complacência, semicerrando os olhos. A luta amorosa nos salões literários alcança o ponto 

extremo. Porém se os costumes se abrandaram e a sociedade escolhe meios mais sutis, mais 

impregnados de elementos lúdicos ou estéticos, é o mesmo impulso fundamental que se 

revela: 

 

Ao momento de se encontrar a mão que dava de Carolina e a que recebia, 

Fabrício sentiu que lhe apertavam os dedos. Seu primeiro pensamento foi 

crer que era amado; mais logo se lhe apagou esse raio de vaidade, pois que 

ele retirou vivamente a mão, exclamando involuntariamente – Ai! Feri-me... 

Era que a travessa lhe havia apertado os dedos contra os espinhos da rosa 

(MACEDO, 1998, p.160).  
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Neste caso, estamos diante do jogo constante – feito de avanços e recuos, de apelos e 

fugas alternadas –, que explode no sarau. Aqui, todavia, o negaceio não visa à satisfação 

direta dos impulsos sexuais, não representa o momento preparatório de uma posse próxima e 

efetiva, uma vez que a corte amorosa complica-se, prolonga-se indefinidamente, confundindo 

os elementos sensuais com a atração espiritual, favorecendo contatos mais íntimos e uma 

vagarosa acomodação entre os sexos: 

 

 
Ter a ventura de receber o braço de uma moça bonita e a quem se ama, 

apreciar o doce contato de uma bem torneada mão, que tantas noites se tem 

sonhado beijar; roçar às vezes com o cotovelo um lugar sagrado, voluptuoso 

e palpitante, sentir sob sua face o perfumado bafo que se esvaiu dentre os 

lábios virginais e nacarados, cujo sorriso se considera um favor do céu; 

apanhar o leque que escapa da mão que estremeceu, tudo isso... mas para 

que divagações? (MACEDO, 1998, p.190) 

 

 

Dessa forma, o testemunho dos documentos literários demonstra como é possível, na 

contradança, burlando a vigilância, cerrar mais vivamente os dedos do par ou, libertando as 

mãos da luva, sentir melhor o frêmito do corpo enlaçado: 

 

 

Tirando-a para dançar uma noite, ela ergueu-se e ia dar-lhe o braço; 

mas retraiu-se logo e tornou a sentar-se. 

– Desculpe-me. Não posso dançar. 

– Por que motivo, Carolina? 

Ela calou-se, mas fitou-lhe as mãos como os olhos tão expressivos 

que o moço compreendeu e corou: 

– Tem razão. Tirei as luvas para tomar chá e esqueci-me de calçá-

las. (MACEDO, 1998, p. 195) 

 

 

Mas é preciso que seja assim, já que o sarau pode ser considerado a lenta antecâmara 

do casamento, onde os seres se auscultam e os instintos se jogam, produzindo não só os 

contatos fortuitos, as conversas a dois, as confissões veladas cheias de reticências, mas as 

competições de salão. É o caso das ―charadas‖, em voga na primeira metade do século XIX, 

tanto na França como na Inglaterra, que Trackeray (1995, p. 580) descreve com minúcia: 

 
Pois a vida mundana, mesmo a que se realiza nos salões aristocrático, é 

relativamente aberta. A volta do núcleo central da elite está sempre girando 

um círculo flutuante bastante vasto, que procurar pautar sua vida pelo ritmo 

desta última e a ela assimilar-se pela identidade de comportamento. 
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Enquanto os espetáculos dos saraus se tornavam ―quadros vivos‖ a partir do momento 

que supunham uma representação dos conhecimentos literários e artísticos, criam-se os 

passatempos que Macedo assinala nas chácaras do Rio de Janeiro: das prendas, das flores, das 

sentenças, do sizo, do ―tempo-será‖, da palhinha, do ―companheiro companhão‖, do ―procura 

quem te quer‖. Todos eles substituem muitas vezes as danças, ―dando às senhoras que 

possuíam beleza oportunidade de exibir seus encantos, e ao número mais restrito das que 

possuíam espírito, de revelar sua argúcia‖ (MACEDO, 1998, p. 201). 

Contudo, entre todos os elementos que entram em jogo no exibicionismo do sarau, a 

moda é um dos mais eficientes. Uma conexão íntima sempre a ligou às reuniões sociais, visto 

que juntamente com a força física, as armas, a inteligência e os ardis, é a vestimenta um 

instrumento de luta, quer ela se trave entre os grupos ou entre os sexos. Observando uma 

preocupação espacial com o ornamento, o penteado, o saiote cerimonial, naqueles momentos 

em que, ao se reunirem para um evento literário todos os membros do clã, cada qual deseja, 

na competição que imediatamente se estabelece, oferecer aos outros a melhor imagem de si. A 

metamorfose das relações é, portanto, acompanhada pela metamorfose do ser. 

Assim, a roupa simples da vida comum, ajeitada às exigências triviais da realidade, é 

substituída no sarau pela forma fantasmal que o narcisismo apõe ao corpo e ao rosto. O 

universo do sonho é também o reino das transmutações. E a nova personalidade emerge no 

momento da exceção, na ocasião festiva e também literária, quando à esfera da pessoa se 

acrescenta uma ambiência fictícia, feita de novas cores com que se enriquece o matiz natural 

da epiderme, de novas curvas que se adicionam ao corpo, ajustando muitos os vestidos ou 

multiplicando as formas com o recurso dos folhos, dos babados e franzidos. 

No sarau, a discreta vestimenta diurna cedia lugar ao exibicionismo da indumentária 

noturna quando, com os recalques, transbordavam das vestes as formas escondidas. O vestido 

da Carolina era, na verdade, paradoxalmente mais modesto que o da D. Ana e da D Violante 

por serem já senhoras casadas. Ainda sem namorado, ninguém mais do que ela devia tirar 

proveito dessa exibição franca em que ela ostentava, junto com as outras moças, as suas 

prendas, acenando aos homens com os sequestrados encantos. A licença do sarau, entretanto, 

não ia até esse extremo, e se permitia o negaceio, a faceirice, os olhos quebrados atrás do 

leque, conservava à sua volta um certo recato que, acentuando o mistério, não era menos  

eficiente na atração amorosa. Carolina expandia-se, de alguma forma, entregando-se à 

poliandria dos devaneios e povoando a solidão com rapazes que se encontravam no sarau. Ela, 

menos ingênua, necessitava substitutivos mais eloquentes. E no sarau, à distância, era como se 

ela estivesse oferecendo-se aos homens (principalmente ao Augusto) através do decote. Era 
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esta relação simbólica, num tempo em que o casamento se determinava por razões sociais, 

econômicas ou domésticas e não por acentuada preferência pessoal, que impedia, muitas 

vezes, a queda do adultério. 

Mesmo bem trajado e muito elegante a figura masculina apagava-se diante dos trajes 

femininos nos salões literários, mas Augusto, Fabrício, Leopoldo e outros personagens da 

obra A Moreninha, manejavam a sua mais poderosa arma, o galanteio, pois a modesta 

penumbra na qual se insinua, desistindo do ornato e erigindo o preto em sua cor, é um mudo 

cumprimento à Carolina, D. Quinquina e D. Joaninha, somente elas detentoras da beleza. Daí 

percebe-se que a existência do prestígio masculino nos salões dependerá tanto da elegância e 

do talento quanto dessa habilidade de dirigir um elogio, a fim de alimentar a vaidade feminina 

através das delicadas investidas da corte amorosa, durante os saraus. 

Mas se uma das funções do sarau é modificar as relações entre os sexos, a outra 

igualmente importante é modificar as relações entre as classes, seja na arte, na literatura, seja 

no âmbito da sociabilidade que ele pode provocar entre as pessoas. Eram nos salões 

particulares que os laços se estreitavam mais intensamente e as aproximações se faziam de 

maneira efetiva. Aqui o sarau construía, por um momento efêmero, toda uma estrutura social 

em que reinava uma unidade inexistente na vida comum. Naquele pequeno lapso de tempo e 

naquele limitado espaço, forjavam-se de novo as relações que unem os indivíduos e os situam 

uns em face dos outros. De tal forma que mais importante do que a estrutura real de todos 

aqueles grupos que se defrontavam era a estrutura momentânea, fugidia e efêmera a que o 

sarau dava origem, uma vez que o respeito que a vida de salão ainda exprime de certo modo 

por uma hierarquia já se encontra bastante atenuado, porque o privilégio do convite 

estabeleceu a igualdade entre as pessoas, abrindo-lhe um crédito de confiança. 

Segundo Gilda de Mello e Souza (2009, p. 160) ―para que esta igualdade se solidifique 

cada um deverá entrar no diapasão geral, confundir-se de modo mais perfeito aos grupos 

dominantes, copiando-lhes o comportamento, as maneiras, as vestimentas‖. Por outro lado, o 

sarau funciona também como a grande fantasia, pois o seu sucesso dependerá, em grande 

parte, da capacidade de evoluir com desenvolvimento num meio estranho, fazendo com que se 

esqueça do dia a dia através da ação de um evento em ambiente fechado. O universo do sarau 

não tem passado, uma vez que nos salões literários oferecem-se a todos iguais oportunidades 

de brilho, destroem-se as distâncias, de modo que cada um irá se esforçar por restabelecer os 

sinais exteriores da vestimenta misturados aos da magia dos acontecimentos literários, já que 

o sarau parece ser a porta que se abre sobre o mundo dos sonhos entremeados com o universo 

literário. 
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Wanderley Pinho, em seu livro Salões e damas do Segundo Reinado (1970), descreve 

a efervescência que se tornaram os saraus e bailes do Rio de Janeiro em meados do século 

XIX. Para ilustrarmos a atenção destinada ao corpo (sobretudo feminino) e seus gestos e 

significações, principalmente durante uma dança, tomemos como exemplo uma passagem em 

que o autor disserta sobre um pormenor de etiqueta, o chamado ―beija-mão‖: ―ao chegarem 

diante do Imperador, a uma distância que lhes permitisse solenemente fazerem a reverência, 

[as moças no baile] dobravam ligeiramente o joelho. O Imperador estendia-lhes a mão, 

beijada por todas elas‖ (PINHO, 1970, p. 134). Wanderley Pinho chega a descrever o dobrar 

dos joelhos, tamanha era a importância atribuída a estas regras de conduta. 

Com as inúmeras diferenças sociais, econômicas e culturais entre Brasil e Europa, o 

sarau, ao que tudo indica, emergiu para a burguesia brasileira como uma possibilidade, um 

trampolim, para alcançar os padrões estéticos europeus, como a postura ereta e firme, pés e 

dedos das mãos finos e alongados, dentre outros. Transportando a idolatria da figura da 

mulher romântica do palco para o âmbito pessoal, a sociedade passa a ver o corpo, assim 

como a indumentária, as joias e o escravo caminhando ao lado, como significante de educação 

e classe. 

O sarau possibilita, no século XIX, uma reorganização das elites, pela introdução de 

novos membros capazes de reinventar a arte, a literatura, a moda nos salões. O sarau adquire, 

nestas circunstâncias, o caráter de um cerimonial de iniciação, onde entram em jogo mais as 

qualidades pessoais de cada um que os atributos de sua classe. Por isso o jovem provinciano, 

pobre mais talentoso, recebido por complacência nas altas regiões da sociedade, deve 

exceder-se no convívio dos salões literários, demonstrando como se deve se comportar diante 

das pessoas daquela festa de grande valor social, artístico e literário. 

Em suma, a exposição feita acima ressaltou a natureza do sarau enquanto fato 

sociocultural, acentuando a sua correlação com a moda e as atitudes mundanas. Percebe-se 

que o sarau funciona como fator de reforço da estrutura social – neste caso, pelo contato 

momentâneo entre grupos e camadas – e como meio de recrutar elementos capazes de 

enriquecer e mesmo recompor as elites daquela época. Mas por isso mesmo, ele desempenha 

outra função, complementar e de certo modo antagônico. 

Sendo assim, a união efetuada pelo sarau tem por consequência anular 

provisoriamente as barreiras e depois de admitidas as pessoas capazes de se ajustar ao estilo 

da vida das camadas mais altas. Assim, ao reunir indivíduos de estratos diversos, 

possibilitando-se idêntica oportunidade de brilho durante o acontecimento literário. 

 



38 

 

4. SARAU, LITURGIA DA PALAVRA 

 

Liturgia é, antes de tudo, AÇÃO. Ação supõe movimento. A liturgia se expressa 

mediante palavras e gestos. Por isso, diz-se que a liturgia é feita de sinais sensíveis, ou seja, 

sinais que chegam aos nossos sentidos (tato, paladar, olfato, visão e audição). Por 

conseguinte, todo evento literário apresenta rituais litúrgicos que o vivificam por meios de 

seus atos solenes. 

    Antigamente, fora do campo religioso, liturgia queria dizer ação do povo. A Igreja 

passou a aplicar este termo para indicar ação do povo reunido para expressar sua fé em Deus. 

Aqui neste trabalho acadêmico, tal termo indicaria a ação da voz poética, aquela que assume a 

função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social não poderia sobreviver. Paradoxo: 

graças ao vagar de seus intérpretes – no espaço, no tempo, na consciência de si –, a voz 

poética está presente em toda parte, conhecida de cada um, integrada nos discursos comuns, e 

é para eles referência permanente e segura. Ela lhes confere figuradamente alguma 

extratemporalidade: através dela, permanecem e se justificam. Oferece-lhes o espelho mágico 

no qual a imagem não se apaga, mesmo que eles tenham passado. As vozes cotidianas 

dispersam as palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a voz poética os reúne num 

instante único – o da performance – , tão cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se 

essa maravilha de uma presença fugidia mas total.  

 Um sarau é, para os estudiosos de literatura, de cultura medieval e de literaturas orais 

um divisor de águas. A significação é idêntica para os que se ocupam de teoria da literatura ou 

de questões de poética. 

O poeta pretende arquivar de vez procedimentos de certa ―arqueologia textual‖, 

rotuladora e antiquada, e tenta avançar no sentido de destruir os limites cristalizados, 

colocando por terra muitos dos preconceitos que sempre estiveram presentes na historiografia 

da literatura ocidental. É uma questão de postura. Ampliando a noção de texto literário, 

procedendo a uma grande síntese de algumas das mais importantes teorias contemporâneas, 

como a estética da recepção. 

 A oralidade se faz um princípio do texto poético, permitindo-lhe deslocar a dicotomia 

popular/erudito, evitando discriminações. O reconhecimento profundo da materialidade 

produtiva da voz, com seus atributos intercorrentes que abalroam o signo – nomadismo 

radical, intervocalidade, eroticidade, movência, dissipação de autoria – propõe de fato novos 

caminhos. 
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 Aliás, um sarau medieval, em certo sentido, se aproxima dos mass media; pois o texto 

trazido por ele se dirige a um público formado pelas artes de representar e pelos ritos; olhar e 

gesto. A voz geraria a terceira dimensão desse espaço para uma sociedade praticamente 

analfabeta, no medievo. 

 Mesmo hoje, muitas das obras poéticas escritas com que lidamos talvez devessem ser 

lidas levando-se mais em conta as várias possíveis gradações da inscrição vocal na escritura, a 

par da importância concedida às relações semióticas dos níveis sonoro, gráfico e visual. 

 O que se está procurando ver não é se o sarau é produzido ou reproduzido por 

dominantes ou dominados, ou saber, no caso, quem controla os meios de comunicação, 

embora isso possa ser trazido para esclarecer, em outras instâncias, fatos que se liguem àquilo 

que se pretende explicar. É de fato a sua ―semiose‖ que está em causa. O que é a observação 

do texto poético vivo, em suas diversas formas de oralidade, em suas gradações, na relação 

vária com o escrito e com os meios mediatizantes. 

 Dessa forma, o sarau se apresenta como produção do corpo, do gesto, da voz, 

canalizando a teatralidade de antigas culturas e as de nosso tempo. Resulta um grande 

conjunto, em que a permanência se faz marcada pelo que de mais rico traz a experiência 

humana: a dimensão emotiva da comunicação, o alcance dos princípios que garantem – a 

plenos sentidos – uma presença corpórea, memória imperecível, toda vez que se presentifica. 

 Segundo Zumthor (1993, p.75), 

 

 
A ideia do poder real da palavra, ideia profundamente ancorada nas 

mentalidades de então, gera um quadro moral do universo. Todo discurso é 

ação, física e psiquicamente efetiva. Donde a riqueza das tradições orais, 

contrárias ao que quebra o ritmo da voz viva. O Verbo se expande no 

mundo, que por seu meio foi criado e ao qual dá vida. Na palavra se origina 

o poder do chefe e da política, do camponês e da semente. O artesão que 

modela um objeto pronuncia as palavras que fecunda seu ato. Verticalidade 

luminosa que jorra das trevas interiores, fundadas sobre os paganismos 

arcaicos, ainda marcadas por esses traços profundos, a palavra proferida 

pela Voz cria o que ela diz. No entanto, toda palavra não é só Palavra. Há a 

palavra ordinária, banal superficialmente demonstradora, e a palavra-força; 

uma palavra inconsistente, versátil, e uma palavra mais fixada, enriquecida 

por seu próprio fundo, arquivo sonoro de massas que, em sua imensa 

maioria, ignoram a escrita e são ainda mentalmente inaptas a participar – 

por isso mesmo – a racionalizar suas modalidades de ação. A palavra-força 

tem seus portadores privilegiados: velhos, pregadores, chefes, santos e, de 

maneira pouco diferente, os poetas; ela tem seus lugares privilegiados: a 

corte, o quarto das damas, praça da cidade, a borda dos poços, a 

encruzilhada da igreja. 
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 Portanto, percebe-se que a voz, no sarau oitocentista, é o combustível que ligará a 

poesia à interpretação que a realiza. Todo gesto operatório se acompanha de palavras que 

semantizam ações. A própria transmissão das artes se operava principalmente pela voz, e 

alguns dos caracteres próprios de qualquer expressão oral (sua adaptabilidade às 

circunstâncias, contrapartida da imprecisão nocional; sua teatralidade, mas também sua 

tendência à concisão tanto quanto à reiteração) se integravam em sua própria tecnicidade. 

 Constituído por uma operação mimética da dinâmica estruturante que se organiza, no 

nível da realidade objetiva, a relação existencial do homem com o mundo, o sarau literário 

medieval é uma dinâmica que elabora a relação existencial do homem com o mundo, no nível 

do imaginário, através da ficcionalidade do espaço, do personagem e do acontecimento. 

Irredutível à sua natureza no nível do processo, o sarau pode ser apreendido na sua conversão 

em discurso lírico, discurso narrativo e discurso dramático, como prática estruturante 

específica. O discurso, por sua vez, pode ser resgatado a partir da concepção literária que o 

realiza em suas múltiplas manifestações. De modo que a elaboração teórica do discurso pode 

ser desenvolvida em dois níveis diferentes. Num primeiro nível, a semiótica literária permite 

pensar o discurso na instância fundadora do processo literário. Num segundo nível de 

elaboração teórica, permite pensar o discurso na instância da concepção literária que o 

contamina em suas manifestações. Pensar o discurso na instância fundadora do processo 

literário é indagar seu estatuto semiológico. Neste nível, o processo é a identidade e o discurso 

a diferença. Pensar o discurso na instância da concepção literária que o realiza em suas 

manifestações, é refletir sobre a especificidade literária. Neste nível, o discurso é a identidade 

e a manifestação a diferença. Para uma operacionalização da semiótica da cultura nos dois 

níveis de elaboração teórica, tomaremos o discurso narrativo na sua realização ficcional. 

 Num sarau, o processo literário, convertido em discurso como prática semiótica, 

estrutura o Espaço, o Personagem e o Acontecimento, criando uma realidade imaginária. A 

criação da realidade funcional se faz por uma operação imitativa da dinâmica que, 

estruturando o mundo, o homem e as ocorrências, cria a realidade objetiva. Convém assinalar 

que o discurso narrativo não é literário por natureza, senão toda e qualquer narrativa seria 

literária. O discurso narrativo torna-se literário se semiologicamente investido pela semiótica 

literária, isto é, enquanto conversão do processo literário de criação. E o investimento 

semiótico literário do discurso narrativo é feito através dos discursos ficcionais do espaço, do 

personagem e do acontecimento. Os discursos ficcionais, articulados pelo processo literário, 

realizam a relação do homem com o mundo no nível do imaginário. O espaço (cenografia) é 

uma elaboração sígnica do homem no nível imaginário, como expressão objetiva da existência 
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codificada. O personagem (peças do tabuleiro de xadrez) é uma elaboração sígnica do homem 

no nível imaginário, como expressão subjetiva da existência. O acontecimento é uma 

elaboração sígnica no nível do imaginário, das ocorrências e ações que relacionam o homem 

com o mundo. Semiologicamente investido por um dos discursos ficcionais, o discurso 

narrativo elabora signicamente a imagem de mundo ficcional. 

 A crítica semiótica, fazendo uso desse corpo teórico/operacional, procura legitimar a 

logicidade estrutural do universo sígnico a partir da dinâmica estruturante da imagem de 

mundo ficcional.  Numa segunda etapa, interpreta a imagem de mundo ficcional, 

comparando-a com a imagem de mundo realidade. Desse modo o ficcional é integrado à 

estrutura de realidade pela experiência crítica da leitura. 

 O ingresso na cultura medieval, em especial a literária, visa a estimular e 

compreender, em perspectiva ecumênica, a arte, a literatura e a filosofia em espírito medieval. 

Ultrapassando, assim, as fronteiras os frutos de uma coletividade. 

 Sendo assim, tecer um sarau oitocentista significa criar uma expressão artística 

vinculada à recepção. É referenciar a voz poética em grande tom. É saborear um estilo, uma 

performance cenográfica de cada elemento literário, uma vez que tornar-se-á o ―objeto‖ de 

ação entre o criador e o receptor.  

 Consoante a Segismundo Spina (1997, p.41), 

 

 

Por simplista que pareça, o estilo é a expressão. É a marca pessoal de um 

artista, de um movimento literário, de uma época ou de uma classe. 

Exprimir é transpor, por meio da palavra, da cor, da massa, do som, a 

realidade sentida, pensada, imaginada. Comumente, quando dizemos que tal 

autor é um primoroso estilista, referimo-nos apenas à execução formal da 

sua obra, por outras palavras, aos seus meios ou recursos expressivos. Ora, 

a expressão não é somente a solução formal da realidade apreendida pelo 

espírito, mas também o modo peculiar de conceber a própria realidade. Por 

outras palavras, estilo não é apenas aquele conjunto de processos 

expressivos característicos do artista, mas ainda a sua maneira pessoal de 

encarar aquilo que é objeto de consciência. O estilo refere-se à forma e 

refere-se ao conteúdo. Uma geração literária distingue-se e caracteriza-se 

das demais, não só por um conjunto peculiar de categorias expressivas que 

lhe dão a forma, mas por uma atitude especial perante a vida e o mundo que 

lhe dão a substância.  

 

  

Enfim, a partir do excerto acima, a substância é extraída pelo interprete de poesia, no 

momento em que é requisitada sua memória, é algo mais do que uma simples memorização. 

Conforme o intérprete, na performance, cante, recite ou leia em voz alta, limitações de maior 
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ou menor força geram sua ação; de qualquer modo, porém, esta empenha uma totalidade 

pessoal: simultaneamente um conhecimento, a inteligência de que ela se investe, a 

sensibilidade, os nervos, os músculos, a respiração, um talento de reelaborar em tempo tão 

breve. O sentido provém de tal unidade. Donde a necessidade de um hábito que oriente esta 

última, da posse de uma técnica elocutória particular, que é a arte da voz. 
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5. SARAU, VOZ E EVENTO DA PALAVRA PERFORMATIZADA 

 

Para análise do sarau lítero-musical do século XIX, recorreremos às teorias de Paul 

Zumthor, com base nas obras Introdução à Poesia Oral (2000); A Letra e a Voz (1993); e 

Performance, recepção e leitura (2007). Zumthor demonstra singular capacidade para 

transitar pelas questões inerentes à oralidade, escrita e memória, atravessando diversos 

momentos históricos e criando alternativas de reflexão sobre o referido tema. Analisaremos o 

romance A Moreninha fazendo paralelos entre os papéis do intérprete e do ouvinte, entre 

escrita e oralidade, entre memória, esquecimento e tradição.  

A performance no sarau tem sido assunto cada vez mais acatado pelas reflexões sobre 

criação, transmissão e recepção poéticas e musicais, tendo se tornado ao mesmo tempo mais 

movediço em decorrência da crescente complexidade que envolve a atuação do intérprete no 

século XIX. Tal complexidade foi reconhecida por Macedo (1998), que alertou para uma 

situação inexorável do intérprete da poesia e da música na qual se apresenta seu verdadeiro 

virtuosismo: o de não se restringir a um código poético e musical único, específico e fechado, 

já que se defronta com um sarau lítero-musical no romance A Moreninha. Diferentemente do 

instrumentista do século XVIII, o qual se valia de um código coletivizado e compartilhado por 

compositores, instrumentistas e ouvintes, o intérprete do sarau se depara com a necessidade de 

transitar por uma multiplicidade de poéticas – especialmente quando adentra no repertório do 

século XIX – e de imprimir variados graus e ordens de interferência na configuração sonora 

da obra, de acordo com a liberdade que esta lhe oferecer. Tendo em vista tais aspectos, o 

presente texto pretende apresentar novas vias de acesso à questão da interpretação poética, 

partindo, para tanto, do pensamento acerca da performance proposto por Paul Zumthor em 

duas de suas obras – Performance, Recepção e Leitura e Escritura e Nomadismo – e 

efetuando um reconhecimento das proximidades entre o pensamento do autor e as ações de 

importantes personagens no romance macediano. 

A ideia de performance proposta por Paul Zumthor é das mais frutíferas para uma 

reflexão atual sobre transmissão e recepção artísticas, seja pela consideração que faz quanto 

às tecnologias de mídia, pela sua abrangência interdisciplinar e pelo reconhecimento da 

diversidade de manifestações artísticas, seja pelos seus pontos de vista que levam em conta 

mais percepções sensoriais do que deduções. 

Um dos aspectos centrais do pensamento de Zumthor é a não oposição entre 

performance e recepção. Ao contrário, performance é, para o autor, um momento da 

recepção: ―momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido‖ (Zumthor, 
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2007, p. 50), ato presente e imediato de comunicação poética que requer a presença corporal 

tanto de um intérprete quanto de um ouvinte, voz e ouvido, envolvidos em um contexto 

situacional do qual todos os elementos – visuais, auditivos e táteis – se lançam à percepção 

sensorial em um ato de teatralidade. Na cena de salão no romance A Moreninha fica nítida a 

performance do personagem alemão Keblerc: 

 

 

Com o crescer da idade conheceu que se ia tornando pesado, Keblerc não 

perdeu mais em sarau alguma ocasião de dançar a valsa de corrupio, e por 

último fez-se mestre nos sapateados da polca. (MACEDO, 1998, p.41) 

 

 

Seja por meio das serestas de ruas, das improvisações poéticas, dos saraus literários ou 

do teatro musicado, todos com forte apelo popular, os que cantam em público têm a intenção 

de provocar um movimento de multidão. Diversos meios retóricos, rítmicos, musicais 

contribuem para esse efeito unânime. 

Sendo materialização de uma mensagem poética, cada performance no sarau atualiza 

as virtualidades desta mensagem, cristaliza e individualiza uma forma. Aliás, o vínculo entre 

forma e performance é reconhecido por Zumthor desde a análise deste termo: ―Entre o sufixo 

designando uma ação em curso, mas que jamais será dada por acabada, e o prefixo 

globalizante, que remete a uma totalidade inacessível, se não inexistente, performance coloca 

a ‗forma‘, improvável. Palavra admirável por sua riqueza e implicação, porque ela se refere 

menos a uma completude do que a um desejo de realização‖ (ZUMTHOR, 2007, p. 33). 

Zumthor parte de um modelo original de performance – o da situação de oralidade 

pura, tal qual oferecida por diversas culturas tradicionais ao estudo etnológico – e reconhece 

uma pluralidade de situações culturais que se afastam gradativamente deste modelo, até 

atingir a nossa situação ocidental, a qual implica a existência de um texto escrito que permite 

a leitura solitária e silenciosa. Com isso, Zumthor delineia uma gradação que estabelece três 

níveis de performance: o nível mais elevado é o da performance completa, acompanhada de 

uma visão global da situação de enunciação e da mais forte oposição entre texto e obra; o 

segundo nível suprime elementos de mediação, sejam visuais ou tácteis (é a situação da 

transmissão mediatizada, bem como da escuta acusmática); o terceiro nível é o da leitura 

individual e silenciosa, a qual proporciona o grau mínimo de performance, bem como a 

menor diferenciação entre texto e obra. Ou seja, quando lemos silenciosamente um texto, 

vivenciamos sim uma performance, ainda que frágil, na qual o intérprete do sarau que 
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comunica o texto e o ouvinte que recebe a mensagem são um único indivíduo – o leitor – e os 

elementos sensoriais não se revelam concretamente, e sim insinuam uma fugaz presença por 

meio do desejo por serem restaurados. 

―Do texto, a voz em performance extrai a obra‖ (ZUMTHOR, 2005, p. 142). Esta 

afirmação nos apresenta outro aspecto essencial do pensamento de Zumthor, o qual já foi 

sugerido no parágrafo anterior: a distinção entre texto e obra, o primeiro sendo uma sequência 

de enunciados e a segunda tudo o que é poeticamente comunicado, hic et nunc
2
. ―É no nível 

da obra que se manifesta o sentido global, abrangendo, com o do texto, múltiplos elementos 

significantes, auditivos, visuais, táteis, sistematizados ou não no contexto cultural; o que eu 

denominaria o barulho de fundo existencial (as conotações, condicionadas pelas 

circunstâncias e o estado do corpo receptor, do texto e dos elementos não textuais) (...)‖ 

(ZUMTHOR, 2007, p. 75-76). Texto, obra, autor/produtor, intérprete/transmissor, 

ouvinte/receptor, leitura, recepção coletiva, leitura silenciosa: todos estes elementos estão 

frequentemente presentes no chamado sarau, ou melhor, em suas situações de performance. E 

é justamente a performance lítero-musical que pretendemos visualizar a seguir, a partir dos 

pontos de vista de Zumthor aqui expostos. 

A performance, para Zumthor, está profundamente ligada ao que ele considera 

vocalidade, a poesia vocal, recitada ou cantada nos salões literários, partindo de um modelo 

que, como vimos, é o da oralidade pura. Assim, a questão que primeiro se coloca neste estudo 

é saber se suas idéias são transladáveis a expressões artísticas que não se valem 

necessariamente da voz. O próprio Zumthor nos facilita o caminho: 

 

No uso mais geral, performance se refere de modo imediato a um 

acontecimento oral e gestual. Daí certas consequências metodológicas para 

nós, quando empregamos o termo nesses casos em que a própria noção de 

oralidade tende a se diluir e a gestualidade parece desaparecer. 

Consequências, em parte, de natureza terminológica: procuramos nos 

entender sobre uma definição bem ampla do conceito, sem, no entanto, 

desnaturá-lo. Consequências de natureza comparativa, por sua vez, porque é 

forçoso partir do conhecido rumo ao desconhecido. O conhecido é a 

performance estudada e descrita pela etnologia; falta ver o que, dessas 

descrições e estudos, pode ser re-empregado, sem prejudicar a coerência do 

sentido, na análise de outras formas de comunicação. Pelo menos, qualquer 

                                                 
2
 Hic et nunc (lat. Aqui e Agora). A expressão foi utilizada por Zumthor e pode sugerir uma aproximação entre o 

pensamento do autor e o de Walter Benjamin acerca da aura – o Aqui e Agora da obra – a qual, segundo 

Benjamin, é perdida em qualquer reprodução. Portanto, torna-se necessário estabelecer algumas distinções 

essenciais entre o pensamento destes dois autores. Se a obra é pensada por Benjamin enquanto objeto 

estabelecido, portador de uma aura única e irreproduzível, Zumthor a pensa como acontecimento. Do que 

concluímos: o Aqui e Agora de Benjamin é fixo e eterno, o de Zumthor – móvel e efêmero – é o de cada 

performance. 
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que seja a maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a espremer para 

extrair a substância) a noção de performance, encontraremos sempre um 

elemento irredutível, a ideia da presença de um corpo. (ZUMTHOR, 2007, 

p. 38) 

 

 

É justamente a corporeidade – o peso, o calor, o volume real do corpo, do qual a voz é 

expansão – que Zumthor estabelece como característica da vocalidade e elemento essencial a 

toda performance. O caminho que propomos, portanto, para a visualização dessas ideias num 

sarau é metaforizar a noção de voz, pensando no som – e especialmente no som da música 

instrumental, que requer um investimento físico na sua produção e emissão – como sendo a 

voz expressiva do músico ou do intérprete de poemas. Trata-se de uma aproximação não tão 

difícil (não é à toa que as linhas instrumentais foram, por muito tempo, denominadas e 

tratadas como vozes...), não apenas pela coincidência de que tanto a voz quanto os sons 

instrumentais são manifestações do mundo sonoro que estabelecem uma identidade tímbrica
3
, 

mas também porque ambos comportam qualidades simbólicas essenciais. Basta observarmos 

como a afirmação de Zumthor de que a voz ―é o lugar simbólico por excelência‖ 

(ZUMTHOR, 2007, p. 67) ressoa no pensamento de Luciano Berio, para quem os 

instrumentos musicais ―produzem sons que são tudo menos neutros (...) são depositórios 

concretos de uma continuidade histórica e, como todas as ferramentas e edifícios, possuem 

uma memória‖ (Berio, 2006, p. 76). 

Acerca deste fato, Zumthor reconhece uma qualidade essencial de toda performance: a 

reiterabilidade não redundante. Considerando que a história de todo texto poético (não 

necessariamente escrito) no sarau envolve formação (produção), transmissão (que permite a 

recepção), conservação e reiteração, observa que, nas tradições orais, a conservação se dá na 

memória e está sujeita às atividades criativas (não necessariamente voluntárias) desta: é o que 

chama de movência. Decorre da movência a não redundância das reiterações, sendo ela a 

responsável por ricas variações observadas em culturas tradicionais e orais. Porém, na 

situação tipicamente ocidental (escritura-leitura), a ―formação‖ do texto passa pela escritura, 

que é um traçado a ser recebido pela leitura, ao passo que a conservação se deve ao livro, 

graças ao qual se fixa na permanência (ZUMTHOR, 2005, p. 66). A escritura quer, portanto, 

aniquilar a movência, mas podemos pensar que esta sobrevive não mais na memória, mas nas 

sutis variações que têm lugar a cada performance. 

                                                 
3
 Neste ponto, adotamos a noção de timbre enquanto identidade da fonte sonora, e não como qualidade 

espectral individual de cada som. 
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O sarau de Macedo revela uma propensão a apresentar em alto grau todos os 

elementos de performance tratados por Zumthor, ainda que seja uma das manifestações 

artísticas menos abordadas pelo autor. Nele encontramos criador, texto, intérprete, 

transmissão, receptor, situações ambientais, leitura silenciosa no solfejo, leitura ―em voz alta‖ 

e recepção coletiva no concerto ao vivo (a situação de maior grau de performance), 

performance mediatizada e, sobretudo, o sonoro. 

Mas, por que o privilégio do sonoro? Esta questão já foi oportunamente colocada por 

Gilles Deleuze em relação à sua ideia de ritornelo. Respostas a ela não faltam: porque, 

segundo o próprio Deleuze, o som nos invade, nos empurra, nos arrasta, nos atravessa 

(DELEUZE, 1997: 166). Porque o som – especialmente aquele mais abordado por Zumthor: a 

voz humana – é presença que confronta a fixidez dos textos justamente por ser nômade 

(adjetivo tão caro a Zumthor). Porque a música – qualquer música –  e a poesia recitada nunca 

se estabelecem como objeto, nunca se fixam e, citando Berio ―não pode ser pendurada na 

parede (Música é tocada, está constantemente em movimento, para sempre ‗em 

progresso‘)‖(BERIO, 2006, p. 62). Porque o som é capaz de – impossivelmente – extrair de 

um texto justamente o que este nunca foi capaz de comportar. 

A poesia se origina, certamente, da canção, do recitativo, da declamação, da palavra 

performatizada, vocalizada, fusão de corpo e som, música, gesto, silêncio, e, novamente, 

palavra. E palavra na poesia significa interação, atravessamento. Disso resultam, na 

Antiguidade, os hinos, as odes, a lírica, palavras conjuntivas que trazem em seu bojo o sentido 

dado (que intensifica) e o sentido produzido (que demultiplica, desdobra), podendo delas ser 

depreendidos estímulos sensórios e estímulos intelectuais, simultaneamente. 

Dessa forma, a poesia no sarau é, portanto, desde sua aparição, diálogo com o passado, 

transmissão da experiência passada, do saber, derivando, pela oralidade, pela voz, como 

canção, espécie de palavra na qual se concilia a dupla valência do sentido, o dado e o 

produzido, aliando à natureza a razão. 

Na poesia, o pensamento é cantado. A forma da canção nega, por isso mesmo, como 

observa Paul Zumthor (2007, p.29), a existência da forma, constituindo-se, não obstante, 

como aquela tal fenda, abertura, como um ralo de pia. A canção é forma que subtrai, que fala 

de coisas e em coisas que não podem ser ditas; é forma que não diz, pois se quer dizer para 

atrair um público.  

Sem cairmos no mérito linguístico da questão, sobre o qual se debruça a protagonista 

de Macedo, Carolina, pode-se afirmar que a palavra poética consiste na condensação em uma 

imagem de ritmo e som – o que implica sustentar a tese de que a palavra poética é 
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necessariamente Voz, onda de energia que se revela no ritmo e como ritmo e, também, lugar, 

onde o que a habita a presentifica, o ser. Isso se pode perceber brilhantemente nas falas da 

personagem principal: 

 

 

Hás de corar no mais simples cumprimento, tremerás ao mais leve gracejo, e 

não compreenderás tão cedo esse viver de ilusões e de mentiras, que se vive 

nas sociedades elevadas, essa arte preciosa e naturalmente cortesã de 

encobrir a frieza do coração com o fogo dos olhos, e ocultar a indiferença ou 

a maldade dos sentimentos com o sorriso dos lábios; poderás tu passar pela 

noite de um sarau, como um raio de luz através de um corpo diáfano?... não 

levarás nenhuma lembrança dele?... (MACEDO, 1998, p. 56) 

 

 

Esse condensar de sentidos incorre, no sarau, por sua vez, em uma experiência, que é, 

ao mesmo tempo, experiência do ser e da linguagem, do ser na linguagem e como linguagem. 

E linguagem significa, aqui, abertura e não fechamento, ela é o nó de sentidos que abre para o 

possível, para o ilimitado, para o inominável, fenda, furo que configura esse labirinto entre o 

que é dado e o que é produzido, pelo qual passa o pensamento. 

O horizonte do possível é, portanto, especificamente estético; ele resulta daquilo que 

Heidegger entende como sendo a Stimmung (traduzida para a versão brasileira de Ser e Tempo 

como disposição). Essa noção no sarau exprime uma variedade de sentidos: humor, 

disposição anímica, clima, atmosfera, tonalidade afetiva para a realização de um evento 

literário como um sarau. Em todos eles, invariavelmente, refere-se um estado existencial que 

predispõe para o possível, como o espaço virtual do ser e, portanto, da presença 

(HEIDEGGER, 1996, p.194). Para Heidegger (1996), a stimmung é o pre da mesma; é 

condição de possibilidade do ser – e, de maneira colateral, da linguagem. Ela é, como afirma 

Agamben (2006, p.79), o não-lugar da linguagem, seu nada originário. 

Nesse sentido, a voz torna-se instância da linguagem – como sendo lugar e evento –, 

que, como vetor da mesma, comporta um mundo e um ser que se abrem para o pensamento. A 

voz é mais que mero som; ela não refere apenas o som, um ―fluxo sonoro emitido pelo 

aparelho fonador‖, mas sim a dimensão por intermédio da qual o que não pode ser dito toma 

lugar; ela é sempre e também voz do ser. 

Este tomar lugar implica, ademais, ter um lugar, ter uma substância, ser matéria, 

história. Diante disso, deve-se assinalar que a voz no sarau abre o lugar da linguagem – o que 
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a torna, sob o ponto de vista de sua natureza e uso, um lugar de negatividade, de pura 

afirmação do que é inclusive anterior à significação (AGAMBEN, 2006, p.56-57). 

Na voz estão consignados os sentidos dados e os produzidos, um dizer e um querer-

dizer, uma indicação e uma significação, um ato e uma potência. O não-dito intuído no 

querer-dizer compreende justamente o evento da linguagem, que como ―voz da consciência‖ 

(AGAMBEN, 2006, p.65) é também consciente de suas limitações, isto é, consciente da 

natureza de seus signos, a morte. 

De acordo com Agamben (2006, p.67), ―a linguagem, pelo fato de inscrever-se na voz, 

é simultaneamente voz e memória da morte: morte que recorda e conserva a morte, 

articulação e gramática da morte‖. Agamben considera obviamente o signo como algo natural 

e, portanto, sujeito à morte. Essa natureza, contudo, não se restringe – por conta da voz – a 

uma noção orgânica da mesma, remete, ao invés, à sua noção histórica. Isso porque a voz é, 

para além de matéria, memória e negatividade, ausência e falha, é falta, é nônada. 

A voz no sarau articula como linguagem o nada, aquilo que já foi, o que não é mais, o 

que deixou de ser, tudo compreendido num talvez, num possível. O signo torna-se assim o 

jazigo do pensamento. A voz, por sua vez, suspende e conserva como sendo corpo intenso e 

extenso o traço evanescente de vida na morte, a palavra, que ―porta‖ e se ―mantém‖ na morte 

– morte que também é vida; e vida essa apenas garantida quando de sua consciência – 

consciência da presença de si na consciência, que antecipa, por força disso, sua finitude, sua 

morte. 

É a consciência da presença, justamente, que possibilita instalar na palavra, por 

intermédio da voz, uma diferença, que, mesmo sem nada alterar, muda todos os signos 

(DERRIDA, 1994, p.18). O fato da modificação dos signos procede, pois, de um ato 

destrutivo, quase artístico, de liberdade, de singularização, que traz consigo a possibilidade de 

superação do significado em prol de seu sentido (dado) e de sua significação, como motor 

contínuo e irreprimível. 

Na voz, a palavra plasma um fluxo de sentidos dados e produzidos; ela expressa uma 

experiência que não apenas aquela passível de ser demarcada pela história, mas uma 

experiência que impulsiona, que impinge, que perfaz, que recria a história. Na voz, capta-se e 

transmite-se o que há de energético na palavra, articula-se à forma sua atmosfera, sua 

tonalidade, aura, campo de força, stimmung – como sendo o sentido que recobre e veicula 

outros sentidos, outros significados, indeterminando o significado. 

Isso significa dizer que a voz nada é mais senão o pulso da palavra, o latejar germinal 

dos sentidos, dínamo que despoja, em parte, a palavra de uma função meramente 
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instrumental. Na voz, o corpo é tornado palavra e a palavra é tornada corpo; nela, como 

assinala Agamben (2006, p.66), tomando emprestadas as palavras de Hegel, ―o sentido 

retorna ao seu interior, ele é em si mesmo negativo, desejo (Begierde). É falta, ausência de 

substância em si mesmo [...]‖. 

Se a natureza do signo remonta ao desejo, ela refere, de igual modo, uma corporeidade 

viva, significante, perceptiva no sarau. Sob essa acepção de signo a palavra deixa de ser 

apenas ato (memória, portanto) para ser potência (possíveis). Disso resulta uma espécie de 

retorno à origem (lugar) da palavra, por parte da mesma, à maneira negra
4
, que busca, por fim, 

a reconstituição dos traços de caráter da origem (fonte); é um reencontro do mundo com a 

terra, ou, da palavra com o sentido (dado) que lhe funda, que lhe significa. 

A palavra nos salões literários de Macedo nasce, portanto, do desejo, sendo precedida 

por ele; ela não encontra termo, paz, até que encontre o objeto do desejo – muito embora 

tenha, como signo, uma função estabilizadora. Pressupondo ser o desejo o dínamo da palavra, 

pode-se pressupor que a experiência do evento da palavra, dada na poesia – e, por 

conseguinte, sob o uso poético da palavra – é, antes de qualquer coisa, ―uma experiência 

amorosa‖, um encontro, um encaixe feliz. A palavra constitui, sob esse ponto de vista, a união 

de conhecimento e amor (AGAMBEN, 2006, p. 93). 

Assim, o narrador de Macedo exibe de forma contagiante o comportamento das 

personagens por meio de uma voz performatizada para mostrar os acontecimentos do sarau: 

 

 

Os velhos tornaram-se crianças... os meninos não tomaram mais a bênção 

aos pais... as moças desprezaram os véus da modéstia e a vida sossegada da 

solidão para ir com o rosto bem à mostra, e, carregadas de adornos e de 

modas indecentes, dançar em saraus, onde a licença e o desregramento 

tomaram o nome de civilização e de progresso! (MACEDO, 1998, p. 39) 

 

 

A experiência poética no sarau torna-se, assim, experiência do amor. O que explica 

porque os trobadores – na contramão dos poetas antigos – não querem rememorar 

argumentos – entendidos aqui como sentidos (dados e produzidos) –, rememorar um topos, 

um lugar, mas fundar, inaugurar um; o que significa não estar na linguagem, dispondo de um 

                                                 
4
 A maneira negra consiste numa técnica de gravura em metal. Marcia Tiburi (2004) retém dos procedimentos 

dessa arte um sentido altamente filosófico que diz respeito, basicamente, ao trabalho de trazer à tona, de dar luz 

aos sentidos, de configurá-los numa imagem nítida e determinada, ao mesmo tempo vazada, lacunar. Para a 

autora (2004, p.21), ―dar luz é apagar a escuridão por meio da escuridão. A escuridão, nesse caso, se mostra 

luminosa. Esta adensa a superfície e revela seu ser‖. 
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argumento, mas ser a linguagem, tendo, portanto, um lugar, experimentando-o e vivendo-o 

como único e irrepetível – como imaginaríamos, ou melhor, como idealizaríamos ser uma 

relação amorosa. Eis porque, aqui, o vivido é inventado, ―encontrado‖ (trovato), a partir do 

poetado e não vice-versa (AGAMBEN, 2006, p.94-95). Uma inflexão de trovato revela, por 

sua vez, um outro sentido, trovarsi pode significar ―encontrar a si mesmo‖. 

Em todo caso, a concepção de palavra poética quando referida a seu advento remete 

sempre à canção, à musicalidade; isso porque é palavra cujo sentido (dado e produzido) nunca 

se fixa ou se estabiliza; ela é, como afirma Paul Zumthor (2007, p.29), uma ―forma-força, um 

dinamismo formalizado; uma forma finalizadora‖. Trobar deriva, assim, no latim, de tropus 

tomado em sua acepção musical – que, não obstante, constitui-se como figura que indica a 

experiência da palavra própria do canto e da poesia. Tropus indica, ainda, ―um canto inserido 

na liturgia‖ (AGAMBEN, 2006, p.93). 

A liturgia aqui se dá na motivação das personagens de Macedo enquanto se 

preparavam para adentrar nos rituais dos salões literários, uma vez que havia uma 

preocupação imensa com os preparativos do grandioso evento e um narrador onisciente conta 

brilhantemente como a protagonista e as demais personagens se portavam diante dos 

acontecimentos do sarau: 

 

 

Elas pelejam mostrando-se. No teatro elas pelejam, mas no teatro só são 

vistas por metade; no passeio elas pelejam, mas no passeio só de relance se 

mostrarão; seu grande campo é, pois, a noite de sarau. Então, desde a flor do 

cabelo até o bico do sapato, tudo se ostenta. Então se luta; luta-se uma noite 

inteira, espírito contra espírito, gracejo contra gracejo, ironia contra ironia; 

então se opõe seda a seda, joia a joia, brilhantismo a brilhantismo; então se 

dança e se canta, se olha e se sorri, se fala e se suspira com estudo, com arte 

e intenção. Uma flor vale ali uma espada, uma amiga serve às vezes de 

escudo, um leque pode falar de longe, um lenço branco vale mais que tudo 

isso. (MACEDO, 1998, p. 57). 

  

 

Historicamente, o período que vai do medievo até a renascença constitui um modelo 

exemplar para se pensar na realização de um sarau, sobretudo porque nele, nesse lugar 

específico da história, a palavra (comportando sua sonoridade) desempenha dois papéis: 

enquanto transmissora, a palavra corporifica e comunica uma matéria, uma substância, um 

sentimento. Transmissão, nesse sentido, significa também contaminação, afetação – termo 

tomado de forma não pejorativa, visto que corresponde a uma interface do corpo, no sentido 

mesmo de ser afetado por algo, tocado; o que implica, pois, sempre uma matéria. 
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A magia do sarau de Macedo se manifesta através das ações, atitudes e interpretações 

das personagens, uma vez que elas almejam viver uma noite de glória, pretendem prestigiar a 

arte literária, que se realiza na performance das atividades concretizadas em volta do piano, 

do violão, na contradança e na declamação de poesias. 

 

Ora, Carolina sabia bastante dos segredos dos saraus, que muitas vezes, 

quando um jovem não quer nem dançar, nem ofender o amor-próprio da 

senhora a quem um dever qualquer o obriga a dirigir-se, manda um amigo 

seu convidá-la para certa quadrilha, e depois vai ter com ela e pede para si 

essa mesma quadrilha, que, incauta já deu a outro (MACEDO, 1998, p. 62). 

 

 

Neste lugar histórico em que a palavra encontra um termo final e não apenas 

mediador, falar significa atuar, tornar vivo, visto que, na palavra, exprime-se o conjunto de 

elementos não verbais e não sígnicos – materializados na voz, nos gestos, no uso da palavra – 

que a envolvem e que, não por acaso, a dinamizam. 

Tais elementos dizem respeito, sobretudo, à performance do sarau – transposta numa 

espécie de ritualização da fala: um procedimento, um modo de abordagem, de se pôr da 

palavra que coopera para o estabelecimento de uma atmosfera, de um clima, de uma 

tonalidade afetiva, uma Stimmung que hiperdimensiona a própria palavra e os sentidos por ela 

ventilados, sentidos esses que dinamitam, por fim, a pretensão cognitiva de encapsular o todo 

da experiência num conceito em particular obtido na realização do sarau. 

De qualquer maneira, isso não implica obviamente um retorno nostálgico, mas o 

restabelecimento da unidade de performance presente na palavra, essa unidade que, dentro 

dessa configuração, apresenta-se perdida em nosso tempo. Tal tentativa corresponde apenas 

ao desejo de restituição da palavra plena - que implica um posicionamento, um exercício 

pessoal que conjuga postura, ritmo (respiratório) e imaginação (ZUMTHOR, 2007, p.67), 

relação entre corpo e linguagem que dá inclusive outra consistência à palavra. Dito de outro 

modo, permite repensar o estatuto da palavra sob a ordem da percepção, da criação de um 

espaço qualitativamente distinto de experimentação ética e estética. É o que veremos a seguir. 

A cultura performática – que caracteriza o sarau no romance A Moreninha – difere, 

por assim dizer, da cultura livresca – inaugurada, basicamente, pela sanha enciclopédica da 

modernidade, visto que o sarau pode ser considerado como um dos ―personagens‖ da obra. Há 

vida nele e através dele todas as ações, vozes e performances se concretizam. De acordo com 

Gumbrecht (2004, p. 95), a performance dá àquilo que se oferece na palavra uma aura, uma 
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intensidade, uma tonalidade que altera, consideravelmente, o sentido da mesma; ela é uma 

força motriz que mantém relação com o ritual. 

No ritual do sarau de Macedo, com efeito, mas mais notadamente na performance, o 

sentimento e o entendimento aderem, como bem observa François Isambert (1979, p. 87), à 

uma série de enquadramento de ações – gestos, impostações de voz, escolha e uso de palavras 

– que configuram, por sua vez, um certo modo de ser, de se conduzir –  que restaura um 

comportamento determinado, tornando-o, por assim dizer, coreografado – própria do espaço 

em que se insere e no tempo que lhe é determinado pela comunidade a qual se dirige. Para 

exemplificar o enquadramento das ações utilizar-nos-emos de um fragmento do romance 

referido em que o narrador fala da desordem no início do sarau e o alvoroço das personagens 

ao chegar à residência de D. Ana, anfitriã do evento literário: 

 

 

Conceba-se mais do belo ruído, toda a sublime desordem do começo de um 

sarau; as senhoras que chegam, os beijos que estalam lábio a lábio entre as 

camaradas que se encontram; o murmúrio das que criticam; os planos que se 

forjam nas rodas de moços; as quadrilhas que se engajam; as lisonjas que se 

dizem; as desculpas que se oferecem; e, sobretudo, os parabéns que recebe a 

Sr.ª D. Ana, e ter-se-á feito também justa ideia do que aí se passava pouco 

antes de começar o sarau (MACEDO, 1998, p. 56). 

 

 

Em outras palavras, retendo-se desta vez as contribuições de Paul Zumthor (2007, p 

105), pode-se dizer que a performance no sarau, como sendo uma techné, um saber fazer, 

implica, na verdade, um saber ser. Tal afirmação permite reconhecer a prática da 

performance da seguinte maneira: a) como reconhecimento – como algo que realiza, 

materializa, que se faz reconhecer na passagem do virtual ao atual; b) como inserida num 

contexto histórico-cultural específico – embora seja um ―fenômeno que sai desse contexto ao 

mesmo tempo em que nele encontra lugar‖; c) como comportamento restaurado
5
, no qual um 

                                                 
5
 Vale lembrar que o conceito de comportamento restaurado foi engendrado pelo encenador norte americano 

Richard Schechner. Nessa perspectiva, ―comportamento restaurado‖ refere uma qualidade viva, a experiência de 

recuperação, de restituição de comportamentos organizados. A performance, desse modo, não diria respeito 

apenas a uma habilidade ou a um recurso, visto que ―o comportamento restaurado é simbólico e reflexivo: não 

comportamento vazio, mas [a um comportamento] pleno, que irradia pluralidade de significados‖ 

(SCHECHNER, 1995, p.206). Seja como for, o termo aparece aqui apenas como uma noção que sintetiza os 

sentidos relativos à descrição de Zumthor da performance. Para Zumthor (2007, p.31), apoiado pelas 

especulações de Dell Hymes, a performance, na verdade, se distingue de dois outros tipos de comportamento: 

behaviour – como sendo ―tudo o que é produzido por uma ação qualquer‖; e conduta – o ―comportamento 

relativo às normas sócio-culturais, sejam elas aceitas ou rejeitadas‖. 
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―sujeito assume aberta e funcionalmente a responsabilidade‖, ou seja, desempenha um papel; 

d) como transmissora e transformadora (ZUMTHOR, 2007, p.31). 

De acordo com Zumthor (2007, p.32), a natureza da performance no sarau ―afeta 

aquilo que é conhecido; ela modifica o conhecimento‖, não sendo, portanto, apenas um meio 

de comunicação, mas comunicando ela o marca. Em todo caso, seja no esquema de Isambert 

seja no de Zumthor, resulta disso a instauração de um espaço virtual que se descola do mero 

significado – referido na ação – para produzir presença, materialidade, ou seja, como algo que 

se pode acessar ainda que tenha se tornado sobremaneira longínquo. Isso porque, no uso 

poético da palavra, necessariamente performático – de performance –, as afecções, as paixões, 

as intuições, os significados, as ideias, são transladados para um signo vocal – e, portanto, 

estético, natural. Ela é relação que atualiza um sentido produzido ao presentificar um sentido 

dado. 

Ao que tudo indica, a voz, como sendo um corpo extenso, abre o ser e a 

temporalidade, plasmando-se, não obstante, numa palavra ao mesmo tempo histórica e 

historicizante (AGAMBEN, 2006, p.57). A voz dinamiza o corpo e, por conseguinte, aquilo 

que ele expressa; ela reintegra a palavra ao corpo e o corpo à palavra, ela configura.  Por isso, 

Macedo descreve as cenas de salão em que Carolina é vista e cobiçada pelos olhares das 

demais personagens. Há a performance do olhar na voz de um narrador observador que 

menciona detalhadamente o fato ocorrido: 

 

 

Uma bela ouverture foi o sinal do começo do sarau. Logo depois dançou-se 

a primeira quadrilha. A prova de que Carolina recebia as honras da noite é 

que todos os olhos estavam fitos nela, como querendo beber seus 

movimentos (MACEDO, 1998, p. 61). 

 

 

Paul Zumthor (2007, p.63) afirma que, na qualidade de ―emanação do corpo‖, a voz 

reintroduz no âmbito social, pela performance, um domínio de experimentação da palavra 

qualitativamente distinto daquele ventilado pelos media (meios de comunicação), 

constituindo, por isso, sua única possibilidade de salvação, ou seja, a recuperação da 

dimensão concreta, substancial do homem. 

A palavra de uso poético no sarau se situa, portanto, nesse contexto em que o que se 

diz torna-se gesto, toque, tangibilidade. Na performance, o uso da palavra – cuja origem 

(lugar) seria uma só, muito embora essa se transfigure pelo uso, tal como se demonstrou –, 
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necessariamente poético, irradia o real tornando-o, por conseguinte, passível de ser vivido, 

atualizado, a partir de sua experiência estética no sarau. 

A performance nos salões literários é, por isso, enquanto prática poética, o 

―prolongamento de um esforço primordial para emancipar a linguagem‖ de um tempo 

meramente biológico – tempo na qual ela se insere por força de sua função comunicativa e 

representativa; esforço que salva a linguagem do esquecimento e da destruição, pelo 

acolhimento, pela recepção no corpo e do corpo, na escuta – dos sons e das imagens –, 

daquilo que não encontra lugar numa palavra de uso meramente instrumental (ZUMTHOR, 

2007, p.48). 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a performance constitui não apenas um objeto 

de pesquisa per si, mas um campo de estudo de toda uma sorte de atividades que dizem 

respeito ao comportamento humano e sua organização em uma determinada cultura, isto é, à 

conduta e à mútua interação entre os personagens no romance referido. 

 

 

Enfim, todo esse movimento, todo esse ruído de um sarau, o calor que fazia, 

a agitação das contradanças, cuja alegre música podia tanto nela, acenderam 

ainda mais o fogo que a salvara de seu acanhamento; já tinha as faces 

levemente coradas... seu peito arfava... ela começava a gostar de tudo o que 

via... seu cavalheiro já lhe havia jurado que ela era encantadora... 

(MACEDO, 1998, p.62). 

 

 

 

Pode-se inferir, assim, que performance, palavra e poesia (palavra de uso poético) 

mantêm entre si muitas coisas em comum. Dentre essas, seu caráter problemático. Ou seja, 

para além da materialidade que cada um desses termos encerra, há, também, neles, uma sorte 

interminável de significações que giram em torno, basicamente, da idéia de perambulação, de 

passeio, de deriva – sendo assim, valida-se a afirmação de que a palavra de uso poético 

constitui, como sendo performática, um espaço fértil de experimentação da linguagem e, por 

conseguinte, do ser, do pensamento. Em outras palavras, constitui experiência. Para 

utilizarmos as palavras de Giorgio Agamben a performance indica, como viagem, ―a 

experiência do evento da palavra, que havia aberto ao pensamento seu inaudito silêncio e os 

seus espaços sem fim‖, deixando portanto de ser uma experiência meramente negativa 

(AGAMBEN, 2006, p.111). 

De acordo com Victor Turner (1982, p.13), a performance é uma explanação, uma 

explicação da vida em e por si mesma. Nela se encontra uma pletora de sentidos (dados e 
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produzidos) que não podem ser acessados pura e simplesmente, ou seja, cotidianamente. Isso 

explica porque a performance é uma forma de exceção – nos sentidos que lhe devêm o 

atributo. Performance no sarau tem a ver com expressão, no sentido mesmo do ato de 

espremer, pressionar, trazer para fora, exprimir; resultando dessa ação sentidos (dados e 

produzidos) propícios e correspondente à evento, à acontecimento, à experiência da origem. 

Sendo assim, performance é, como forma, linguagem, memória, ―ato de retrospecção 

criativa‖ na qual o significado é retirado da experiência mesma dos eventos, de sua 

concretude (TURNER, 1982, p.18). 

Ademais, se a linguagem realizada num sarau é a morada do ser – acepção essa 

emprestada de Heidegger – a palavra é sua entrada, ora abre, acolhe, recebe, ora fecha, 

restringe, delimita. E novamente aqui reincide a questão do uso. Nesse sentido, do uso 

depreende-se ou não uma relação entre a matéria e sua forma, seu dizer – que pode apenas ser 

um querer dizer – e sua escuta, a tangibilidade do dito. Sendo a forma o modo do dizer de um 

ser que comporta um não dito, um não poder ser dito, um querer dizer, em performance, ela, a 

forma, se transmuda (ZUMTHOR, 2007, p.33); porque cada performance no sarau é uma 

apenas. 

Sendo assim, o ser na realização de um sarau se perfaz numa forma. E essa forma está, 

por sua vez, permeada de ser. Se na forma o ser se perfaz, nela ele age. É, portanto, uma 

potência de ato e um ato de potência, se performado, para deriva, passeio, travessia. Como 

ato, na performance, o ser se atualiza, torna-se, por isso, mais que aquele, torna-se potência. E 

potência significa, para o ato, sua atualização, contínua e irreprimível. 

No trecho a seguir, pode-se perceber que, durante o sarau, a valsa e a animação das 

personagens da obra de Macedo são flagradas por um narrador observador, visto que o ato da 

performance de valsar, ao se realizar, torna-se potência devido aos movimentos 

desempenhados: 

 

 

A valsa! sim, a valsa é com toda a razão o delírio das moças e o belo ideal 

dos moços em um sarau. [...] A valsa é o delírio das moças; porque na valsa 

é que elas experimentam esses movimentos rápidos, acelerados, 

consecutivos, que tanto amam por sua organização, e que, marcados por uma 

música forte, alegre, impulsiva, produzem nelas choques nervosos e 

abaladores. É na valsa que seus olhos mais brilham, e que mais vivo fogo se 

acende em suas faces; é na valsa, enfim, que elas se assemelham com os 

anjos, voando pelos ares, e tendo só de humanos... o receio de uma queda 

(MACEDO, 1998, P. 63). 
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Performance, diz Zumthor (2007, p.67), é ―ato de presença no mundo e em si mesma‖; 

é ação de palavra que carrega seu gesto e sua voz, o mundo e sua terra. Performance é ato de 

potência, conjuga na emissão uma recepção: é voz que escuta, ouvido que fala, olho que 

gesticula; ato único de participação, de co-presença no sarau. Ela conduz, ainda, ao secreto, às 

secreções do corpo – sendo o que vaza do corpo, o que borra o conceito. 

Nesse sentido, ela é, ao mesmo tempo, o duplo do corpo e o duplo do conceito, seu 

negativo. Sob essa forma, a coisa nunca é ela própria e nem mesmo seu contorno, é o 

entremeio, o entre-lugar, seu acontecimento; a coisa é o evento, presença pura e plena. 

Performance é, assim, ação que instaura um espaço de origem, de experiência de 

indeterminação. Turner (1982, p.13) indica justamente que a performance seria o final próprio 

de uma experiência, que não diria respeito apenas à forma, mas a um processo que completa, 

que reúne, que presentifica, que resgata ao trazer para fora, que singulariza esse dentro, que o 

excetua, que o intensifica, que o atualiza, que o amplifica quando o sarau acontece 

majestosamente. 

A performance no sarau está, como observa Richard Schechner (2002, p. 35), sempre 

ligada à presença, sendo ela própria uma presença. De acordo com ele, a performance 

acontece com o corpo, para o corpo e no corpo; marca, portanto, ao moldar um corpo, uma 

identidade – um espaço determinado, ainda que de indeterminação; a performance dá ao 

corpo uma outra forma, um outro sentido – sentido esse que remonta, por sua vez, à história 

do possível. Isso explica porque, para Schechner (1995, p. 91), a performance implica sempre 

uma restauração de comportamento. Zumthor (2007, p.50), de outro lado, assinala que a 

performance designa um ato de comunicação como tal, da própria presença, pois ela refere 

―um momento tomado como presente‖. Desse modo, palavra significa coparticipação. 

 

 

Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às condições de 

expressão, e da percepção, por outro, performance designa um ato de 

comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A 

palavra significa a presença concreta de participantes implicados nesse ato 

de maneira imediata. Nesse sentido, não é falso dizer que a performance 

existe fora da duração. Ela atualiza virtualidades mais ou menos numerosas, 

sentidas com maior ou menor clareza. Ela as faz ―passar ao ato‖, fora de toda 

consideração pelo tempo. Por isso mesmo, a performance é a única que 

realiza aquilo que os autores alemães, a propósito da recepção, chamam de 

―concretização‖ (ZUMTHOR, 2007, p.50). 
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Não obstante, no sarau de Macedo a palavra de uso poético subsiste nessa lacuna que 

constitui, por sua vez, um espaço de indeterminação, de liberdade e de acolhimento. Na 

palavra performatizada, necessariamente poética, ressoa esse conjunto de sentidos que 

reintegra ao dado sua plenitude – quando obviamente esse se configura num produzido. 

A performance no sarau de Macedo refere, ainda, o modo de recuperação do laço que 

une um sentido dado e um sentido produzido. Sendo assim, é dialética e reflexiva. Disso 

resulta, compreender a performance como um modo de redefinição, de reinterpretação de 

regras  e relações, sejam elas quais forem (TURNER, 1988, p.79). Para o mérito dessa 

investigação, essa afirmação contempla a relação entre signo e natureza. 

Como afirma Paul Zumthor (2007, p.52), a performance acrescenta à palavra, sua 

força originária, sua natureza – como fonte e lugar –, tornando-a, portanto, altamente 

germinal. Sendo assim, palavra de uso poético, performada, não indica ou afirma algo apenas, 

comunica, materializa. E comunicar tem mais a ver com contaminar – como transmissão de 

algo que viola, modifica, transforma – que com dar algo ao entendimento. É palavra de 

origem, de experiência, de deriva, de imaginação, palavra que concretiza essa viagem, que 

materializa a comunicação nos salões literários. 

Se a palavra transforma nos salões literários, é porque vibra; e tal vibração não se dá 

apenas por força de sua expressão conceitual, mas no corpo, propriamente dito, como 

manifestação fisiológica, como emoção pura que inquieta o entendimento, que o provoca, que 

o tenta (ZUMTHOR, 2007, p.53); que aduz a uma multiplicidade de sentidos outros, dados e 

produzidos. 

Assim, apropriando-se de Zumthor (2007, p.54), toda palavra de uso poético é 

performativa, pois nela se ouve, ―e não de uma maneira metafórica, aquilo que [ela] nos diz‖. 

Nela, percebe-se seu peso, sua materialidade, ―sua estrutura acústica e as reações que elas 

provocam (...); essa percepção está lá. Não se acrescenta, ela está‖. Isso explica porque para 

Zumthor (2007, p.54), graças a ela, à palavra de uso poético, o texto pode ser apropriado 

singularmente; ou seja, interpretado no sarau do modo que mais convém ao receptor, visto 

que é palavra que esclarece, que ventila um caminho, que instiga a deriva. 

É desse lugar, portanto, que se pode ver reconstruído o próprio lugar do sujeito, como 

sujeito de um lugar, próprio e inalienável, presente, como sujeito de um tempo orgânico, 

natural, pulsante, singular, um tempo de compasso de terra, rítmico, acústico, que vibra e se 

empolga com os acontecimentos que irá realizar no sarau. 

Performar a palavra nos salões literários é, então, para o propósito deste texto, como 

prática material e comunicativa, um imperativo – para que aquilo que no dito não é dito seja, 
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de igual modo, escutado. Decorre daí a afirmação de que o corpo é a casa da palavra. E o 

imperativo: ―abrir a casa, deixar que o Outro entre‖. Performar a palavra, perfurar o conceito, 

achar o poro, sua substância. Isso porque o poro é o enlace, o liame que permite recompor o 

sentido dado ao sentido produzido. O poro é, também, a película que recobre o pensamento. 

Ele é uma palavra, ágrafa. Performar a palavra, para reconduzir o ouvido à voz; para 

restabelecer a memória da voz. Performar a palavra, para captar sua literalidade, o 

fundamento. Performar a palavra, para recompor sua coisa – a matéria do dito –, para 

bendizê-la. Performar a palavra para professar o que irá viver durante a realização do sarau. 

E professar num sarau, portanto, é coisa-função que parece, ao menos na 

contemporaneidade, ter, senão desaparecido, se rarefeito; rarefação essa não da ordem de sua 

função instrumental – da transmissão do conhecimento –, mas da função simbólica mesma 

que encerra, como em um espaço ritual nos salões literários, o narrador como um guia, um 

mentor, um mestre, um sábio, um ancião; espaço de atuação e interação entre performers e 

espectadores. 
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6. A PRESENÇA DA MULHER NOS SARAUS ARISTOCRÁTICOS 

 

 A chegada da família Real Portuguesa no Brasil, em 1808, marcou profundamente a 

vida social no Rio de Janeiro, atraindo significativo número de estrangeiros para a cidade 

(QUINTANEIRO, 1996, p. 55). Calcula-se que, entre 1807 e 1817, mais de 50.000 pessoas 

ingressaram no Brasil (SANCHES-ALBARNOZ, 1977 apud QUINTANEIRO, 1996).

 Desde a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, a vida social das principais 

cidades, sobretudo a do Rio de Janeiro, tornou-se mais intensa: saraus, jantares, e recepções 

dançantes passaram a fazer parte do cotidiano das famílias ricas. 

 Na primeira metade do século XIX, o Brasil passou por profundas transformações nos 

âmbitos social, político e cultural. De colônia passa a nação independente e em pouco tempo 

terá como governante um príncipe regente muito jovem, que tem sua maioridade antecipada 

em virtude de fortes pressões políticas. Toda essa mudança provoca um desenvolvimento 

considerável, principalmente na Corte. Ubiratan Machado descreve as conquistas alcançadas 

na década de 1850, que ele chama de ―década de ouro do Império‖ (MACHADO, 2001, p. 16-

17): estradas de ferro, comunicação por telégrafo e uma significativa normalização do tráfego 

de navios que vinham da Europa. Os paquetes chegavam com surpreendente regularidade, 

trazendo aos brasileiros as grandes novidades do Velho Mundo, entre elas livros de poemas, 

romances, jornais, revistas, figurinos. O gosto das pessoas se torna bastante europeizado, as 

cidades se expandem, a vida mundana floresce, principalmente na Corte, com saraus aos quais 

as mulheres comparecem cada vez mais, derrubando preconceitos que, em décadas anteriores, 

as haviam confinado no aconchego do lar. 

 O Rio de Janeiro passou por transformações significativas no decorrer do século XIX. 

Inicialmente desencadeados pela instalação da corte lusitana, em 1808, tais transformações 

adquiriram maior consistência na medida em que a situação do Estado Imperial brasileiro 

tornou-se mais estável – e isso se deu, como consta na historiografia, sobretudo durante o 

Segundo Reinado. Em meados do século XIX, o carioca já podia contar com ruas calçadas, 

iluminação a gás, bondes, linha de vapores; como também podia gozar de variadas opções de 

lazer, como teatros, saraus, bailes, centros comerciais, passeios públicos, entre outros. Em 

suma, a cidade conheceu um intenso processo de urbanização que repercutiu decisivamente 

nos hábitos e costumes de seus moradores – a cada dia mais familiarizados com os padrões 

europeus, sobretudo franceses, de civilidade. 

 Esse esforço contínuo no sentido de conferir à capital do Império um aspecto mais 

moderno veio acompanhado de igual disposição para a tarefa de instruir os seus moradores, 
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sobretudo por parte de uma elite letrada formada em universidades europeias e consolidação 

das recentes instituições pátrias. Na ótica da intelectualidade oitocentista, a instrução 

constituía um aspecto indispensável para o aprimoramento social, peça fundamental para o 

desenvolvimento de uma nação civilizada. Por isso, muito deles – políticos, jornalistas, 

médicos, literatos – centravam a atenção nesta que julgavam ser um dos mais importantes 

componentes do progresso. 

 A situação da mulher não passou alheia a essa série de modificações. Pouco a pouco, a 

carioca abastada assimilou novos costumes, abandonou uma certa reclusão que havia 

predominado em seu cotidiano, procurou vestir-se com maior apuro, portar-se com mais 

elegância e aperfeiçoar suas prendas de espírito, ou seja, buscou adaptar-se às novas 

circunstâncias socioculturais que decorreram do processo crescente de europeização do gosto. 

 Podemos perceber que, ao mesmo tempo em que se valorizava a vida íntima – a 

intimidade -, também se criava uma linha limítrofe entre os gêneros – as dimensões sociais. 

Tais limites eram impostos, até mesmo, na demonstração dos sentimentos. Houve, pois, uma 

interiorização da vida doméstica e familiar, simultaneamente em que os espaços privados se 

abriam, com as salas de visita, os salões, os saraus noturnos, jantares e festas, trazidas para o 

interior da casa, espaços intermediários entre a casa e a rua. 

 

 

A senhora não dirigia apenas o trabalho da escravaria na cozinha, mas 

também na fiação, na tecelagem, na costura; supervisionava a confecção de 

rendas e o bordado, a feitura de comida dos escravos, os serviços do pomar 

e do jardim, o cuidado das crianças e dos animais domésticos, 

providenciava tudo para o brilho das atividades comemorativas, que 

reuniam toda a parentela (SAFFIOTI, 1979, p. 171). 

 

 

 As mulheres não eram impedidas de sentir e nem de se expressar sentimentalmente, 

desde que no interior do espaço privado: a casa; jamais quando se saía aos espaços públicos, 

como salões, cafés, ou ainda, quando recebia algum ―estranho‖ em sua casa. Lugar de intriga 

e artifício, no qual as aparências mais prevaleciam do que a verdade, um lugar para se arruinar 

ou enaltecer vidas. Dessa maneira, o imaginário feminino e sua ordenação ideológica no 

mundo dos espaços privados são condenados a uma convenção social de cunho masculino e 

de liberdade vigiada. O imaginário feminino era cercado de fantasiosas ideias, o que para o 

gênero oposto decorria das leituras às escondidas feita nas alcovas, ou ainda, de ideias 
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europeias com as quais algumas mulheres da elite tinham contato, tanto por viagens, quanto 

por estas mesmas leituras.  

 Esse capítulo focaliza justamente os impactos dessas mudanças sociais ocorridas no 

Rio de Janeiro nos tempos de D. Pedro II sobre a condição da mulher e sua participação nos 

saraus aristocráticos. Durante o reinado do segundo Pedro, ao mesmo tempo em que se 

alargou a paisagem social de muita Iaiá brasileira, papéis mais tradicionais atribuídos à 

mulher foram recolocados, e isso porque a mulher tinha um papel a desempenhar no novo 

ambiente social que surgia. 

 

 

Ainda que desejássemos dar aos nossos leitores algumas notícias da Europa, 

os paquetes sucedem-se com tanta rapidez e as folhas diárias da corte 

relatam com tanta minuciosidade até os mais insignificantes acontecimentos 

do velho mundo, que desejando não ser alcunhado de massadores, vamos 

terminar aqui as matracadas linhas dessa crônica (Apud FRANÇA, 1999, 

p.28). 

 

 

 O sugestivo trecho, publicado em 1854 no periódico Novo Correio das Modas e 

assinado por Sallustio – responsável pelas crônicas da quinzena que compunham o jornal –, 

indica o ávido interesse dos leitores cariocas pelas novidades europeias. Do contrário, as 

folhas diárias não teriam tanta preocupação em relatar com ―minuciosidade‖ até os mais 

insignificantes acontecimentos do velho mundo (MATTOS, 1991, p. 253). É de paquete que 

chegavam as informações, as ideias e os produtos que alterariam profundamente o modo de 

vida dos habitantes da corte imperial brasileira no século XIX. Capital da colônia desde 1763 

e sede da monarquia a partir da vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, a cidade do Rio 

de Janeiro e, até mesmo, toda a província fluminense, acabaram por se transformar, segundo 

diversos autores que analisam o período, numa espécie de laboratório onde se testavam 

medidas e se avaliavam ações políticas, culturais e administrativas antes de estendê-las ao 

restante do país (MATTOS, 1991, p. 254). 

A capital do Rio de Janeiro foi palco de transformações que impregnariam o cotidiano 

das pessoas as quais, usufruindo diretamente ou não das novas possibilidades oferecidas pela 

urbanização, passaram a interagir com os modelos de conduta das classes mais abastadas e, 

não raras vezes, passaram a tê-las por referência. A nobreza lusitana, em princípio, e, mais 

tarde a dita nobreza local davam o tom das mudanças na convivência social, agregando valor 

simbólico ao seu comportamento por meio da importação de alguns elementos dos rituais da 
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realeza europeia. Além das festividades que marcavam o calendário oficial, com toda a pompa 

digna de uma monarquia, uma série de medidas implementadas ao logo do período joanino 

objetivavam modificar o aspecto tosco da cidade e da sociedade encontradas pelos ―visitantes 

portugueses‖ em 1808. Aliás, a transladação da Corte é um dos marcos mais relevantes de 

todo o processo de mudanças sociais e culturais que o século XIX viria a conhecer. Uma boa 

parte da historiografia e mesmo os próprios contemporâneos atribuíram um significado 

deveras importante a tal acontecimento, significado brilhantemente sintetizado na seguinte 

citação do conhecido viajante Johann Moritz Rugendas: 

 

 

É em 1808 que começa realmente a história do Brasil e do Rio de Janeiro; e 

se desde então não houve grandes acontecimentos, vitórias ou derrocadas 

sangrentas, susceptíveis de atrair para o país a atenção dos observadores 

superficiais, as modificações que ocorreram no estado intelectual e material 

da antiga colônia, e principalmente da capital, são da mais relevante 

importância (Apud FRANÇA, 1999, p.16). 

 

 

Para Ilmar Rohloff de Mattos, o sentido atribuído à migração da corte portuguesa para 

suas extensões coloniais advém de uma lógica que organiza o que deve ser lembrado e 

esquecido, pela necessidade de forjar uma ―ordem natural‖ que legitime determinada história 

e não outra. A história legitimada, de acordo com o autor, é aquela que conduz a um Império 

pautado por dois princípios essenciais: ordem e civilização. Afinal de contas, era preciso que 

―os homens livres do Império tanto se reconhecessem como se fizessem reconhecer como 

membros de uma comunidade – ‗mundo civilizado‘ –, a qual era animada, então, pelo ideal de 

progresso‖(MATTOS, 1991, p.12).  

 A elevação do Brasil, da situação de colônia à posição de Reino Unido ao de Portugal 

e Algarves, que se seguiu à chegada da Família Real Portuguesa ao Rio de Janeiro, teve fortes 

desdobramentos na sociedade, repercutindo na vida das mulheres. Gradativamente 

transformou-se o regime de clausura a que as mulheres estavam acostumadas a viver, desde o 

período colonial. Desenvolveram-se, pouco a pouco, ao longo do século XIX, nas classes 

mais abastadas, hábitos ―elegantes‖, o gosto pela música, pelas artes cênicas, o cultivo da vida 

social, através do teatro lírico, dos salões literários etc. A sociabilidade expandia-se e, com 

ela, o espaço e as formas de atuação das mulheres. 

 Com efeito, cabe agora perceber como a cidade do Rio de Janeiro modifica-se num 

ritmo acelerado e como essas modificações atingiam o modo de vida da mulher, a personagem 
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central dessa trama. Personagem que, de certa forma, impõe de antemão alguns limites, 

principalmente no que diz respeito à documentação. É praticamente um lugar comum afirmar 

que o historiador dispõe de mais documentos sobre os egípcios do que sobre os núbios; muito 

mais sobre espanhóis que sobre os maias; e, é claro, muito mais sobre os homens que sobre as 

mulheres. Há sempre, em uma sociedade, um grupo determinado que predomina sobre outro, 

e a história é uma das disciplinas que se encarregam de narrar os processos que levaram a esta 

partição. 

 Especialmente sobre a relação entre homem e mulher, esclarece o historiador Roger 

Chartier (2002, p. 92), ―a construção da identidade feminina enraíza-se na interiorização, 

pelas mulheres, de normas enunciadas pelos discursos masculinos‖. A interação entre os 

sexos, como algo construído historicamente, perpassa a explicação do autor que procura 

definir a dominação imposta às mulheres como uma forma de violência simbólica, a qual 

pressupõe o consentimento e a apropriação feminina de modelos e de normas masculinas. O 

historiador aponta que o essencial é ―identificar os discursos que enunciam ou representam 

como ‗natural‘ [...] a divisão social dos papéis e das funções‖ (CHARTIER, 2002, p. 96). 

Portanto, é essencial entender como cada gênero internaliza determinadas funções, sem nem 

ao menos se dar conta da violência simbólica que conduz as ações do cotidiano. 

 Nesse sentido, a preponderância dos discursos masculinos contribui para legitimar 

certas formas de convívio e certos papéis sociais. Já que se pode falar de um período em que 

as carreiras públicas pertenciam quase exclusivamente aos homens, convém notar que 

magistrados, literatos, professores, médicos, jornalistas, em suma, os bacharéis, contribuíram 

decisivamente para o processo que forjou um modelo de Estado, de família e, porque não 

dizer, de mulher. Acerca desse novo elemento de diferenciação da sociedade oitocentista, 

Gilberto Freyre afirma: 

 

 

A valorização social começara a fazer-se em volta de outros elementos: em 

torno da Europa, mas uma Europa burguesa, de onde nos foram chegando 

novos estilos de vida, contrários aos rurais e mesmo aos patriarcais: o chá, 

os saraus, o governo de gabinetes, a cerveja inglesa, a botina Clark, o 

biscoito de lata. Também roupa de homem menos colorida e mais cinzenta; 

o maior gosto pelo teatro, que foi substituído a igreja; pela carruagem de 

quatro rodas que foi substituindo o palanquim; pela bengala e pelo chapéu 

de sol que foram substituindo a espada de capitão ou de sargento-mor dos 

antigos senhores rurais. E todos esses novos valores foram tornando-se as 

insígnias de mando de uma nova aristocracia: a dos sobrados. De uma nova 

nobreza: a dos doutores e bacharéis talvez mais que a dos negociantes e 

industriais (FREYRE, 2003, p. 228). 



65 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o predomínio do homem formado na vida política e 

social acentuou-se no Segundo Reinado, quando então a aristocracia de toga e beca passou a 

sobrepor-se de forma mais evidente ao tradicional patriarcado, sobretudo nos centros urbanos. 

Lilia Moritz Schwarcz (2004, p. 98) acrescenta que D. Pedro II buscava validar um 

importante projeto que implicava, além do fortalecimento da monarquia e do Estado, a própria 

unificação nacional. Daí o seu papel de incentivador da cultura enquanto elemento aglutinador 

de tão diversificado território, papel esse visível em suas representações iconográficas, nas 

quais aparece rodeado de símbolos do saber e do progresso, emblemas da nova nobreza, além 

do indígena, representando uma contraparte selvagem e exótica. A título de exemplo, 

recordemos algumas ocupações do jovem imperador. D. Pedro II dedicou-se à astronomia, à 

engenharia, à medicina, às línguas clássicas, foi presença constante em salões literários no 

Palácio de São Cristovão, participou de óperas e de exames no Colégio Pedro II, inaugurou 

exposições anuais da Academia de Belas Artes, atuou, em suma, como mecenas das artes e da 

cultura. E é assim que ele próprio se percebe, como se pode notar no pequeno trecho de seu 

diário, escrito em 1861, que se segue: 

 

 

Direi pouco de mim mesmo. Tenho o sentido da justiça e entendo que o 

amor deve seguir estes graus de preferência: Deus, a Humanidade, a pátria, 

a família e o indivíduo. Sou dotado de algum talento. Mas o que sei devo 

principalmente a minha aplicação; a leitura, o estudo e a educação de 

minhas filhas, que amo acima de tudo são as principais alegrias do meu 

viver. [...] Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, tendo de 

ocupar uma posição política, preferiria a de presidente da República ou de 

ministro à de imperador. Se meu pai tivesse continuado a ser imperador, eu 

já teria há onze anos um assento no Senado, e teria viajado por todo o 

mundo (Apud MAURO, 2001, p. 184). 

 

 

 Ao longo do Segundo Reinado, a vida social no Rio de Janeiro adquire um contorno 

mais acabado. O carioca já podia, por exemplo, contar, em meados do século, com variado 

leque de opções de lazer. Em 1819, o visitante prussiano Von Leithold comentava: ―Jantares, 

bailes, reuniões nas residências particulares são coisas ignoradas por aqui‖ (Apud Mauro, 

2001, p. 50). Essa vida monótona, com poucas distrações e reuniões sociais, aos poucos 

deixou de ser predominante. Além dos já citados saraus, teatros e passeios públicos, a corte 

passou a sediar inúmeras confeitarias, cafés, restaurantes, além das tão badaladas lojas da Rua 

Ouvidor. Rua própria do boato, salão ao ar livre, boulevard des italiens, não era preciso nem 

convite nem horário para participar da exibição de elegância que conquistava cada vez mais 
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adeptos na sociedade carioca (Pinho, 1970, p. 261), como diziam os contemporâneos. Com 

um centro comercial liderado quase que exclusivamente por estrangeiros – que além de 

comerciantes, trabalhavam como alfaiates, chapeleiros, sapateiros, modistas, cabeleireiros, 

relojoeiros etc –, essa rua pode ser considerada um dos locais onde as brasileiras aprenderam, 

às vezes com damas de pouca virtude, como se vestir e como andar na moda, 

preferencialmente à francesa. Tanto que, em 1862, um cronista carioca sentenciava: 

 

 

Eu, que ainda há uns anos passados não podia entrar em um botequim [...] 

vejo agora as senhoras franqueando as confeitarias, arrastando cadeiras, 

sentando-se à roda das mesas, e pedindo sorvetes, nevados, doces, pastéis, 

vinhos, licores e cerveja aos caixeiros, como dantes nossas mães pediam a 

nossa gente negra, mas de portas adentro (PINHO, 1970, p.257). 

 

 

 Outros locais de encontro também davam mostra de como os costumes alteravam-se. 

Sobre os inúmeros ―palácios‖ espalhados pela corte, nos quais as ocasiões de festas e 

recepções dos saraus eram cada vez mais frequentes, comentava-se na época: 

 

 

É de notar que em geral estas reuniões vão se tornando de dia para dia mais 

familiares, isto é, com menos etiquetas, e portanto mais agradáveis do que 

antigamente em que os homens e o sexo amável se achavam rigorosamente 

separados por uma certa formalidade tão estúpida quanto inexorável e 

inflexível (Apud FRANÇA, 1999, p. 38)  

 

  

 O período colonial brasileiro (1500-1822) teve o patriarcalismo como uma de suas 

marcantes características e submeteu a mulher abastada a uma situação de subserviência, 

negando-lhe quaisquer direitos de escolha e de opinião, de se expressar com naturalidade, de 

falar com estranhos, de sair às ruas, etc. As mulheres das classes mais abastadas, até meados 

do século XIX, viviam em grande isolamento e ócio, inclusive intelectual, mostrando-se, 

geralmente, impossibilitadas de sustentar conversação com visitantes, tal como atestam 

viajantes que percorreram o Brasil à época (MAURO, 1991, p. 24; QUINTANEIRO, 1996, 

p.37). Todo o poder decisório era exclusivo dos ―chefes de família‖. Restava a elas a opção de 

observar o mundo pelas frestas das janelas. 

A Igreja contribuiu também, nesse mesmo período, para o controle do comportamento 

feminino, fortalecendo, na prática, a ideologia patriarcal e a relação assimétrica de poder já 
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implícita no escravismo (DEL PRIORE, 2006, p. 91). Por outro lado, as festas religiosas 

abriam um dos raros espaços de sociabilidade para as mulheres, constituindo um dos raros 

motivos, principalmente até meados do século XIX, para as mulheres de famílias 

economicamente mais favorecidas saírem de casa. Elas aproveitavam para desfilar com trajes 

exuberantes, penteados e ricas joias, sendo também os escravos ricamente adornados. Era essa 

ocasião uma oportunidade para elas encontrarem seus parentes, em geral. A ida à igreja 

representava, assim, uma atividade social importante, mas foi cedendo lugar, ao longo do 

século XIX, para outras reuniões sociais, como saraus e bailes, acentuando, gradativamente, 

as transformações de hábitos e valores (QUINTANEIRO, 1996, p. 97). 

 É sobre a mulher de elite que recaem, sem dúvida, os maiores cuidados. De acordo 

com um provérbio português, devia ela sair de casa somente em três ocasiões durante a vida: 

no seu batizado, no seu casamento e no seu sepultamento. Exagero, sem dúvida, da tradição 

popular, habituada que estava com a sociabilidade religiosa; todavia, a máxima serve para 

expressar, em boa medida, os valores morais que cercavam a condição da mulher das classes 

mais abastadas, cuja honra precisava ser resguardada acima de qualquer coisa. Quando 

viúvas, aponta a historiografia, desfrutaram da autoridade de chefes de família – livrando-se 

de algumas restrições legais que recaíam sobre as casadas – e tiveram maiores oportunidades 

de atuação na esfera pública. Mas a dama de sociedade, no geral, permaneceu introvertida, 

indolente e limitada por outras convenções que imperaram ao longo do século. Elas também 

não podiam sair desacompanhadas ou exercer profissão alguma, pois, do contrário, logo 

levantariam suspeitas sobre sua reputação ou posição social. O trabalho era desprestigiado por 

sua associação com a escravidão; somente depois da chegada de um contingente maior de 

imigrantes, assistiu-se ao aumento do número de mulheres brancas envolvidas em atividades 

produtivas.  

 Eram, no entanto, poucas as profissões honradas que as mulheres podiam exercer em 

meados do século XIX. Uma delas foi a carreira do magistério, que conquistou a aceitação 

pública e atraiu muitas moças e senhoras que necessitavam trabalhar para prover o próprio 

sustento. Ainda que a entrada das mulheres nesse campo de trabalho – em 1872 elas já 

somavam 1/3 do total de professores primários da capital – tenha acarretado uma diminuição 

salarial, também acabou por favorecer a conquista feminina de maior independência 

financeira. A profissão professora foi encarada como a extensão da ―profissão mãe‖ e o 

―instinto maternal nato‖ da mulher como um poderoso aliado na difusão dos princípios de 

moralidade tão prezados durante o período (DEL PRIORE, 2006, p. 113). 
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 Voltemos, porém, às possibilidades de diversão. Apesar das mudanças que 

acarretaram o aumento das práticas recreativas, a lógica social não deixava de precaver os 

mais afoitos quanto à necessidade de se ser reservado e moderado no gozo dos prazeres e no 

desfrute das alegrias. Para isso não faltaram manuais de civilidade, livros de conselhos, 

tratados de cortesia e códigos de etiqueta, que ditavam as regras de conduta esperadas para a 

convivência em sociedade. A nova agenda carioca ajuda a entender a boa receptividade que 

esse gênero prescritivo alcançou entre a elite brasileira em meados do século XIX. Os saraus, 

teatros, bailes, concertos, jantares, passeios e toda sorte de divertimento deveriam funcionar 

como um meio moralizador de ―satisfazer às turbas o desejo de distração, que é verdadeira 

exigência da natureza humana‖ (PINHO, 1970, p.63). Os excessos precisavam ser remediados 

porque a verdadeira perfeição, o fim dos esforços mais perseverantes, deveria ser a virtude. 

Daí a insistência em normatizar os hábitos, em cecear os impulsos, em combater os vícios e os 

exageros das modas. 

Com relação à virtude, cabe perceber que boa parte desses códigos distingue exemplos 

virtuosos diferentes para mulheres e homens. Enquanto no homem esperava-se polidez, 

urbanidade, fala inteligente e correta e, no máximo, três copos de vinho, às mulheres mais 

convinha a fala suave, o ar reservado, a atitude modesta e silenciosa e nada de bebidas 

alcoólicas, pelo menos até os quarenta anos. Num artigo publicado em 1854 e intitulado 

―Conselhos de uma mãe a uma filha‖ pode-se ver com mais clareza algumas ideias que 

permeavam a construção social do papel feminino. Além de enaltecer as funções relacionadas 

à maternidade e às tarefas de casa, a autora censura as mulheres que desperdiçavam seu tempo 

com preocupações supérfluas, tais como o que se perde no toucador. ―Uma mulher que só 

quer agradar a seu esposo encontra seu adorno em sua virtude‖ (Apud SCHWARCZ, 2004, 

p.201). A simplicidade elegante e inocente deveria ser sempre preferida à magnificência das 

joias e fitas com muitos adornos. Também sugere dois ―entretenimentos muito agradáveis‖, 

coser e bordar, não sem antes destacar: 

 

 

Uma das principais ocupações das mulheres deve ser o cuidado da sua casa 

[...]. Uma mulher incapaz de preencher as obrigações que lhe impõe o título 

de mãe de família e dona de casa, seja qual for o seu talento e sua instrução, 

será sempre mais ridícula e mais digna de compaixão que de estima (Apud 

FRANÇA, 1999, p. 87). 
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Eram os saraus espaços privados que davam continuidade à esfera pública, onde as 

transações econômicas e as grandes negociações se concretizavam em ambientes 

considerados neutros, mas enormemente favoráveis. Vale ressaltar que as relações de 

parentesco e de compadrio dos membros das classes dominantes que frequentavam os salões 

eram evidentes. Quase sempre ocorriam casamentos entre as famílias que frequentavam as 

mesmas rodas sociais. 

Os saraus típicos da época incluíam vários eventos, como récita musical, declamação 

de poesia e canto, quando se apresentavam as moças solteiras das famílias que ofereciam as 

recepções. A leitura de romances em voz alta não era negligenciada; ao contrário, era 

estimulada principalmente pelas dificuldades de acesso aos textos impressos. Essas reuniões 

ampliavam a circulação não somente de poesias, mas também de outros gêneros literários. 

Embora os saraus funcionassem como lugar de negociação entre homens, eram planejados e 

organizados pelas mulheres, embora fossem raros os casos de mulheres que se expressavam 

nos salões. Entretanto, algumas se destacaram ao usar a literatura enquanto fonte inspiradora 

para se manifestar artisticamente. 

 A mediação entre a esfera pública e a esfera privada pelos saraus era especialmente 

administrada pela mulher, na tarefa difícil de estabelecer a relação entre o público gerador e 

consumidor de cultura. Em quaisquer desses espaços, as mãos femininas teciam a malha em 

que se articulavam os valores inerentes à formação de novos padrões culturais. A participação 

feminina na reconstrução do espaço em que transitavam os intelectuais de modo geral era 

inegável, sobretudo a contribuição dada para a formação das novas gerações de brasileiros, 

pois era a mulher o centro de gravitação da família e responsável direta pela criação dos 

filhos. Coube à mulher introduzir a leitura de livros em voz alta, discutir arte, música, 

estimulando assim a sensibilidade do ouvinte. 

 Para Chartier (1989, p.112), a vida familiar, a sociabilidade do convívio e o 

isolamento individual constituem os três polos da vida ocidental, em que a leitura é de vital 

importância. Deste modo, a leitura permeia os três polos, formando a esfera onde a presença 

feminina é constante. 

Nos saraus, a leitura era praticada e a mulher conduzia esta atividade de estímulo ao 

hábito de ler. A leitura como processo de interação entre o leitor e o autor empresta ao texto 

uma função mediadora. Enquanto o autor imagina a postura de um receptor como interlocutor 

imbuído de uma compreensão correta e autorizada do seu texto, o leitor, por sua vez, exerce a 

sua função imaginando ser a leitura uma prática criadora.  
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As práticas de leitura são relevantes para a vida cotidiana. Entre estas práticas, a 

leitura em voz alta utilizada nos saraus reforçava um aspecto importante da vida privada, que 

era a vida familiar. 

Assim, tanto a leitura em voz alta – em grupo, por obrigação de trabalho ou como 

atividade de lazer –, quanto a leitura solitária são práticas de grande relevância. 

No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, as origens da leitura se misturavam às 

próprias origens da nossa história colonial. A leitura era privilégio de um grupo reduzido, 

devido às condições desfavoráveis resultantes do analfabetismo, do baixo poder aquisitivo da 

população e da sua dispersão nas zonas rurais. A situação precária da leitura persistiu, embora 

em outro patamar, apesar de todas as tentativas e mesmo de novas medidas que foram 

introduzidas nos saraus no século XIX, quando a leitura exercida nas reuniões sociais, nos 

saraus cariocas, variava da poesia à prosa. 

A repercussão do sarau na obra de Macedo foi tão grande que, alguns anos depois da 

publicação da obra A Moreninha, chegou a ser mencionada pelo romancista José de Alencar, 

em seu livro Como e Por que sou romancista: ―naquele bons tempos da mocidade, deleitava-o 

a literatura, e era entusiasta do Dr. Joaquim Manoel de Macedo, que pouco havia publicado o 

seu primeiro e gentil romance – A Moreninha.‖ (ALENCAR, 1998, p. 39) 

Joaquim Manuel de Macedo ambienta sua obra, em grande parte, no espaço 

doméstico: retrata as formas e práticas de sociabilidade dos salões fluminenses (que tinham 

em sua composição uma camada social rica e afrancesada), apresenta personagens ligados à 

corte do Rio de Janeiro e descreve minuciosamente todo o luxo e ostentação que permeava 

essa sociedade. Talvez nesse ponto resida o valor e a importância de Macedo, pois, através de 

um retrato fiel da ordem social do Segundo Reinado, colaborava para sua conservação e, até 

mesmo, expansão. 

Entretanto, a sua importância estava na função multiplicadora das leituras que 

aprofundavam uma maior difusão da informação e da transmissão de conhecimento. 

Habermas (1984, p. 62), ao se referir à leitura de romances em voz alta nos saraus literários 

relaciona-a com a publicização da subjetividade. Os salões representavam o espaço público 

onde pessoas privadas se aglutinavam em um público. Deste modo, os saraus representavam o 

espaço de mediação entre a esfera privada e a esfera pública. Assim, a leitura em questão 

funcionava como mediadora entre as duas esferas. A propósito disso, Habermas refere-se à 

importância dos romances que no século XVIII, na Europa, desenvolveram-se como forma de 

literatura correspondente ao desenvolvimento do indivíduo moderno. 

 Com efeito, Lucas observa que 
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Havia os saraus realizados por sociedades literárias particulares da capital, 

integrados por poetas, médicos, jornalistas, educadores e políticos, que, em 

suas reuniões, abriam espaço para uma parte musical a cargo de musicistas 

amadores e, em menor número, de profissionais. Entretanto, esses saraus 

não eram concertos públicos e sim exclusivos dos membros destas 

sociedades, que faziam incluir a música para deleite dos seus associados 

(LUCAS, 1980, p. 151). 

 

 

 Embora a mulher nessa época começasse a participar, cada vez mais e com mais 

frequência, de reuniões sociais, a sua função, em princípio, era de coadjuvante, e o espaço por 

ela ocupado era o definido pelo elemento masculino. Contudo, nos saraus onde a mulher 

imperava, germinou a dinâmica de transformação do país. O Rio de Janeiro, centro cultural, 

apesar do analfabetismo que assolava o resto do Brasil, era o espaço propício à atuação dos 

intelectuais, tendo em vista os novos questionamentos em relação aos novos padrões culturais. 

 O sistema de informação cultural compreendido a partir da presença feminina 

circunscreveu um universo que permitiu à mulher interagir entre a esfera pública e a esfera 

privada de uma forma peculiar, produzindo informação. A produção da informação está 

diretamente vinculada à questão da assimilação. Informação assimilada produz mudanças 

contextualizadas que refletem a realidade social plural e complexa. 

 A sociedade inovava-se em vários aspectos, mas, em muitos outros, ainda mantinha-se 

conservadora. Com a vitória das ruas sobre as casas e a consequente transformação dos 

hábitos e costumes do carioca, o lugar social da figura feminina passou por uma verdadeira 

reconfiguração. O padrão duplo de moralidade que caracterizou o sistema patriarcal brasileiro, 

no qual as oportunidades de iniciativa, de ação social, de contatos diversos cabiam aos 

homens, e os serviços domésticos e a criação de filhos, às mulheres, ia, aos poucos, 

assimilando novas influências. A mulher da segunda metade do século XIX deixou de ser tão 

alheia ao mundo exterior à sua casa, ―alargou-se a paisagem social de muita Iaiá brasileira no 

sentido de maior variedade de contatos com a vida extradoméstica‖ (FREYRE, 2003, p. 228). 

A igreja passou a dividir espaço com outros locais de sociabilidade – o teatro, as praças e os 

passeios públicos, os saraus, os bailes, entre outros – e padrões de comportamento adquiriram 

maior elasticidade. Pode-se mesmo falar numa valorização da figura feminina, valorização 

que não implicou, todavia, em igualdade de direitos civis e não extrapolou os limites da casa. 

Temas relacionados às mulheres povoaram as pautas de alguns romancistas, como Joaquim 

Manuel de Macedo, José de Alencar, Aluísio de Azevedo e até mesmo Machado de Assis.  
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Interpelada como mola propulsora das mudanças desejadas, a educação é 

vista como campo estratégico para operar esse processo civilizador, de 

configuração das esferas pública e privada da vida social, em que, além da 

valorização da maternidade e da intimidade, também ocorrem novas formas 

de sociabilidade entre os sexos, com a introdução da convivência social dos 

salões, espaços intermediários entre o lar e a rua, abertos de tempos em 

tempos para a realização de saraus noturnos, jantares e festas (BICALHO, 

1989, p.223). 

 

 

 Tais mudanças demandaram das jovens da elite um outro tipo de aprendizagem – além 

daquela que as preparava para os cuidados com os filhos e a casa –, a saber,  a de se 

comportarem em público, de conviverem de maneira polida, recatada e distinta, isto é, 

civilizada. Uma aprendizagem que, se iniciada em casa com a mãe, requeria ainda um 

posterior refinamento em termos de aquisição de conhecimentos e formação de hábitos para 

se portar num sarau aristocrático. 

 Os espaços femininos restritos ao âmbito privado do lar, com raras exceções de idas à 

Igreja e ocasionais bailes e saraus, era o universo da mulher no século XIX. Elas foram 

mantidas em casa por muitos anos, cuidando dos maridos e filhos, organizando as tarefas 

domésticas, ministrando educação, criando assim uma atmosfera de perfeição. 

 No limite entre a casa e a rua estava a tão polêmica janela, intermediando os olhares de 

dentro para fora e vice-versa. Desde o decreto real que proibiu o uso de gelosias, as janelas 

garantiram aos moradores melhor iluminação e ventilação, também serviu para que as moças, 

na maioria das vezes de reputação duvidosa, se debruçassem à espera de um pretendente. 

Mulheres censuráveis, foram essas que, com seus leques ou lenços, fizeram o papel de ornato 

à janela. A verdadeira rainha do lar deveria repudiar o que não fosse recato, discrição e 

virtude. 

 Dessa forma, pode-se observar que os territórios interditos à mulher não foram poucos 

no Brasil do século XIX. Nessa breve análise da instrução e dos periódicos destinados à 

formação feminina ao longo do oitocentos pode-se perceber como se construiu, 

gradativamente, a ideia de uma mulher sensível e frágil, e como tais características 

vincularam-se à questão da maternidade. Muitas são as falas que deixam entrever isso e vários 

os locais de onde se pronuncia um discurso orientado pela divisão social dos papéis entre os 

sexos. Numa crônica que felicita as ―amáveis leitoras‖ pela entrada do ano de 1854, publicada 

no Jornal Novo Correio das Modas, pode-se visualizar essa questão de forma bastante clara. 

O cronista, ao apresentar a coluna, justifica a sua opção por escrever apenas sobre festas, 
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saraus, bailes, passeios e outras sortes de prazeres, divertimentos e folguedos, recorrendo ao 

depoimento de uma mulher espirituosa e bela que lhe disse o seguinte: 

 

 

Não posso aturar um homem que me fale continuamente de guerra! Creio 

mesmo que a imaginação delicada do nosso sexo magoa-se com as 

narrações de seus feitos sanguinários. Há tanto assunto na vida que bem 

escusado é mostrar-nos o quadro somente pelo seu lado tenebroso. (Apud 

FRANÇA, 1999, p.42) 

 

 

 A essa ―imaginação delicada‖, relacionada intrinsecamente com a ideia de menor 

capacidade intelectual, deveu-se, em boa parte, a necessidade de tutela que restringiu a 

atuação da mulher à esfera doméstica. Por certo que o Rio de Janeiro não era mais o mesmo e 

nem as mulheres as mesmas. Os costumes custaram a ceder a novos hábitos e a transição da 

condição feminina no século XIX foi lenta, sutil e gradual. 

 Apesar dessa expansão, uma grande barreira permanecia separando o mundo feminino 

do masculino, uma vez que as transformações se processavam lentamente. Essas barreiras 

encontravam apoio nas leis, nos costumes arraigados e até na ciência, segundo as convicções 

da época. Opiniões de cientistas ajudaram a justificar e fortalecer a ideia de que a mulher 

deveria se manter restrita ao lar, evitar esforços tanto físicos como mentais, já que eram 

consideradas mais frágeis, inferiores aos homens. Expô-las à mesma educação dada aos 

homens poderia prejudicar o exercício de seus deveres como esposa e mãe (Del Priore, 2000, 

p. 112). Essa diferença, mantida e acentuada pela educação formal e informal da época, 

aprofundava a distância entre homens e mulheres, reforçando o isolamento no qual elas 

viviam. 

 No decorrer do século XIX, contudo, sobretudo na segunda metade do século, é 

possível observar que a educação feminina se tornou pouco a pouco mais importante e mais 

diversificada, contribuindo para atrair bons casamentos. As mocinhas das classes abastadas 

passaram a ter mais acesso à educação sistemática, mesmo que por um curto período de 

tempo e com currículo diferente daquele oferecido à educação masculina. 

 

(...) a decadência do uso do violão como principal instrumento 

acompanhador dos saraus familiares no Rio de Janeiro,(...). O sociólogo 

Gilberto Freyre liga o fato ao panorama maior das transformações urbanas 

da primeira metade do século passado, onde se inscreve a passagem de um 

Brasil rural, patriarcal, feudal, para o mundo burguês, que vai se 

concretizando na "aristocracia dos sobrados" (FARIA, 1996, P. 67). 
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 Cabe aqui explicitar que o "panorama maior das transformações urbanas" assinalado 

por Gilberto Freyre se insere num processo ainda mais amplo de "(...) transformações sociais, 

políticas e econômicas ocorridas na Europa a partir do final do século XVIII, determinadas 

pela nascente industrialização e pelas novas modalidades de exercício do poder" (MURICY, 

1988, p. 14). 

 O novo modo de vida, burguês e urbano, ao chegar ao Brasil confrontou-se com uma 

sociedade bastante rústica, fundada principalmente na propriedade rural, no modelo familiar 

patriarcal e nas relações escravocratas. O poder latifundiário, das grandes famílias rurais, 

"(…) manifestava-se nos rituais públicos das festas religiosas. A família não recebia para 

festas privadas, não tinha o hábito dos salões" (MURICY, 1988, p. 55). 

 À medida que as cidades cresciam, formava-se uma elite urbana que guardava muitos 

dos costumes da família rural e, assim como ela, teimava em fazer "de seu confinamento uma 

marca de distinção" (MURICY, 1988, p. 55). Gradualmente essa elite passa a abrir os "(…) 

salões dos sobrados para as reuniões 'burguesas', onde eram tramadas negociatas, intrigas e 

alianças políticas." (MURICY, 1988, p. 55). O piano foi um beneficiário direto dessas 

mudanças, pois nos saraus ele ocupava um lugar de destaque. 

O piano desempenhava um importante papel no ideário do "lar" burguês e Max Weber 

fala de sua propagação na Europa: 

 

 

Sua atual posição imperturbável baseia-se na universalidade de sua 

utilização para a apropriação doméstica de quase todo o patrimônio da 

literatura musical, na imensa abundância de sua própria literatura e, 

finalmente, na sua especificidade como instrumento universal de 

acompanhamento e aprendizagem (WEBER, 1995, p.149). 

 

 

 O interesse das moças pela música era aprovado e cultivado, sobretudo no que se 

refere ao piano. Sendo elas proibidas de se desenvolver intelectualmente, já que, além de 

restrições à educação que recebiam, suas leituras eram severamente fiscalizadas pelos pais e 

maridos, elas concentravam muito de suas atenções nas atividades artísticas, mostrando-se 

peritas e devotadas, sobretudo no piano, quando as posses da família permitiam ter esse 

instrumento em casa. 

 O piano era considerado um instrumento doméstico para as famílias que gozavam de 

boa situação financeira, símbolo do lar e da família reunida. Era também um símbolo de 
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status social para as famílias oitocentistas (Quintaneiro, 1996, p. 88), fato este que deixa 

resquícios nos séculos seguintes (séculos XX e XXI). 

 Ao lado da música instrumental denominada de ―salão‖, tão ao gosto dos pianistas nos 

saraus, a música vocal, tanto lírica quanto popular também foi cultivada na cidade do Rio de 

Janeiro e várias vezes referida em obras literárias. 

 Apesar das restrições sociais, surgiram na segunda metade do século XIX pianistas, 

como a protagonista da obra Helena, de Machado de Assis (1992, p 60): 

 

 

Os dois sobrinhos não a deixaram um instante sozinha, e inventaram toda a 

sorte de recreio  com que pudessem distraí-la: jogos de família ou leitura, 

música tocada num piano ou simples palestra íntima. 

 

 

 Convém observar que, no final do século final XIX, a atividade musical era tolerada 

como lazer, como adorno feminino ou, quando muito, como uma opção profissional através 

do magistério, mas não era bem vista como uma escolha de profissionalização, sobretudo nas 

áreas de composição e regência, percebidas como de cunho mais masculino. 

 

 

Outra vez, Helena organizou um sarau musical, em que tomaram parte 

Eugênia Camargo e mais três moças da vizinhança. Foi a primeira vez que a 

ouviram cantar. O sucesso não podia ser mais completo. Como o aplauso 

que lhe deram pareceu desconsolar um pouco a filha do médico, Helena 

preparou-lhe habitualmente um triunfo, fazendo-a executar ao piano uma 

composição brilhante, sua favorita (ASSIS, 1992, p.60). 

 

 

 Encontramos críticas a essas mulheres que se insurgiram contra os valores da época, 

nos romances A Moreninha (Macedo), O moço loiro (Macedo), Helena (Machado de Assis) e 

Senhora (José de Alencar), que banalizam e subestimam a capacidade feminina, o que 

provavelmente se explica pelo fato de esses romances terem sido escritos por homens, apesar 

de terem as mulheres como público principal. Tais romances reforçam os valores patriarcais 

antigos, contribuindo para a permanência de muitos desses valores e hábitos, reforçando a 

visão restritiva da mulher. 
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 No romance A Moreninha apresentam-se personagens femininas que se confrontavam 

nitidamente com as personagens masculinas. Tanto as mulheres quantos os homens 

utilizavam-se de códigos durante as apresentações dos sonetos e da valsa no sarau: 

 

 

- Bravo! bravo! foi muito bem respondido, mas, palavra de honra, que tenho 

dó te ti! Vejo que em matéria da natureza de que tratamos estás tão atrasado 

como eu em fazer sonetos. Apesar de todo o teu romantismo ou, talvez, 

principalmente por causa dele, não vês o que se passa a duas polegadas do 

nariz. Pois meu amigo, quero te dizer: a teoria do amor do nosso tempo 

aplaude e aconselha o meu procedimento; tu verás que eu estou na regra, 

porque as moças têm ultimamente tomado por mote de todos os seus 

apaixonados extremos ternos afetos e gratos requebros, estes três infinitos de 

verbos: - iscar, pescar e casar. Ora, bem vês que, para contrabalançar tão 

parlamentares e viciosas disposições, nós, os rapazes, não podíamos deixar 

de inscrever por divisa em nossos escudos os infinitos destes três outros 

verbos: fingir, rir e fugir. Portanto, segue-se que estou encadernado nos 

axiomas da ciência. (MACEDO, 1998, p. 15) 

  

 

Quanto à personalidade das moças da ficção, a variação é tão tênue que mal se pode 

diferenciar o perfil de uma personagem do perfil de outra, embora umas poucas apresentem lá 

a sua singularidade – Carolina, protagonista da obra A Moreninha de Macedo, por exemplo, 

pode ser lembrada por suas travessuras, Aurélia, protagonista da obra Senhora de José de 

Alencar, por sua inteligência viva e brilhante; Emília, protagonista da obra Diva de José de 

Alencar, por sua inflexibilidade. Todas, invariavelmente, têm altivez de caráter e 

comportamento recatado, muitas vezes em contraposição às personagens secundárias, 

marcadas por uma certa frivolidade de costumes. Ainda quando desonradas, as personagens 

centrais são, de certa forma, desculpabilizadas pelas circunstâncias e preservam a sua 

inocência de espírito, como no caso de Lúcia (protagonista da obra Lucíola de José de 

Alencar), Mariana (protagonista da obra Os dois amores de Macedo) e Maria do Carmo 

(protagonista da obra A normalista de Adolf Caminha) – a primeira, prostitui-se para salvar a 

família atingida pela epidemia de febre amarela de 1850; as duas últimas, seduzidas por 

pervertidos em razão de sua inexperiência. Todas as três conservaram certa magnanimidade 

de espírito e passaram a vida corroídas pelo remorso de terem mal procedido. 

 Em A moreninha Macedo mostra o mundo da festa, do sarau, do lazer sem 

preocupações com a sobrevivência, como se fosse o ócio a maior prioridade dos personagens, 

no qual derramam seus conflitos juvenis e sua inocência de adolescentes. É na ilha de Paquetá 

que se passa o romance, em que dois jovens se conheceram quando ainda crianças e trocaram 



77 

 

presentes e fizeram juras de amor eterno, se reencontrando, anos depois, tendo que passar por 

vários obstáculos e provações e enfrentar muitas intrigas para se reconhecerem e terminarem 

juntos (MACEDO, 1998, p.112). E logo após a passagem de D. João VI pela Ilha de Paquetá, 

em 1841, o romance, escrito em 1843, ajudou a formar toda a identidade de hábitos 

campestres, cheio de tranquilidade e refúgio romântico daquele local. 

A mulher esteve no centro das atenções em razão, sobretudo, das novas possibilidades 

sociais que se lhe abriram, possibilidades que alargavam o cenário de sua existência, mas que 

também exigiam novos modos de controle. Se o acesso das mulheres às ocasiões de lazer 

representava uma face do processo de modernização, também tornava patente, de acordo com 

nossos escritores, a inevitabilidade de uma formação moral baseada em princípios mais 

tradicionais. Do contrário, as moças poderiam ser influenciadas pelo efeito das lisonjas 

recebidas nos saraus ou, mesmo, serem seduzidas por pares mais experientes. 

  Assim sendo, observa-se um deslocamento do papel da mulher nas famílias mais 

abastadas, de uma posição quase nula e de confinamento para uma posição de mantenedora de 

bem estar e do prestígio familiar, sendo mais diretamente envolvida com o zelo pelos filhos e 

sua primeira educação, responsável pela garantia de um ambiente adequado, como anfitriãs às 

necessidades profissionais de seus maridos. 

 Assim, na intimidade do espaço do lar e da vida doméstica da aristocracia, abriram-se 

espaços ―intermediários‖ entre o ―público e o privado‖, nas salas de visitas e nos saraus, que 

recebem familiares, parentes, amigos, pessoas influentes e importantes para o mundo de 

atuação dos homens (D‘INCAO, 2000, p. 87). É nestes espaços que a conduta da mulher das 

famílias ―bem nascidas‖ será avaliada, pois neles ela deverá mostrar toda sua capacidade de 

anfitriã, boa educação, amabilidade, simpatia, seus dotes artísticos etc. 

 As oportunidades de lazer eram muito diferentes no século XIX. A falta de 

eletricidade, os empecilhos provocados por meios de transporte lentos e incômodos, as 

convenções sociais e os rígidos códigos de conduta restringiam enormemente as 

oportunidades de lazer permitido. Hörmeyer (1986, p.22), descrevendo a vida urbana 

brasileira, por volta de 1850, afirma que as mulheres brancas raramente saíam às ruas e nunca 

desacompanhadas. As compras eram feitas pelo homem ou por escravos e os comerciantes 

costumavam levar seus produtos às casas de famílias ricas, para que as senhoras pudessem 

escolher. Mesmo homens brancos poderiam ficar perdidos entre vestimentas, convenções e 

regras de etiqueta e os recursos financeiros necessários para satisfazê-las. Quanto aos 

escravos, embora se saiba que o escravo de ganho estava presente nas ruas, não se deve 
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esquecer que seu trânsito era constantemente controlado na cidade, o que estabelecia sérios 

limites a sua movimentação e aos lugares onde poderiam ir, especialmente à noite. 

Uma instituição se destacava, entretanto, por oferecer oportunidades permitidas de 

lazer a esses setores mais vigiados da população: a Igreja Católica. Seja na frequência às 

missas, seja pelas festas e quermesses de irmandades, ou mesmo em procissões, ela oferecia 

às jovens o espaço necessário não só para verem e serem vistas, mas para enviarem e 

receberem olhares de eventuais pretendentes, essencial para alimentar seus sonhos e sua 

imaginação durante as aborrecidas sessões de costura e bordado, ou mesmo ao longo das 

atividades de trabalho e estudo realizados. A eventual passagem de um bilhete, ou recados de 

forma oral, deviam também enriquecer as formas de contato entre os interessados, em que 

pese a estreita vigilância de pais e amas. A literatura cumpria outro papel fundamental nisso, 

embora restrita às pessoas alfabetizadas e, portanto, menos disseminada. Mesmo assim, ela 

estava presente normalmente nos jornais diários, que sempre traziam poemas e o 

indispensável folhetim, ou naqueles periódicos literários, que existiram em número regular e 

que adicionavam aos contos e poemas sessões de passatempos, piadas e a indispensável 

coluna de fofocas, pela qual se podia acompanhar a trajetória amorosa de vários desses 

candidatos a literatos (na visão dos próprios) e candidatos a maridos, nas visões das mocinhas 

românticas de então. 

Quanto à população escrava, ela aproveitava os momentos de festa religiosa, 

especialmente de algumas irmandades, para extravasar, tanto suas necessidades de lazer, 

através do canto, dança e assistência a espetáculos, quanto suas necessidades de convívio 

entre iguais e de disseminação de informações. Além disso, as irmandades, com sua 

nomeação de juiz, rei e rainha, suas quermesses e procissões, rituais repetidos num compasso 

regular ao longo de todo o ano, eram elementos importantes da sociabilidade urbana, 

estendendo-se a todas as camadas sociais. As irmandades de pretos e pardos permitiam a 

participação de brancos, principalmente em funções financeiras e administrativas. Nas 

irmandades brancas era vedado o acesso de negros e pardos. Portanto, cabe frisar que a 

sociabilidade funcionava com restrições ditadas pela hierarquia existente desde sempre nas 

relações etnicoraciais travadas no Brasil. 

As visitas eram (e continuam por ser) um traço marcante na sociabilidade brasileira. 

Instalavam-se os amigos para passar o dia, apreciar as refeições ou encontravam-se depois do 

jantar para conversar; também havia os convites para saraus e festas familiares variadas. 

Os saraus eram um encontro no qual as traduções de textos poéticos e teatrais eram 

encenadas, completando assim as cenas culturais da capital imperial. Embora o público fosse 
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restrito nessas reuniões, notadamente formado por intelectuais, os escritores tinham mais esse 

momento para mostrar suas produções artísticas. Nestes eventos as mulheres apresentavam 

seus filhos à sociedade, palestravam com os convidados, ornamentavam a residência, 

preparavam todos os quitutes e guloseimas, davam um toque final de requinte para receber os 

convidados do marido. 

 Os saraus aristocráticos eram ―espaços dentro de residências luxuosas, cujas famílias, 

pertencentes à aristocracia, abriam suas salas para receber pessoas de alta sociedade‖ 

(PINHO, s.d.; JUSTI, 1996, p.62). Era comum, no século XIX, a realização de reuniões 

sociais nas casas dos mais abastados para comemorar, festejar ou simplesmente proporcionar 

momentos de lazer entre amigos e familiares. Essas casas possuíam em suas dependências um 

grande salão com piano, e bastante espaço para realizações de bailes, saraus, sempre com 

intuito de entretenimento, mas que também serviam como pretexto para encontros políticos, 

acertos de negócios etc. Observa-se a grande popularidade destes saraus entre as classes altas, 

chegando a reunir quinhentos convidados ou mais. 

 O papel das mulheres passa por uma transformação com o crescimento dessas 

atividades sociais, principalmente na segunda metade do século XIX, pois elas passavam a 

desempenhar o papel de anfitriã, aliado ao de mediadoras de diversas situações. Nestas 

reuniões, era permitido às mulheres solteiras e casadas o aparecimento perante a sociedade, 

geralmente com seus melhores trajes, podendo inclusive se apresentar, sobretudo, como 

pianistas, cantoras ou interpretando alguma poesia, mostrando assim seus dotes artísticos, 

sinal de uma educação refinada. 

 Com este novo papel social, a mulher, a quem agora cabia a arte de receber ou 

preparar um ambiente de cordialidade e de mediar encontros importantes com graça e 

amabilidades femininas, teve que se adaptar a esta conflitante e contraditória situação, pois os 

saraus, de certa forma, atuavam como espaços de dupla função, articulando reclusão e 

sociabilidade, o privado e o público, já que era o único momento que a mesma podia se 

manifestar por livre vontade ou por obrigação, pois os pais sempre a controlavam. 

 Importantes famílias aristocráticas abriam suas portas para amigos e convidados, 

oferecendo saraus com orquestras, espaço para dança, concertos com pianistas, cantores 

famosos. Dentre os anfitriões nobres, encontram-se o conde D‘Eu e a princesa Isabel (da 

Família Real Brasileira), que desempenharam importante papel como promotores de grandes 

saraus, bailes e partidas musicais no Rio de Janeiro. 

 Os saraus funcionavam como uma grande vitrine para muitos pianistas e compositores 

e ajudaram a intensificar o movimento comercial em torno da adição e venda de transcrições, 
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arranjos e reduções para piano, canto e piano e pequenos conjuntos. Esta movimentação pôde 

ser constatada, ao longo da pesquisa, pela grande quantidade de anúncios de venda das 

referidas publicações nos periódicos da época (alguns especialmente direcionados ao público 

feminino), bem como através de exemplares remanescentes, encontrados nos arquivos do Rio 

de Janeiro. 

 

 

Nos salões, quem tocava era a clientela destes profissionais de ensino, ou 

pianistas já consagrados – geralmente homens – convidados pelo dono da 

casa. Estes alternavam o piano com as moças da casa, amadoras, que 

aproveitavam para exibir seus dotes pianísticos com finalidade de arranjar 

um bom casamento. Era ‗chic‘ ter uma filha pianista, não profissional, 

evidentemente. Aliás, essa mistura de profissionais e amadores era uma das 

características da atividade musical dos salões cariocas (JUSTI, 1996, p 67). 

 

 

 O piano tornou-se um importante adorno para a educação feminina, pois passou a ser 

uma das muitas habilidades (como falar francês, costurar, bordar, ter boas maneiras etc) que 

uma boa moça devia ter para conseguir um bom casamento. Além disso, em virtude dos 

sucessos nos saraus, a prática das aulas particulares de música (principalmente o piano) estava 

crescendo muito nas últimas décadas do século XIX, o que pode ser constatado através da 

presença de anúncios em jornais e periódicos da época, nos quais mulheres se oferecem para 

ensinar música, francês e outras disciplinas, como ilustram os anúncios a seguir: 

 

 

Uma professora ensinando portuguez, francez, geographia, historia, 

arithimetica e piano, deseja encontrar uma casa de família como externa ou 

interna, com a condição de leccionar fora, tanto na cidade como em 

arrebaldes; para informações na travessa de São Francisco de Paulo n. 8 

(Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Anno 68, N. 182, terça-feira, 01 de 

Julho de 1890, p3.). 

 

Leciona-se piano em collegios e casas particulares, três lições por semana, 

por commodo preço, garantindo-se o ensino; na rua do Livramento n. 139 

(Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Anno 68, N182, Sabbado 19 de 

Julho de 1890, p.5). 

 

 

 Através de aulas particulares, muitas mulheres se fizeram professoras, tendo assim 

suas primeiras oportunidades como profissionais (função esta admitida com mais facilidade, 

porque o magistério sempre foi visto como um desdobramento do papel de mãe). Eram 



81 

 

também requisitadas como pianistas e cantoras nos saraus, não raro sendo possível verem-se 

as filhas dos grandes senhores se apresentando em meio a uma grande plateia, no ambiente 

doméstico, sendo elogiadas por suas habilidades musicais. A própria princesa Isabel, filha do 

Imperador, tocava piano em suas reuniões, o que evidencia que era comum a apresentação em 

público de figuras femininas. Pinho (1970) mencionava esse fato, citando o diário de André 

Rebouças, que passou por concertos e saraus no Paço Isabel: 

 

 

Cumpre mencionar uma peça a quatro mãos, tocada pela Princesa Imperial, 

acompanhada pela Taunay, sobre motivos de Muette de Portici, d‘Auber, de 

que é apaixonado o Príncipe, que comemorou ter-se feito uma revolução na 

Bélgica, cantando esta música... (PINHO, 1970, p.133). 

 

 

 Autores que se dedicaram a analisar cartas e romances da época (PINHO, s.d., 

TINHORÃO, 2000), atestam essa modalidade de presença feminina nos saraus. Por outro 

lado, a exposição em teatros ou outros palcos externos ao lar era alvo de grande preconceito, 

perceptível na forma como, muitas vezes, aparecem na imprensa comentários sobre atrizes e 

cantoras. 

 Os saraus processaram grandes movimentos de circularidade cultural (BAHKTIN, 

apud GINZBURG, 1989, p. 205), na medida em que sintetizavam diversos gêneros musicais 

que eram executados por músicos que permeavam vários espaços. As valsas, polcas, 

quadrilhas, modinhas etc. eram ouvidas no mesmo ambiente, tornando-o assim um espaço de 

extrema riqueza musical e gerando sínteses diversas. Os músicos que se apresentavam nos 

saraus aristocráticos com frequência eram também os requisitados nos teatros, dentre outros 

possíveis espaços de atuação artística. 

 O grande sucesso da ópera na época influenciava o repertório ouvido nos saraus 

musicais, por isso todos queriam adquirir as partituras de suas árias preferidas ou cantar como 

os cantores do momento. As modinhas, canções tradicionais, passavam a incorporar várias 

características das óperas, cuja presença era bastante intensa nos teatros da cidade. 

 

 

O piano passa a servir, também, de repetidor do repertório tocado dentro do 

grande ambiente da ópera, agora nos salões. Todo o ―ritual‖ consolidado na 

ópera é, então, repetido e potencializado nas residências (FREIRE, 2005, p. 

221). 
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Os saraus eram reuniões familiares com a presença do piano, seja como instrumento 

solo ou como acompanhamento para árias e duetos vocais ou ainda récitas de poesias. O 

repertório costumeiro dos programas de saraus demonstra o forte interesse que havia pela 

música europeia, em especial pelas árias famosas das óperas italianas, executadas em suas 

versões para canto e piano ou em transcrições para piano solo. Ao lado da ópera italiana, 

observamos também a presença das polcas, tangos, mazurcas e schottisches presentes na 

formação dos primeiros gêneros da música popular brasileira. 

Os saraus eram uma prática desenvolvida durante o romantismo europeu, e eram 

organizados periodicamente ou em ocasiões pontuais, como poderia ser a da vinda à cidade de 

algum musicista ou artista renomado, quando então eram especialmente recebidos nas casas 

das famílias importantes da cidade do Rio de Janeiro. 

A sociedade carioca do século XIX, além de assistir às retretas nas praças e às sessões 

de teatro, tinha de fato poucas opções musicais na cidade. A vida noturna e boêmia, apesar de 

restrita, não era vista com ―bons olhos‖ pela sociedade moralizadora. Nesse sentido, a cultura 

dos saraus familiares, ao som do piano ou de outros instrumentos, acabava por preencher esse 

espaço de entretenimento. 

Deste modo, o sarau se caracterizava primeiramente como uma reunião social informal 

com o objetivo de ouvir música, dançar, ler poemas e conversar. No entanto, a importância 

cultural desse tipo de atividade abarcava outras questões relativas à formação social e moral 

do indivíduo. 

No período de florescimento dos saraus, a música, em especial o piano, era fator 

essencial da boa educação feminina, ao lado do bordado e do conhecimento da língua 

francesa, e a prática musical amadorística era atividade altamente considerada. Isto se devia a 

vários fatores, entre eles o status de que gozava o piano nesta época, por um lado símbolo de 

refinamento e portador de costumes europeus, e por outro lado garantia da qualidade da 

formação pessoal da mulher, responsável pela educação básica familiar. 

Segundo Peter Gay (2001, p. 25), a prática de reunir um grupo de pessoas ao redor do 

piano para dar suporte vocal à filha que tocava era a diversão preferida do burguês comum na 

Europa e na América, no século XIX. Uma parte importante da convivência burguesa com a 

música eram as reuniões nos saraus ou em salões privados, animadas pela música tocada ao 

piano e cantada pelos próprios participantes. 

Na Europa, os conhecimentos musicais e as atividades artísticas em geral eram uma 

característica mais que desejável para que um homem ou uma mulher fossem considerados 
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―cultos‖ ou ―civilizados‖. Os burgueses cantavam, desenhavam, frequentavam assiduamente 

concertos, apresentações teatrais, óperas, e, além de lerem as críticas de arte publicadas nos 

jornais, escreviam ensaios sobre estética, contos e poesias. No Brasil não era diferente. À 

noite, residentes importantes do Rio de Janeiro recebiam outros membros de sua classe social 

em seus salões, ou compareciam às frequentes diversões públicas oferecidas à cidade de 

300.000 habitantes em seus vários saraus (GORDON, 1969, p.49). 

O desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e da vida burguesa no século XIX 

influiu na disposição do espaço no interior da residência, tornando-a mais aconchegante; 

deixou ainda mais claros os limites do convívio e as distâncias sociais entre a nova classe e o 

povo, permitindo um processo de privatização da família marcado pela valorização da 

intimidade. 

Essa interiorização da vida doméstica, no entanto, deu-se ao mesmo tempo em que as 

casas mais ricas se abriam para uma espécie de apreciação pública por parte de um círculo 

restrito de familiares, parentes e amigos. As salas de visitas e os salões – espaços 

intermediários entre o lar e a rua – eram abertos de tempos em tempos para realização de 

saraus noturnos, jantares e festas. 

Nesses lugares, a ideia de intimidade se ampliava e a família, em especial a mulher, 

submetia-se à avaliação e opiniões dos ―outros‖. A mulher de elite passou a marcar presença 

em cafés, bailes, saraus, teatros e certos acontecimentos da vida social. Se agora era mais livre 

– a convivência social dá maior liberdade às emoções –, não só o marido ou o pai vigiavam 

seus passos, sua conduta também era submetida aos olhares atentos da sociedade. Essas 

mulheres tiveram que aprender a se comportar em público, a conviver de maneira educada. 

Nas casas, domínios privados e públicos estavam presentes. Nos públicos, como as 

salas de jantar e os salões, lugar das máscaras sociais, impunham-se regras para bem-receber e 

bem-representar diante das visitas. As salas abriam-se frequentemente para reuniões mais 

fechadas ou saraus, em que se liam trechos poesias e romances em voz alta, ou uma voz 

acompanhava os sons do piano ou harpa.  

Nesta época os instrumentos musicais, artigos de luxo, passam a ser altamente 

cobiçados, principalmente o ―instrumento que se tornou típico da educação feminina de classe 

superior: o piano‖ (SODRÉ apud KIEFER, 1977, p.67). 

No Brasil, uma parte importante da convivência burguesa com a música eram as 

reuniões nos saraus ou em salões privados, animadas pela música tocada ao piano e cantada 

pelos próprios participantes. Lilia Schwarcz (2007, p. 65) cita um testemunho que define de 

maneira precisa as artes que se esmeram em um salão, dentre as quais a de dançar uma valsa 
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ou cantar uma ária, declamar ou inspirar versos, criticar com graça e sem maledicência, e 

realçar a beleza feminina nas invenções da moda. 

 

 

As senhoras e senhoritas respeitáveis sempre cantavam suas árias e trechos 

prediletos ao piano. Um anúncio do Diário proclama que ―O Trovador 

Brasileiro, Colecção de poesias nacionaes adaptadas à excellente música da 

ópera II Trovatore, de Verdi; é o mais delicado presente que se pode 

oferecer a uma senhora de apurada educação‖. O que hoje nos pareceria um 

arremedo da ópera de Verdi, era, na época, considerado um presente de bom 

gosto. A ópera italiana não era uma obra de arte intocável para ser 

reverenciada de longe, mas uma das manifestações do ―gosto‖ do momento, 

que animava festas e saraus, e aparecia completamente misturada com a 

música burlesca dos vaudevilles franceses e com a frivolidade das danças de 

salão (SCHWARCZ, 2007, p.84). 

 

 

Os saraus eram então a ocasião ideal para que as moças pudessem luzir socialmente 

seus dotes artísticos, posto que as atividades musicais praticadas nestes ambientes não 

estavam associadas ao profissionalismo, mas se constituíam em atividades amadoras que 

simbolizavam a boa educação de que havia desfrutado a moça em questão. 

Se bem observamos que a prática amadorística era atividade altamente considerada, 

ressaltamos que a prática musical profissional não gozava do mesmo prestígio. Dentro das 

significações da vida musical brasileira, e no caso específico da cidade do Rio de Janeiro, 

tocar num sarau é socialmente aceito e bem visto, enquanto que pisar num palco é mal visto e 

veladamente proibido às moças, que ao mesmo tempo são incentivadas a estudar música. 

O pianismo de salão, cultivado no ambiente doméstico-familiar dos saraus, cede então 

sua consideração de status ao pianismo profissional, que tem lugar nas salas de concerto e que 

se converte em bem social cada vez mais valorizado por meio da atuação da escola de música. 

No Rio de Janeiro, ainda que carecesse do esplendor da Corte, a vida social possuía 

certo dinamismo. Não lhe faltavam nem as festas públicas nem as privadas. O viajante francês 

Auguste de Saint-Hilaire após um mês na cidade carioca escreveu em seu diário que 

 

 

Aqui não há tanta vida social como nas cidades europeias; porém há muito 

mais do que nas outras cidades do Brasil. São frequentes as reuniões nas 

residências para saraus, e algumas senhoras tocam, com maestria, o violão e 

o piano, instrumento este desconhecido no interior, por causa das 

dificuldades de seu transporte (SAINT-HILAIRE, 2002, p 72). 
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 Os pianos estavam entre os bens arrolados em alguns dos inventários de nossos 

investigados, assim como os aparelhos de chá. A posse desse instrumento demonstra que se 

investia no refinamento da educação das mulheres, mas indica que esses proprietários estavam 

entre os anfitriões de alguns dos saraus acima descritos, ainda que não nos sejam dados 

nomes. 

Nota-se, portanto, uma forte circulação do repertório operístico através dos diferentes 

espaços musicais da época: começando no teatro, passando pelas sociedades musicais e 

adentrando os salões das casas. Ao fundo, a figura arquetípica do virtuose, que utiliza em suas 

fantasias e variações este mesmo repertório em releituras de grande efeito instrumental. 

 

 

Enquanto nos salões e no grande número de sociedades musicais surgidas 

na segunda metade do século XIX, os bailes, saraus e concertos privados 

tornavam-se grandes acontecimentos sociais, a ópera tomava conta dos 

teatros do Rio de Janeiro, constituindo-se, talvez, na mais importante 

expressão da música erudita no Brasil do século XIX, fosse ela europeia ou 

nacional, influenciando todo o meio musical, inclusive os pianistas e a 

música por eles praticada (FONSECA, 1996, p. 24). 

 

 

O repertório se torna importante veículo desta nova consideração do músico, 

apresentando-se extremamente contemporâneo para a época nos cinco primeiros anos de 

atividade da escola e, posteriormente, quando se forma o que poderíamos chamar de uma 

espécie de consenso entre renovação e conservação estética, traduzida por uma priorização de 

obras do primeiro romantismo europeu; a escola de música do Rio de Janeiro mantém seus 

padrões de atualidade através da extrema valorização do repertório da música erudita 

europeia. 

 

 

As senhoras conversavam sem constrangimento com os homens; estes as 

cercavam de gentilezas, mas não demonstravam desvelo ou desejo de 

agradar, qualidade, aliás, quase exclusiva dos franceses. Desde que estou no 

Brasil ainda não tinha visto uma reunião semelhante. No interior, como já o 

afirmei centenas de vezes, as mulheres se escondem; não passam de 

primeiras escravas da casa (SAINT-HILAIRE, 2002 , p 64). 
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 De maneira concisa, as representações femininas nos saraus e salões literários 

apresentavam mulheres cujo projeto central de vida estava no casamento e na família e todas 

as suas atitudes e comportamentos deveriam ser dignos, para serem contemplados com o 

título de esposa. 

Puras, dóceis, inteligentes, pacientes, obedientes, bem-humoradas, cultas, dotadas de 

habilidades sociais tais como noções de recepção em festas, bailes e saraus ou conhecimentos 

de pianos, a mulher civilizada do século XIX teria de saber dominar os limites entre a 

exposição e o recato. 

 A reunião não se deteve somente em conversações, pois houve danças e ―algumas 

senhoras tocaram piano, outras cantaram com muita propriedade, acompanhadas ao violão, e 

o sarau terminou em jogos de salão‖ (Saint-Hilaire, 2002, p 86). Portanto, o que o francês nos 

descreve é um ambiente de divertimento e descontração, dentro do qual a sociação de pessoas 

desinteressadas se mostra bastante propícia. Logicamente que a mesma obedecia a certos 

códigos e condutas, visto que o fenômeno da sociabilidade tende a polir as atitudes dos 

envolvidos, evitando excessos. Para Simmel (2006, p.24), a conversa, o jogo e mesmo a 

sedução são formas de sociabilidade com fim em si mesmas, isto é, não precisam 

necessariamente se ligar à busca de interesses específicos. Contudo, quanto mais íntimo o 

grau de sociabilidade mais os sujeitos estão envolvidos como indivíduos e tendem a regular 

características subjetivas da personalidade para permitir a interação sociável, isto é, o 

compartilhamento mútuo de conteúdos. Jurandir Malerba (2000, p. 111) faz ressalva, 

entretanto, quanto à obediência dos habitantes do Rio de Janeiro à etiqueta, quer à mesa, quer 

em outras ocasiões, destacando um desprezo comum à mesma. Ainda assim demonstra a 

preocupação com a regulação dos modos. Como o autor adverte não é possível afirmar se os 

utensílios descritos nos inventários eram utilizados no uso diário, mas eles se tornavam cada 

vez mais frequentes em meio aos bens da camada mais abastada da população. Na cidade do 

Rio de Janeiro a interação social era elogiada, pelo naturalista francês, como superior à maior 

parte do Brasil, onde os hábitos lhe pareceram mais rudes e tacanhos. Em outras vilas e 

municípios, como em Porto Alegre, surpreendeu-lhe que as senhoras conversassem 

diretamente com os homens, um elemento a ser considerado com atenção dentro do quadro de 

possibilidades de sociabilidade da época. 

 Com efeito, para comprovar o encontro entre os dois personagens: sarau e mulher, mas 

podemos considerar alguns fatores desta sociedade aristocrática mostrada no romance de 

Macedo. O primeiro refere-se ao potencial sociável dos eventos lúdicos, pois os mesmos 

serviam para introduzir novos membros à sociedade ao mesmo tempo em que reforçavam os 
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laços entre os já socializados. A interação entre homens e mulheres conhecia aqui um 

momento especial, pois afastados da governança pública e gozando da companhia 

(supostamente) agradável de seus pares eles podiam entreter-se a conversar com as senhoras, 

admirar as mesmas a tocar instrumentos musicais ou divertir-se dançando. É bastante crível 

que o primeiro contato dos magistrados que mais tarde se casaram com filhas de potentados 

locais cariocas se efetuasse em tais ambientes de bailes, saraus ou jantares. Neste sentido, a 

análise dessas interações lúdicas serve para evitar uma interpretação puramente funcionalista 

das políticas de matrimônio, ao mesmo tempo em que nos permite supor um espaço no qual o 

papel feminino deixa de ser passivo. 

Os bailes e jantares possibilitavam às mulheres em idade matrimonial mostrarem sua 

educação artística e sua capacidade de convívio. Indo mais longe eram o momento ideal para 

familiares e amigos intercederem pelas moças de suas redes de relações. Ainda considerando 

a liberdade com que as mulheres cariocas tratavam os homens é interessante ponderar o papel 

de uma personagem em particular: a madrinha. Os eventos sociais podiam se tornar uma arena 

na qual uma madrinha habilidosa soubesse aproximar-se dos partidos masculinos e dirigir a 

atenção dos mesmos à sua afilhada. Ou talvez para incitar as moças a dançar solo, atitude que 

Saint-Hilaire condenou por considerar de excessiva exposição. Contudo, tal exposição talvez 

objetivasse deleitar a audiência tanto quanto impressioná-la. Em termos mais amplos eram 

avaliadas não somente a habilidade pessoal das jovens, mas igualmente o comprometimento 

de seus pais no investimento de sua educação. Se o mesmo ocorresse então a sociabilidade 

lúdica se rompia e valores objetivos começavam a ser avaliados permitindo interações que 

sugeriam mais do que a simples convivência agradável. As políticas matrimoniais começavam 

a se desenhar nas conversações aparentemente desinteressadas e adentrava-se outro espaço de 

sociabilidade, mais conformado pela etiqueta mediante a qual, apesar das gentilezas e das 

cortesias, todos mediam a todos a fim de saberem mais a propósito do que revelar. O contato 

de recém-chegados com a sociedade por meio de bailes, saraus, chás e a jantares, portanto, 

articulava o interesse em casamentos e na ampliação de redes sociais. Nas primeiras décadas 

do oitocentos a opção das famílias de elite carioca em recrutar para seu seio os magistrados 

régios não somente incidia sobre o recrutamento social como igualmente apresentava uma 

nova opção ao grupo. 

Ainda considerando a posse dos instrumentos musicais é sensato supor que Carolina, 

protagonista da obra de Macedo, promovia suas confraternizações com bastante música e 

declamação de poesia. É factível, por fim, supor uma competição entre os anfitriões no intuito 

de impressionar os convidados e destacar-se frente à nata da sociedade local. Neste sentido a 
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mobília, a decoração, a comida, o serviço e a competência das mulheres a mostrar suas 

habilidades de entretenimento serviam de medida ao sucesso da festa. Se, como afirmou 

Malerba (2000, p. 105), não é possível averiguar o uso cotidiano das louças e prataria 

localizada nos inventários é mais do que razoável que a mesma fosse utilizada nos eventos 

sociais a fim de receber adequadamente os convidados e causar boa impressão frente aos 

pares de elite no sarau. 

No século XIX, as práticas musicais realizadas por mulheres estavam bastante 

divididas, entre aquelas socialmente aceitáveis e ligadas ao espaço doméstico, e aquelas não 

tão aceitáveis e ligadas ao espaço cênico-profissional. As oportunidades que possuíam as 

mulheres de realizar uma aproximação aos círculos de música ou às academias de arte 

estavam bastante dificultadas pelo fato de que as atividades artísticas eram, neste momento, 

consideradas adequadas somente aos homens. 

Possivelmente um espaço híbrido e responsável por mediações entre estes dois 

mundos antes citados tenha sido aquele dos clubes musicais e sociais que mantinham 

orquestras, coros e estudantinas compostas por rapazes e senhoritas pertencentes às camadas 

mais privilegiadas da sociedade. Difundidos marcadamente nas últimas décadas do século 

XIX, tornaram-se espaços culturais nos quais as relações e considerações sobre artistas, 

repertório, instrumentos e práticas musicais foram hibridizando-se e adquirindo novas formas 

nos saraus aristocráticos. 

Enfim, cabe recordar que o instrumento preferido para a educação musical das moças 

no final do século XIX era o piano. Símbolo de status social, refinamento e boa educação, o 

piano era o centro dos saraus doméstico-familiares, nos quais as moças exibiam seus dotes 

cantando, tocando piano e recitando poesias, preferencialmente em francês. 

O hábito de se reunirem pessoas de alta condição social e parte da intelectualidade 

teria sido uma herança do Império, segundo Machado Neto (1973, p. 159), que destaca o 

considerável número de salões existentes no Brasil nesse período. Saraus frequentados por 

importantes escritores da literatura brasileira como Macedo, Alencar, Machado, Nabuco, 

Taunay, entre outros. 

Tal herança se estendeu também ao século XX, que viu florescer e multiplicar o 

número de salões literários. Com reuniões frequentes e presença de nomes de destaque da 

intelectualidade brasileira, e às vezes também estrangeira, os salões tiveram significativa 

importância em nossa história cultural. Neles realizavam-se saraus em que se recitavam 

poemas publicados e inéditos, falava-se sobre literatura e outros assuntos, criavam-se redes e 

amizades literárias, como bem destaca Machado Neto: 
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No comum, era nesse amável convívio dos salões que as apresentações 

eram feitas, que os prestígios eram cultuados, que os patrocínios eram 

assumidos e – por que não?! – as perfídias contra os adversários eram 

combinadas e... ensaiadas intra muros, à custa das rivalidades internas... 

(MACHADO NETO, 1973, p. 163). 

 

 

Pode-se afirmar que os saraus foram importantes para a vida literária brasileira e 

também para o lento processo de aceitação da mulher no espaço público, uma vez que foi este 

uma espécie de espaço semipúblico através do qual a mulher abriu caminho para o convívio 

intelectual. Foram várias as damas da sociedade que receberam em suas casas e, ainda que de 

forma discreta, participaram ―da conversa‖. Talvez a inserção feminina neste espaço tenha se 

dado pelo modelo europeu, mais especificamente pelo parisiense. Da França tem-se notícia de 

certo ―predomínio feminino‖ na direção dos salões, ainda que, em meio aos depoimentos 

sobre essas mulheres podem ser lidas as reservas feitas à atuação feminina. 

Sobre o assunto, são interessantes os exemplos de depoimentos citados por Chartier 

sobre os saraus parisienses, segundo os quais caberia à mulher o papel de ―orientar a 

conversa‖, mas de uma forma ―invisível e discreta‖. Madame Geoffrin, que fazia de sua casa 

um ―local de encontro das letras‖, é assim descrita por Marmontel: 

 

 

[...] esta mulher, que durante a sua vida não lera nem aprendera nada senão 

muito sumariamente, encontrando-se no centro de uma ou de outra 

sociedade [dos artistas e dos letrados], não lhes era na verdade estranha; 

evidenciava até bastante à vontade; mas possuía o bom senso de nunca falar 

senão do que conhecia bem, e de dar em tudo o resto, a palavra a pessoas 

instruídas, sempre sentada com cortesia, sem sequer dar mostras de enfado 

em relação àquilo que não entendia; mas mais habilidosa ainda a presidir, a 

vigiar, a segurar nas mãos aquelas sociedades naturalmente livres, a 

delimitar esta liberdade e a restabelecê-la através de uma palavra, um gesto, 

como um fio invisível, quando ela queria fugir: ―Vamos, agora está tudo 

bem‖, era geralmente o sábio sinal que dava aos seus convidados 

(CHARTIER, 1997, p. 130). 

 

 

Segundo Chartier, devido à atuação feminina, os saraus literários sofreram críticas por 

―corromperem as mulheres e enfraquecerem os homens‖ por meio de uma ―vida sedentária e 

doméstica‖. Talvez a corrupção feminina se devesse ao desejo da mulher de participar da 

conversa, de estar, ainda que de forma discreta, entre artistas e intelectuais, e aspirar de pouco 

a pouco a tornar-se parte desses grupos. 
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Conquistado o direito de se educar e de educar a outras, as mulheres precisavam ainda 

ultrapassar fronteiras que as limitavam a um universo mais restrito, aos alargamentos dos 

papéis de mãe dedicada e de boa esposa. A literatura foi uma forma encontrada por elas para 

ampliar sua participação na vida pública, primeiro por meio de um espaço semipúblico, os 

salões de poesia, saraus realizados nas residências de intelectuais e figuras da elite brasileira. 

Depois, pela participação em eventos do cenário cultural e literário e por sua crescente 

publicação em jornais e revistas especializadas. 

Dessa forma, pode-se observar, não só a pluralidade de eventos sociais e culturais a 

que os saraus literários davam ensejo, como também constatar que, apesar de seu declínio 

com o advento da República (1889), a forte tradição residual os manteve entre as famílias das 

camadas mais privilegiadas da sociedade brasileira, com reflexos no século XX, sobretudo 

nas primeiras décadas. Por conseguinte, o papel da mulher nos saraus aristocráticos precisa 

ser mais investigado, explorado e delineado com mais afinco, uma vez que nos surpreende a 

tamanha cena de feminilidade diante da maestria musical, da arte de se portar em público e da 

literatura do século XIX.  
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7. O SARAU E O PÚBLICO 

 

 A repercussão de um sarau é sempre o momento final e decisivo da curva de expansão 

literária. Não há morte real na vida do espírito. Há apenas morte aparente. Só morre a matéria 

ou o psiquismo subordinado aos elementos materiais que o compõem; todavia, ressuscitam 

em arte, desde que ela encontre um público que saiba valorizá-la. Se a curva de uma vida 

humana termina necessariamente pela morte, bem sabemos ser isso devido às participações 

contingentes de sua matéria. Toda forma, porém, tende a eternizar-se. Os saraus de nosso 

espírito participam, portanto, até certo ponto, de sua imortabilidade quando são realizados. E 

por isso não termina pela morte a curva de uma produção de um evento literário e sim por sua 

irradiação entre os vivos. 

Antes, porém, algumas expressões que permeiam o capítulo merecem esclarecimento. 

A primeira – ―sociabilidade‖ – deve ser entendida, segundo Georg Simmel (apud MORAIS 

FILHO, 1983, p. 168), como uma forma autônoma de sociação, uma forma de vida societária: 

―sociedade propriamente dita é o estar com um outro, para um outro, contra um outro que, 

através do veículo dos impulsos ou dos propósitos, forma e desenvolve os conteúdos e os 

interesses materiais ou individuais‖. Esse processo resulta em formas que ganham vida 

própria e são liberadas dos conteúdos, passando a existir por si mesmas. 

A segunda expressão é ―espaço público‖, utilizada de acordo com as três 

possibilidades apontadas por Marco Morel, isto é: 

 

 

Cena ou esfera pública, onde interagem diferentes atores, e que não se 

confunde com o Estado; a esfera literária e cultural, que não é isolada do 

restante da sociedade e resulta da expressão letrada ou oral de agentes 

históricos diversificados; e os espaços físicos ou locais onde se configuram 

estas cenas e esferas (MOREL, 2005, p. 18). 

 

 

 Pode-se perceber que um sarau consiste na arte de seu autor, na sua essência, no seu 

ambiente, uma vez que ele possui autonomia para criar critérios mais seguros que valorizem a 

realização das vozes performatizadas. E dessa autonomia lhe advém em grande parte a 

repercussão entre os homens que fazem parte de seu público. 

 O público do evento literário transmite suas opiniões e sentimentos diante dos 

acontecimentos, pois possui a arte da palavra, por natureza uma arte de transmissão e de 

contato. Sendo a palavra o símbolo mais expressivo da vida íntima no homem, também é o 
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meio mais eficaz de estabelecer a interpenetração dos homens entre si. Os próprios 

desentendimentos por ela gerados, as barreiras terríveis paradoxalmente levantadas por esse 

signo de fusão entre os homens, ou provêm de um falso emprego da palavra ou de um excesso 

de projeção na vida alheia. 

  A partir desse contexto, a literatura, pois, não se reduz ao diálogo entre o autor e o 

evento de estilo realizado. Há outro elemento a considerar, sem o qual o circuito total não 

chega a fechar-se: o público, visto que é aquele que lê o espetáculo, interagindo ou não com o 

mesmo. 

 O sarau é o fim imediato daquele que o organiza. O público de um sarau ou espectador 

de eventos é seu fim remoto. Ninguém organiza um evento literário para si, como ninguém o 

faz apenas para outrem. Os elementos apontados entram em jogo a cada momento e nenhum 

deles pode ser deixado na sombra. 

 O espectador não é apenas um elemento estranho e acidental nos salões literários. É 

um elemento essencial, de colaboração por vezes incisiva e talvez indispensável. Embora a 

atuação seja variável e crescente, já que de início é praticamente inexistente. Começa a atuar, 

de modo vago, durante o período que se concretiza a ação literária em sua praticidade. 

 Durante esse tempo, vai aumentando passo a passo a intervenção à distância, pois 

precisa atingir a sua culminância depois de se desprender o sarau daquele que o organiza e 

começar sua vida independente na visão daquele que participa da ação literária. 

 A presença potencial do espectador no próprio trabalho de gestação criadora é, 

normalmente, um benefício para a realização de suas ações num sarau, uma vez que fixa, 

desde logo, a necessidade desse elemento de comunicação, sem o qual fica mutilada a arte em 

sua essência. O espectador não é só um complemento natural daquele que organiza o evento 

literário, mas é o seu estímulo, seu juiz, seu fiscal permanente. 

 Conforme dizia Maurice Boissard, 

 

 

não deve nunca um crítico pensar no efeito possível de suas palavras. Regra 

utilíssima para preservar a independência da crítica. É mister, porém, não 

levar ao extremo o conselho, dissociando a obra de criação da obra de 

assimilação. Completam-se as duas e reagem reciprocamente uma sobre 

outra. (Apud LÉAUTAUD, 1945, p. 153) 
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 A posição central a se atribuir ao sarau – como incorporação final do esforço criador – 

para poder agora insistir na importância dessa condição remota – o público – é prioridade para 

a atuação de ambos e para que as ações literárias se concretizem. 

 Cada criador de um evento literário tem, sem dúvida, seu público. E cada um, quando 

organiza, visa a certo público. Quando se menciona a palavra ―público‖ não se deseja vinculá-

la a uma multidão extensa, mas à repercussão em outra alma estranha à própria alma do 

criador. O sarau nasce para aqueles que julgamos capazes de nos entender. Nessa escolha 

pode haver, sem dúvida, toda sorte de defeitos. Se a poesia visa ao universal, como dizia 

Aristóteles (2006, p.77), visa-o, sem dúvida, através do particular. Não através do próprio 

universal, como a filosofia, mas podendo prescindir dessa finalidade universal, sob pena de se 

confinar num particularismo nocivo. A grande arte nunca visa pôr-se ao nível da massa. Hegel 

(2002, p. 98) mostrou como o conceito de ―público‖ varia de acordo com o gênero estético, e, 

hoje, a despeito da decadência do conceito de gênero, basta pensar no contraste entre um 

poema de Valéry (1996, p. 84) e uma fita de cinema, das melhores, para ver que a distinção 

dos públicos ainda subsiste. 

 Nem sempre é benéfica a ação do público. Pode ser até mesmo indesejável e negativa. 

E o será, sempre que a ação do público se traduza, no ato criador, por um apelo à 

popularidade fácil, às vantagens comerciais, à gloria da prática de atividades artísticas, ou a 

motivos de ordem puramente particular. Nesse último caso, ainda pode ser inócuo o efeito da 

sugestão externa. Quando um poeta apaixonado declama um poema num sarau à sua bem 

amada, o motivo de ordem puramente particular pode coincidir até com a criação de uma 

grande obra de efeito universal. Possuídos intensamente por um sentimento particular 

tocamos mais a fundo a universalidade das pessoas que participam do mesmo sentimento. A 

repercussão literária não está em função do desejo de repercussão, mas sim da sinceridade e 

do valor intrínseco do sarau. Nesse sentido é de todo procedente a opinião vulgar de que 

devemos apenas ser sinceros e espontâneos ao criar um evento literário. 

 O efeito do público sobre o artista é muitas vezes a ocasião desse desvio da arte de sua 

reta finalidade. O artista de um sarau deve ser superior ao público, visto que lhe cumpre 

desinteressar-se do efeito a ser produzido pelos salões literários se acaso visou de modo 

sincero fazê-lo de verdade, dirigido-se a pessoas de verdade. 

 É mister fazer do sarau não uma atividade de cabotinos, obcecados pelo efeito, de 

revolucionários e moralistas preocupados com fins extraestéticos, de egoístas debruçados 

sobre o seu próprio eu, mas uma atividade literária divina, em linha de participação e de ação 

criadora. Impõe-se, pois, evitar a dissociação, sempre desastrosa, entre o homem e o artista. 
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Dissociação inumana e inestética, pois nem todo homem é artista. Não obstante todo artista é 

homem e não pode fugir às notas características de sua humanidade. Quando o faz, a arte é a 

primeira a sofrer. 

 A qualidade do sarau depende, em grande parte, da qualidade do público. Já vimos ser 

impossível retirar da atividade estética, 
__

 não apenas subjetiva, mas também objetiva e 

comunicativa 
__

 qualquer de seus elementos, sem a prejudicarmos porventura de modo fatal. 

Esse elemento social ou comunicativo não é apenas passivo, mas ativo. O público não se 

limita a receber a arte vinda dos salões literários. Colabora também, portanto, com o artista. 

Se o sarau ou até mesmo a literatura fossem somente vida interior, poder-se-ia então 

prescindir do público como componente do circuito estético. A criação estética, porém, é 

essencialmente exterior. Representa exatamente a exteriorização de um sentimento, a criação 

de uma nova forma, a acrescentar ao mundo já existente dos seres. Em todo esse trabalho de 

exteriorização de experiências sensíveis ou mentais (por exemplo, decorar os textos para 

apresentar no sarau) e de elaboração das mesmas para informar certa matéria, função 

característica da atividade estética, 
__

 a ação do público, destino final do sarau feito, é 

contínuo, embora desigual. Pode ser puramente inconsciente, pois ainda quando o autor de 

evento literário não pensa no efeito do sarau sobre alguém, há no seu subconsciente um 

pressentimento inevitável desse momento final e normal de toda forma produzida pelo gênio 

criador. Pode ser diretamente provocadora como no caso de um objeto de arte encomendado, 

perfeitamente compatível com o trabalho transfigurador do artista. Pode ser apenas sugerido. 

Raríssima, senão impossível, é a inexistência completa de estímulo exterior, por parte dessa 

causa remota da arte oriunda do sarau. A sugestão desempenha um grande papel na 

elaboração dos salões literários enquanto obra de arte. 

 Pode-se dizer, portanto, que o público faz a arte num sarau, como também pode 

destruí-la. Mais do que as condições econômicas ou mesmo políticas, é a grande excitação 

intelectual e moral, vinda do público, o verdadeiro estimulante do trabalho criador dos 

artistas. O ―gênio‖ não necessita desse estímulo para trabalhar, porém o ―artífice‖ necessita. 

De outra forma, seguiria naturalmente o impulso à desordem, jamais criadora no verdadeiro 

sentido do termo, mas apenas agitadora. O estímulo do público, e emulação dos 

companheiros, o desejo de corresponder à expectativa, a sugestão das pessoas de gosto, o 

ambiente inteligente, a justa recompensa dos esforços, tudo isso tem ação positiva e forte 

sobre a elaboração do sarau. A solidão só é fecunda quando cercada de inteligência. A 

qualidade do público tem grande parte, sem dúvida, no esforço criador do artista que se fecha 

para melhor se abrir. 
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 A força do público está na condição espiritual. O sarau por ser arte consiste na 

encarnação do espírito. Toda força espiritual atua de modo mais direto do que forças de outra 

espécie, geográficas, fisiológicas, etnográficas, econômicas ou políticas. Benéfica, na pressão 

do público sobre o artista, é sua espiritualidade. E o seu convite a manter-se no plano das 

grandes realidades humanas. O público impede o exagerado isolamento do artista, pois essa 

tendência à solidão, altamente benéfica, pode ser nociva quando termina na misantropia e no 

autismo. 

 Que qualidades deve ter o público no sentido de influência útil à elaboração de um 

sarau e muito particularmente de arte literária, na qual sua participação nos salões literários é 

maior por ser a palavra o mais universal dos meios de expressão? O público deve ser 

inteligente, sensível à beleza, exigente e culto. Quatro qualidades diferenciadoras entre o 

público estimulante e o apático inútil. Não convém à elaboração de um sarau qualquer espécie 

de público. Há quatro posições humanas possíveis em face do esforço estético 
__

 a do criador, 

a do intérprete, a do homem de gosto e a do indiferente. Este último é o homem fechado à 

arte, ao sarau, ao evento literário. Alguns são completamente insensíveis a qualquer forma de 

arte. Nem sempre essa insensibilidade é sinal de estupidez. Há pessoas extremamente 

inteligentes em certos domínios e, no entanto, completamente inaptas a qualquer sugestão 

estética. As pessoas de ciência pura, de pura erudição ou de ação absorvente, podem ser 

gênios na sua especialidade e, entretanto, inacessíveis à beleza. E hostis e desdenhosos para 

com ela. 

 Há pessoas fechadas a uma ou outra espécie de artes, como Napoleão à música, por 

exemplo. Alguns hostilizam a arte de um sarau por motivos políticos, filosóficos ou 

religiosos, sem serem de modo algum impermeáveis ao sentimento estético, como Platão. 

Outros ignoram a arte por deficiência de sensibilidade para coisas superiores do espírito. São 

os elementos mortos ou nocivos do público. Com eles não se forma o verdadeiro público 

favorável ao desenvolvimento criador da beleza na sociedade, uma vez que a sensibilidade à 

expressão estética é a primeira condição do contato do público com o autor do sarau. 

 

 

— O sarau!... exclamou, o sarau!... que me penteie... que  me vista 

depressa!... eu preciso sair... eu quero respirar o ar livre... e depois esquecer-

me do mundo e de mim mesma na embriaguez de uma noite de prazeres 

ruidosos!... (MACEDO, 1998,  p. 56) 
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 O verdadeiro público é formado pelos homens de gosto. Eis aí um termo mais fácil de 

compreender que de definir. O que é gosto? É a indefinível sensibilidade à beleza. É uma 

disposição inata, suscetível de progresso e decadência, não de desaparecimento total, que nos 

inclina à harmonia misteriosa das formas. Os antigos diziam que não se discute gosto. Kant 

(1989, p.105) afirmou que gostos são discutidos se chegaram a lugar comum com resultados 

positivos, visto que nada é mais flutuante, nada é mais sutil, nada é mais indefinível do que 

essa qualidade, fruto de um equilíbrio interior entre qualidades por vezes contraditórias. Na 

ordem da sensibilidade estética, o bom gosto corresponde ao bom senso na ordem dos juízos 

morais. 

 Nesse prisma, pode-se perceber que o mau gosto também coexiste com o gênio 

criador, uma vez que não se refere às qualidades antiestéticas, embora dividindo as pessoas 

em duas categorias 
__

 os criadores e os apreciadores de um sarau. São duas famílias de espírito 

entre os artistas. O sentimento do gosto, ao contrário, marca as graduações, no público, entre a 

insensibilidade à beleza dos ―fechados‖, e as qualidades afins das mentes criadoras dos 

intérpretes de um sarau. 

 A matéria de um sarau depende em parte da tensão entre as veleidades profundas e a 

consonância do meio, caracterizando-se um diálogo mais ou menos vivo entre o criador e o 

público. 

 Segundo Antônio Cândido (2010, p. 84) 

 

 

Mas o panorama é dinâmico, complicando-se pela ação que a obra realizada 

exerce tanto sobre o público, no momento da criação e na posteridade, 

quanto sobre o autor, a cuja realidade se incorpora em acréscimo, e cuja 

fisionomia espiritual se define através dela. Em contraposição à atitude 

tradicional e unilateral, que considerava de preferência a ação do meio sobre 

o artista, vem-se esboçando na estética e na sociologia da arte uma atenção 

mais viva pare este dinamismo da obra, que esculpe na sociedade as suas 

esferas de influência, cria o seu público, modificando o comportamento dos 

grupos e definindo relações entre os homens. 

 

 

Assim, o sarau se manifesta de maneira diversa conforme o momento histórico 

(exprimindo-se, por exemplo, como vocação, consciência artesanal, senso de missão, 

inspiração, dever social etc.), permitindo-se definir um papel específico diferente dos demais 

eventos e servindo de identificação enquanto membro de um agrupamento delimitado. Talvez 

nenhuma outra atividade intelectual no Império perseguisse a construção de uma auto-imagem 
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nacional como a literatura. E aqui o tema adere organicamente à vida privada. Num país de 

analfabetos, onde os autores viviam sob o mecenato do imperador ou ―encaixados‖ no 

funcionalismo público – o que dá no mesmo -, os livros eram escritos para a audiência de 

salão. Como ensinou Antônio Cândido (2010, p.87), a oralidade, a ―tradição de auditório‖ 

contribui para produzir obras para serem ouvidas, mais que para serem lidas, 

 

 

[...] graças não apenas à grande voga do discurso em todos os setores da 

nossa vida, mas, ainda, ao recitativo e à musicalidade dos poemas [...]  Se as 

edições eram escassas, a serenata, o sarau e a reunião multiplicaram a 

circulação do verso, recitado ou cantado. 

 

 

O sarau é mediador entre o organizador e o público na medida em que o criador só 

adquire plena consciência dos salões literários quando ele lhe é mostrado através da reação de 

terceiros. Isto quer dizer que o público é condição para o criador conhecer a si próprio, pois 

esta revelação do sarau literário é a sua revelação. Sem o público não haveria ponto de 

referência para o criador de um sarau, cujo esforço se perderia caso não correspondesse a uma 

resposta, que é a definição dele próprio. Quando se diz que o sarau é imprescindível ao seu 

verdadeiro criador, quer isto dizer que ele é psiquicamente organizado de tal modo que a 

reação do outro é necessária para a autoconsciência, sendo por ele motivada através da 

criação. Interpretar (música ou poesia) nos salões é propiciar a manifestação alheia em que a 

nossa imagem se revela a nós mesmos. 

No romance A Moreninha, pode-se perceber claramente que o público do sarau de 

Carolina participava embevecidamente e compenetrado na marcação das danças, das 

declamações de versinhos e na cantoria de determinados personagens, como o alemão 

Keblerc, que aparece sempre como um amante da bebida e é quem desencadeia a bebedeira de 

Paula durante o sarau. Embora Keblerc seja um personagem obscuro no romance de Macedo, 

o seu lado cômico no sarau aparece mais implícito que explicitado. A grande nota cômica é 

dada pela personagem D. Violante, que antes do sarau começar vive uma das cenas mais 

engraçadas da obra. 

 

 

Às duas horas e meia a oradora terminou o seu discurso, dizendo: 

- Agora quero que, com toda a sinceridade, me diga se conhece a minha 

enfermidade e o que devo fazer. 
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- Então V. S. dá-me licença para falar com toda a sinceridade? 

- Eu o exijo. 

- Pois, minha senhora, atendendo tudo quanto ouvi e principalmente a estes 

últimos incômodos, que tão a miúdo sofre, e de que mais se queixa, como 

tonteiras, dores no ventre, calafrios, certas dificuldades, esse peso dos 

lombos, etc., concluo e todo o mundo médico concluirá comigo, que V. S. 

padece de... 

- Diga... não tenha medo. 

- Hemorróidas 

D. Violante fez-se vermelha como um pimentão, horrível como a mais 

horrível das fúrias, encarou 

o estudante com despeito, e, fixando nele seus tristíssimos olhos furta-cores, 

perguntou: 

- O que foi que disse, senhor?... 

- Hemorróidas, minha senhora. 

Ela soltou uma risada sarcástica. 

- V. S. quer que lhe prescreva o tratamento conveniente? 

- Menino, respondeu com mau humor, tome o meu conselho: outro ofício; o 

senhor não nasceu para médico. (MACEDO, 1998, p. 13) 

 

 

Em A Moreninha, os jogos de cartas e prendas são compreendidos enquanto prática de 

sociabilidade comum nos saraus, por meio da qual senhoras, senhores e jovens divertem-se. O 

narrador da obra de Macedo, em lugar de simplesmente descrever quais são esses jogos e 

quem joga o quê, julga essa prática de maneira valorativa: 

 

 

A casa brilhantemente iluminada, ostentando riqueza imensa e luxo 

desmedido era, apesar de vasta, pequena para a multidão que a pejava. O 

jogo, a dança, a música exerciam ali seu império em salas diversas, e sobre 

vassalos diferentes. Aquele a quem a idade ou o estado afastava do amor, e 

enfim os poucos de todas as idades e estados eram escravos da mais terrível 

paixão, prestavam vassalagem ao jogo. (MACEDO, 1998, p. 89) 

 

 

 Para o narrador do referido romance, o jogo não é apenas um passatempo, é uma 

paixão terrível a que os personagens entregam-se quando frequentam os bailes e saraus. Estes, 

por sua vez, não são simplesmente o cenário onde velhas faladeiras aborrecem os jovens 

preocupados em requestar as moças. Os saraus são uma das práticas de sociabilidade 

privilegiadas no que diz respeito à manifestação das paixões humanas, ou melhor, a ocasião 

na qual o vício e a virtude vêem-se submetidas a uma única regra: a dissimulação. Nos salões, 

os personagens viciosos mascaram a inveja, o ciúme e as verdadeiras intenções que os 

movem, e os virtuosos mascaram o sofrimento com os sorrisos. Tal proposição se expressa, 



99 

 

por exemplo, na descrição do pensamento de Augusto, ao verificar que no sarau, Carolina, 

após chorar de tristeza no jardim, dirige-se ao salão para entreter os convidados com um 

sorriso nos lábios: 

 

 

Na alma de Augusto apareceu este pensamento. Quem sabe se alguns dos 

que se estão aqui rindo alegremente não terão ido chorar, às ocultas, como a 

jovem Carolina? Pela primeira vez em sua vida ele sentiu que nas sociedades 

o rosto se mascara com os sorrisos... com os olhares... e com palavras. (Idem, 

1998, p. 173-174) 

 

 

 A distinção entre ser e parecer, apenas ensaiada na figura de Augusto, personagem de 

A Moreninha, recebe um tratamento mais reflexivo no romance macediano, sendo associada à 

natureza das relações entre os personagens nas mais diversas situações de convívio social. O 

romance demonstra que os personagens movem-se num ambiente em que é necessário 

dominar certo conjunto de regras de comportamento implicando o mascaramento (de seus 

verdadeiros sentimentos). ―Civilidade‖ e ―etiqueta‖ são as denominações que esse conjunto de 

regras recebe por parte dos personagens. O romance não apenas evidencia e tematiza essa 

ruptura entre ser e parecer, como também volta suas atenções para os valores que subjazem a 

esse ―verniz‖ orientador das condutas sociais. Entretanto, o domínio das regras de etiqueta e 

civilidade nos saraus não é em si mesmo condenado, pois se por um lado permite que alguns 

personagens escondam seus vícios e armem intrigas as mais diversas, por outro, possibilita 

que os virtuosos possam defender-se dessas mesmas intrigas. A descrição do comportamento 

dos personagens nesses ambientes passa, também, pela apresentação dos valores morais 

subjacentes às condutas normatizadas. Em termos gerais, trata-se de demonstrar que sob a 

―civilidade‖ e ―etiqueta‖ podem ser encontrados vícios ou virtudes, os quais são ―encarnados‖ 

por diferentes personagens. 

A grande capacidade descritiva faz Antônio Cândido lembrar que a Macedo: 

 

 

Cabe a glória de haver lançado a ficção brasileira na senda dos estudos de 

costumes urbanos, e o mérito de haver procurado refletir fielmente os da sua 

cidade. O valor documentário permanece grande, por isso mesmo, na obra 

que deixou. Os saraus, as visitas, as partidas, as conversas; os domingos na 

chácara, os passeios de barca; as modas, as alusões à política; a técnica do 

namoro, de que procura elaborar verdadeira fenomenologia; a vida comercial 

e o seu reflexo nas relações domésticas e amorosas – eis uma série de temas 
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essenciais para compreender a época, e que encontramos bem lançados em 

sua obra, de que constituem talvez o principal atrativo para o leitor de hoje 

(CÂNDIDO, 1997, p. 129). 

 

 

Com efeito, percebe-se que o público de Macedo se contagia com a personagem 

Carolina e outros personagens secundários da obra que dão ritmo ao acontecimento. Há todo 

um ritual por trás das cenas de romances, de piano e humor que desencadeia a essência do 

sarau. Na verdade os próprios personagens retratam a sociedade aristocrática do século XIX, 

pois são eles que formam o público do sarau e que regem com maestria todos os fatos 

narrados no romance. 

Durante todo o século XIX, os salões literários serviram de tradição de auditório para 

os poetas e escritores da época, visto que era a maneira principal de veicular a poesia. O sarau 

era um encontro no qual se multiplicava a circulação do verso, recitado ou cantado. Desta 

maneira, os românticos e pós-românticos penetravam melhor na sociedade graças a públicos 

receptivos de auditores. 

 

 

Como traço importante, devido ao desenvolvimento social do Segundo 

Reinado, mencionemos o papel das revistas e jornais familiares, que 

habituaram os autores a escrever para um público de mulheres, ou para os 

serões onde se lia em voz alta. Daí um amaneiramento bastante acentuado 

que pegou em muito estilo; um tom de crônica, de fácil humorismo, de 

pieguice, que está em Macedo, Alencar e até Machado de Assis. 

(CÂNDIDO, 2010, p. 95) 

 

 

 Dessa forma, a pesquisa sobre sarau, desde o surgimento deste conceito, na forma 

como o conhecemos, no século XIX, carregou sempre consigo a obrigação da atenção aos 

fenômenos sociais nos quais a opinião se forma, circula e é dada a conhecer. É assim que as 

suas características fundamentais dependem, num primeiro momento, principalmente das 

diversas formas socialmente instituídas de debate público, como os cafés e salões literários 

onde os burgueses, homens privados numa sociedade juridicamente aristocrática, reuniam-se 

para discutir publicamente sobre cultura, negócios e política. Com o advento e o predomínio 

dos grandes meios, recursos, instituições e linguagens da comunicação de massa, num 

segundo momento, vê-se como as propriedades determinantes dessa mesma opinião pública 

se alteram e reconfiguram, em que pese a continuidade terminológica que a aristocracia 
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insistiu ideologicamente em manter, para além da descontinuidade do fenômeno literário 

conhecido como sarau. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Macedo figura, no sarau, as relações familiares e sociais e descreve os papéis 

femininos e masculinos brilhantemente no romance A Moreninha. O conjunto dos 

personagens se divide em dois pólos: o grupo obediente aos comportamentos convencionais, 

herdados da estrutura colonial paternalista, e os dois personagens românticos, Augusto e 

Carolina, ainda pouco definidos, mas já apresentando sinais de atitudes mais individualistas, 

com maior sensibilidade para com sua vida interior. 

 O sarau de Macedo, nesta dissertação, foi ganhando vida, foi criando laços e 

desvendando a liturgia poética dos salões literários.  

 No decorrer do romance A Moreninha, percebe-se que havia dois personagens 

mediadores na elaboração do sarau e da aventura amorosa que servia de cenário pictórico para 

a realização do evento: Filipe, irmão de Carolina, e D. Ana, sua avó, os quais promovem a 

aproximação dos protagonistas da obra de Macedo e acomodam as tensões entre a pequena 

elite local e os modos extravagantes, para a época, do par romântico. As moças são descritas 

como sendo fúteis, maliciosas, sonsas, fingidas, tendo ―uma conversa sofrível e sentimental‖ 

(MACEDO, 1998, p. 77), utilizando-se de estratégias padronizadas para conquistar um 

marido. Os rapazes são quase cafajestes, interesseiros e irresponsáveis. As cores são caricatas, 

para realçar a novidade dos sentimentos românticos. 

 O sarau, no romance, está estruturado sobre um conjunto de antíteses, que se repetem 

no enredo, na caracterização do personagem, na escolha de peripécias. Por exemplo, no 

enredo são citadas duas cantigas. Uma delas explica a forma tradicional de conquistar maridos 

e a outra faz o elogio do amor romântico (MACEDO, 1998, p. 130-131): 

 

 

I 

Menina solteira 

Que almeja casar, 

Não caia em amar 

A homem algum; 

Nem seja notável 

Por sua esquivança, 

Não tire a esperança 

De amante nenhum. 

 

II 

Mereçam-lhes todos 

Olhares ardentes; 

Suspiros ferventes 
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Bem pode soltar: 

Não negue a nenhum 

Protestos de amor; 

A qualquer que for 

O pode jurar. 

 

XVI 

Ó bárbaro! tu partes 

E nem sequer me olhaste? 

Amor tão delicado 

Em outra já achaste? 

Ó bárbaro! responde 

Amor como este, aonde? 

 

XVII 

Somente pra teus beijos 

Te guardo a boca pura; 

Em que lábios tu podes 

Achar maior doçura?... 

Meus lábios murchareis, 

Seus beijos não tereis!  

  

 

No decorrer da dissertação, percebe-se que há uma liturgia constante para realização 

das ações a partir do sarau, fonte de inspiração de Macedo para propagar e difundir a música, 

a poesia e realizar a sociabilidade entre os personagens no século XIX. 

 Acerca dos paradigmas de feminilidade, o padrão frágil, sensível, intelectual 

prevaleceu nos salões literários no século XIX. Macedo mostra personagens femininos 

quebrando regras numa sociedade aristocrática a partir de encontros noturnos literários 

realizados em residência particular. 

 Está se formando um novo perfil de mulher, sensível e independente, mas plenamente 

adequado ao modelo da domesticidade feminina. Carolina é pura, mesmo sendo hábil, à sua 

maneira, na conquista dos homens. Logo no início do romance os dois jovens se avaliam, 

buscam identificar as qualidades e defeitos de caráter. Admiram-se mutuamente pelos dotes 

de solidariedade e de inteligência. A partir do sarau, Carolina conquista Augusto pela 

vivacidade, perspicácia, originalidade e bondade; não pela beleza física. No entanto, há 

personagens em que o narrador mostra os seus dotes físicos e o seu treinamento para ser uma 

boa esposa e mãe. 

 Com pequenas variações, o sarau de Macedo caracteriza-se por ser um cenário para 

aproximar os protagonistas e desencadear fortes emoções e ações dos personagens 

secundários. Transcorre nos salões literários, portanto, o reflexo da própria sociedade 
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circundante, uma vez que o romancista esmera-se em dificultar a consumação do amor, 

interpondo obstáculos de vária natureza aos desejos do par amoroso, quer pelas manobras de 

rivais ou de terceiros antes da festa literária noturna começar, quer pelo desencadeamento de 

circunstâncias adversas ao fluir normal das ações. É a sequência de obstáculos que motiva o 

desenrolar da história, de modo que o sarau serve de pano de fundo para as realizações das 

intrigas, predominando a análise, num andamento em linha angular marcado pelo suspense, 

pela sociabilidade, pela cantoria e declamações de poesias. 

 Entreter, eis o propósito capital do romance macediano (e romântico), entreter com 

uma história salpicada de mistério, para atender às expectativas de uma sociedade necessitada 

de compensação imaginária, e que na tela da ficção encontrava, lisonjeada, o seu retrato 

idealizado: apresentando o sarau às leitoras o que parecia ser a realidade coeva – e era-o 

nalguns pormenores (pelo menos os aparentemente neutros: vestuários, regras de convívio) – 

o romancista ofertava-lhes a imagem do que aspiravam a ser ou imaginavam ser. 

 Burguês na essência, o sarau macediano – apresentado na ficção – gravita ao redor de 

conflitos sentimentais, vinculados não raro a questões de honra ou dinheiro. Elaborados no 

momento histórico em que a convulsão romântica se instala entre nós, o sarau de Macedo 

evidencia adesão à nova moda e também o impacto que esta representava sobre uma 

sociedade ainda guiada pelos padrões setecentistas. 

 A força de Macedo enquanto ficcionista reside na ponderada manipulação dos 

expedientes romanescos, num ritmo alternante que não deixa vaza à monotonia. As notas 

realistas, espontaneamente colhidas, por um cronista ávido de surpreender o dia-a-dia, 

ressaltam desde os pormenores de vestuários, dos saraus ou récitas teatrais, indicando o seu 

dom de observador arguto, a ponto de insinuar serem as cenas emotivas tão verídicas quanto 

os flagrantes cômicos de cenas de salão. 

 Realismo ingênuo, realismo de salão, mas digno de nota como acerto romanesco, ao 

mesclar os opostos num equilíbrio de mestre: se algumas cenas parecem ridículas aos padrões 

de hoje, como a lacrimosidade generalizada ou a cantoria de personagens masculinas ao som 

da harpa, é patente a habilidade com que Macedo joga com os diversos ingredientes para 

realizar o sarau. O humor, vinculado diretamente ao realismo, é um deles: humor de situação, 

as mais das vezes, no qual Macedo trai seu gosto pelo teatro, humor das trocas verbais, ou de 

quiproquós, sempre bem comportado, inofensivo, burguês, mas engenhosamente arquitetado 

como contrapeso ao adocicamento da narrativa mostrado no capítulo III: A grande nota 

cômica é dada pela personagem D. Violante, que vive uma das cenas mais engraçadas do livro 
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A Moreninha, condizente com a história, que gira em torno do estudante de medicina: a das 

hemorróidas, doença bem pouco romântica. 

 Percebe-se que em A Moreninha havia a elaboração de comportamentos 

representativos de determinados tipos sociais, como por exemplo, o das moças volúveis e 

vaidosas e das senhoras faladeiras. Tais representações eram acompanhadas de artifícios 

narrativos que visavam conduzir o leitor a identificar-se com determinados valores e padrões 

de conduta e afastar-se dos outros. A reprimenda feita pelo narrador a determinado 

comportamento de um ou mais personagens era um desses artifícios, a qual assumia o papel 

de instrumento pedagógico, indicando ao leitor quais seriam as condutas socias cuja 

reprodução era indesejável. Em contrapartida, o romance oferecia exemplos de 

comportamento desejáveis, positivos. Vejamos, pois, um exemplo de condução do leitor no 

romance A Moreninha e o diálogo que se pode, neste caso, estabelecer com um manual de 

conduta da época. 

 Ao descrever os personagens presentes na sala de visitas da casa de D. Ana, avó de 

Carolina e anfitriã dos convidados para o sarau que irão passar o dia de Sant‘Anna na ilha de 

Paquetá, o narrador tece o seguinte comentário sobre duas senhoras que ali se encontram: 

 

 

Uma, que só se entreteve, se entretém e se há de entreter em admirar a graça 

e encantos de duas filhas que consigo trouxera; e outra, que pertence ao 

gênero daquelas que nas sociedades agarram num pobre homem, sentam-no 

ao pé de si, e, maçando-o duas e três horas com enfadonhas e intermináveis 

dissertações, finalmente o largam, supondo que lhe têm feito grande honra e 

dado maior prazer. (MACEDO, 1998, p. 11) 

 

 

 Ao utilizar a palavra ―gênero‖ para referir-se à segunda senhora, o narrador está 

chamando a atenção para o fato de ela ser representativa de um grupo que teria um 

comportamento similar e, em relação ao qual, assumiria um papel exemplar. Entretanto, o 

narrador não se restringe a descrever e comentar o comportamento da personagem, ele cria 

uma situação na qual o leitor pode vislumbrá-lo. Por meio desse recurso, o que era 

generalizante é particularizado. Desse modo, a personagem D. Violante vai servir de exemplo 

para esse tipo social que se caracteriza por um determinado comportamento descrito pelo 

narrador: 
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A conversação continuou por uma boa hora; o tédio do estudante chegou a 

ponto de fazê-lo arrepender-se de ter vindo à ilha de... Três vezes tentou 

levantar-se, mas D. Violante sempre tinha novas coisas a dizer. Falou-lhe 

sobre a sua mocidade... seus pais, seus amores, seu tempo, seu finado 

marido, sua esterilidade, seus rendimentos, seu papagaio e até suas galinhas. 

Ah!... falou mais que um deputado da oposição, quando se discute o voto de 

graças. Finalmente parou um instante, talvez para respirar, começar novo 

ataque de maçada. Augusto quis aproveitar-se da intermitência: estava 

desesperado e pela quarta vez ergueu-se. (MACEDO, 1998, p. 12) 

 

 

 A descrição dos pensamentos e sentimentos de Augusto sobre a maneira de D. 

Violante comportar-se vem reforçar a opinião que o narrador emitira anteriormente sobre as 

senhoras que ficam horas ―maçando‖ os seus interlocutores. 

 Caso o leitor quisesse aprender como se comportar numa situação semelhante, 

encontraria, num livro de conduta, a seguinte prescrição: 

 

 

Confesso que he muitas vezes desagradável o pagar o devido tributo de 

attenção a homens estúpidos e pezados, a velhas feias e falladoras eternas; 

porém este he o preço mais baixo porque se vende a popularidade e o 

aplauso geral, os quaes são dignos de comprar-se, ainda quando fossem mais 

caros.
6
 

 

 

 Note-se que a caracterização de dona Violante – velha feia e faladeira – aproxima-se 

muito daquela que o moralista faz em seu livro de conduta. Entretanto, este último não 

apresenta ao leitor uma situação concreta para servir-lhe de exemplo. O romance possibilita, 

de fato, vislumbrar essa situação. Contudo, se fôssemos julgar o comportamento de Augusto 

com relação à D. Violante, diríamos que ele sustenta a prescrição do manual até certo ponto, 

quando, cansado das inconveniências da senhora, resolve vingar-se, contrariando o código de 

conduta que até então o guiava. Mas esta violação do código de comportamento por Augusto 

assume, no contexto do romance, o caráter de uma reprimenda imposta àquela senhora, 

ridicularizada pelo personagem que, até então, mostra-se extremamente polido para com ela.

 Num outro sentido, a inconveniência de D. Violante fica mais patente ao leitor quando 

contraposta à ―conveniência‖ do comportamento de D. Ana, avó de Carolina. O narrador 

                                                 
6
 LIÇÕES DE BOA MORAL DE VIRTUDE E DE URBANIDADE escritas no idioma espanhol por D. José de 

Urcullu e traduzidas por Francisco Freire Carvalho, Rio de Janeiro, na livraria de A. Freitas Guimarães & C. a 

rua do Sabão, n
o
 26, 1848. Aos pais e mães de família verdadeiramente empenhados na boa educação de seus 

filhos e filhas, D. e O., o traductor portuguez, p, 172. 
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descreve D. Ana como uma senhora de ―espírito e alguma instrução‖, cheia de ―bondade e 

agrado‖ e exímia anfitriã no sarau, recepcionando os hóspedes com sorriso nos lábios.  

Seguindo os caminhos propostos por Roger Chartier na obra Leituras e Leitores na 

França do Antigo Regime, pode-se compreender a "festa não como o território do pitoresco 

ou do anedótico, mas como lugar revelador das clivagens, tensões e representações que 

atravessam uma sociedade" (CHARTIER, 1996, p. 22). 

O narrador de A Moreninha está preocupado com uma narrativa que apresente o 

festejar das personagens que pertencem às classes médias da burguesia brasileira em 

ascensão.  

Portanto, ao relacionar as representações das festas no mundo burguês com as do 

subúrbio, pode-se perceber que ―a festa é uma das formas sociais em que é possível observar 

tanto a resistência popular às injunções normativas quanto à remodelagem segundo os 

modelos culturais dominantes dos comportamentos da maioria‖ (CHARTIER, 1996, p. 23). 

Joaquim de Macedo, em A Moreninha, conta a história de amor entre Augusto e 

Carolina, com todas as suas peripécias, ilusões e final feliz. Nela, Macedo retrata pormenores 

da sociedade do século XIX, bem como o Sarau. Alfredo Bosi, na obra História Concisa da 

Literatura Brasileira (1994, p. 126-7), define o Sarau, descrito no capítulo XVI de A 

Moreninha, como uma festa à moda da Corte e um registro da vida social da burguesia 

carioca da época. 

O narrador de A Moreninha, ao descrever o sarau, revela-nos que nem todos estão ali 

para divertir-se, simplesmente desfrutando da música e da companhia de outros. Pode haver 

interesses que nada têm a ver com a finalidade de uma atividade cultural ou de lazer como, 

por exemplo, na passagem: ―O diplomata ajusta, com um copo de champanha na mão, os mais 

intrincados negócios‖ (MACEDO, 1998, p. 66). 

Segundo Chartier (1996, p. 38), a "festa remodelada pela burguesia faz-se tradutora de 

uma ideologia unitária da comunidade, que visa exprimir sua identidade em face dos poderes 

concorrentes e, para isso, deve eliminar suas divisões internas". A descrição de como as 

moças circulavam pela sala indica uma atitude ensaiada, artificial, ―deslizando pela sala e 

marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de nossos batalhões da Guarda 

Nacional, ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que movem 

olhaduras e risadinhas apreciáveis.‖ (MACEDO, 1998, p. 67). 

Pode-se perceber, de acordo com Chartier (1996, p. 23), que ―a festa é sempre aquele 

momento particular, mas reiterado, em que se pode aprender – mesmo se mascaradas ou 

invertidas – as regras de um funcionamento social‖. 
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O comportamento do dandy desejando impressionar a moça sentada ao lado da 

senhora idosa – ―Ali vê-se um ataviado dandy que dirige mil finezas a uma senhora idosa, 

tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado‖ (MACEDO, 1998, p. 68) – revela-nos 

que um rapaz não poderia ser direto em suas intenções afetivas, pois ele se dirige à senhora 

idosa na tentativa de aproximar-se da moça. Com ironia, o narrador mostra-nos que a 

maledicência, os comentários sobre a vida alheia faziam parte do comportamento daquele 

grupo social: ―todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado‖ (MACEDO, 1998, 

p. 69) 

Segundo Roger Chartier (1996, p. 22) "a festa pode ser instituída como um lugar de 

observação pertinente, onde se pode apreender uma estrutura social, um sistema de cultura, a 

fabricação de uma história ou de um legendário". 

Conclui-se que a obra de Macedo é marcada pelos diversos espaços sociais que eram 

frequentados pelo próprio escritor. Em primeiro lugar, no romance A Moreninha, existe uma 

descrição cuidadosa do ambiente das camadas mais abastadas da sociedade fluminense e de 

suas diferentes práticas e formas de sociabilidade. Em segundo lugar, Macedo consegue 

atender as normas de escrita exigidas de cada espaço que frequentava, escrevendo de acordo 

com a exigência de cada tipo específico de público. 

Macedo conseguiu circular entre diferentes espaços sociais, respeitando e seguindo as 

mais variadas formas de sociabilidade que cada espaço exigia. Vivia o seu tempo 

intensamente, com ativa participação na vida política e intelectual, buscando sempre o ideal 

romântico de construir uma nação que fosse uma civilização nos trópicos. 

Enfim, Macedo apenas reproduzia a conjuntura vigente no seu tempo, a circunstância 

de que o sarau havia surgido com a burguesia, e exprimia as veleidades de classe dominante 

na escala social. Todavia, obrou com parcimônia, o que os contemporâneos e os pósteros 

souberam compreender e aplaudir, temperando o extremismo sufocante dos valores burgueses 

com cenas de salão, humor e realismo, sob os quais ocultava um olhar crítico, que se conteve 

para garantir a sobrevida de suas narrativas. De qualquer modo, inaugurava o sarau 

macediano para incrementar com beleza e sofisticação o desenlace dos personagens, com 

criação de entrechos festivos, tropicais, cor-de-rosa, espelho do ufanismo ecológico que, 

despontado já no século XVI, permaneceria como um dos fios condutores da literatura 

brasileira. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A — Cenas do sarau no filme A Moreninha, produzido em 1970 por Casablanca 

Filmes e dirigido por Glauco Mirko Laurelli. 

 

 

 

 

ANEXO B — As personagens dançando durante a realização do sarau em A Moreninha, 

produzido em 1970 por Casablanca Filmes e dirigido por Glauco Mirko Laurelli. 

 

 

 


