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RESUMO 

 
Os romances Lucíola, de José de Alencar; Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de 

Andrade e o conto Lúcia MacCartney, de Rubem Fonseca propõem através de uma prosa 

inovadora e inquietante, uma reflexão sobre as contradições entre indivíduo e sociedade, bem 

como sobre os rumos da história no período compreendido entre as três obras. Por trás das 

narrativas, do fracasso amoroso de Lúcia e MacCartney e do aparente triunfo de Fräulein, é 

possível perceber problemas fundamentais que caracterizam o século XIX e século XX.  

Três retratos femininos, que destoam na formação cultural e nos moldes tradicionais 

da sociedade em que fazem parte. Três visões de mundo diferentes, tendo em comum, a 

primeira vista, a opção de escolher o sexo como meio de ganhar a vida. A defesa das 

personagens é o seu desmascaramento, aos olhos do leitor, ou seja, a heroificação do fraco. 

Uma personagem capaz de acertos e erros, pois sua virtude não está na infalibilidade de suas 

ações, mas na sua humanidade ressaltada.  

O caráter desta dissertação é discutir a elaboração de uma tradição que assegura a 

formação da continuidade literária, mas ainda, aclarar o mundo das mulheres que são forjadas 

pelas letras. Explorar o quanto elas influenciaram e foram influenciadas pelas de carne e osso.    

 

 

Palavras-chave: “Lucíola”, “Amar, Verbo Intransitivo”, “Lúcia McCartney”, 

identidade e dialogismo.  



 

 

 

RESUMEN 
 

 Las novelas Lucíola, de José de Alencar; Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de 

Andrade y Lúcia MacCartney, de Rubem Fonseca proponen a través de una prosa innovadora 

y perturbadora, una reflexión sobre las contradicciones entre el individuo y la sociedad, así 

como sobre los rumbos de la historia en el período entre las tres obras. Detrás de las 

descripciones, el fracaso amoroso de Lucy y MacCartney y el aparente triunfo de Fräulein, se 

percibe problemas fundamentales que caracterizan los siglos XIX y XX.             

 Tres retratos femeninos que desentonan en la formación cultural y en los moldes 

tradicionales de la sociedad de la cual forman parte. Tres visiones de mundo distintas, que 

tienen en común, a primera vista, la opción de elegir el sexo como un medio para ganarse la 

vida. La defensa de los personajes es su desenmascaramiento, ante los ojos del lector, es decir, 

la heroerización del débil. Una personaje capaz de aciertos y errores, ya que su virtud no está 

en la infabilidad de sus acciones, pero en su humanidad destacada.   

  El carácter de esta disertación es hablar a respecto de la elaboración de una tradición  

que cambia segura la formación de la continuidad literária, mas, aclarar el mundo de las 

mujeres que son forjadas por las letras. Explorar lo cuanto ellas influen y furan influenciadas 

por las de carne y hueso.   

 
 
Palabras-clave: "Lucíola", " Amar, Verbo Intransitivo ", “Lúcia McCartney”,  identidad 

y dialogismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 UM VELHO TEMA, UM NOVO TRATAMENTO 
 

  

 Julgadas como incitadoras do desvio da ordem pública, muitas mulheres, na história da 

humanidade, foram perseguidas, condenadas sem a menor compaixão no seu grupo social. 

Ofendidas e maculados nos seus direitos como ser humano foram nomeadas de devassas por 

terem um comportamento mais ousado, à frente de sua época. Foram também chamadas de 

concupiscente por externarem o que sentiam e mais ainda de ambiciosas por assumirem seus 

negócios pessoais e não pedirem ajuda a um homem para gerenciá-los. Impedidas nos seus 

direitos, não desistiram de lutar por respeito. Exerceram sua influência no desenvolvimento da 

História, em meio às tradições culturais fizeram-se enxergar. Desde o início das civilizações, 

a maior parte delas era tratada como um objeto de adorno do homem, quando solteiras 

pertenciam ao seu progenitor, depois de casadas mudavam de dono, passavam a ser mais um 

bem adquirido dos seus maridos. Mas algumas não se conformaram nesta posição e lutaram 

contra a estigmatização moral. No desenvolvimento das sociedades foram criados clichês para 

pressioná-las e aniquilá-las na sua força. 

 A mulher estava excluída, inclusive da educação formal profissionalizante. Até o 

início do século XIX, era permitido às mulheres o acesso à educação, porém num grau de 

instrução que as mantinham sob o jugo masculino. Era restrita a sua informação, não podiam 

construir um conhecimento que as levasse a um ofício. Isso era algo aceito e visto de forma 

natural. Ela exercia um papel secundário em um mundo dominado por homens, estava em 

condição sempre inferior a ele. Ao longo dos anos alguns estudiosos relacionaram o termo 

exclusão à situação econômica do indivíduo. No caso exclusivo das mulheres, ela passou a ser 

uma excluída não só por necessidades econômicas, mas por não exercer voz ativa na 

comunidade em que fazia parte. Infelizmente durante séculos as pessoas responsáveis em 

forjar a opinião na sociedade exerceram o seu poder com atitudes preconceituosas e cheias de 

partidarismos. Na Grécia antiga a mulher não era cidadã como os homens, era avaliada como 

menor, estava na mesma categoria dos escravos e das crianças. Pitágoras, filósofo da 

antiguidade e matemático, chegou a dizer que um princípio bom gerou a ordem, a luz e o 

homem e um mau gerou o caos, as trevas e a mulher. Aristóteles afirma que "A natureza só 

faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior." 

Rousseau não foi diferente dos demais disse que “a mulher de cultura é uma praga para o 

marido, para os filhos, para a família, para os criados, enfim, para todos”. Afirma também que 
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a mulher era feita para os serviços do lar e que todo homem deveria ter uma. Kant considera 

que uma mulher que tem a cabeça cheia de filosofia só falta criar barba, ou seja, ela não tem 

capacidade intelectual, só se virar um homem. Com pensamentos autoritários como esses 

ficava impossível a sua não exclusão.   

 Porém, mesmo em meio a tantas opiniões contrárias existiram aqueles que foram de 

encontro a História. Sócrates comentando A República, V livro de Platão diz que tanto 

homens como mulheres podem exercer as mesmas funções dentro da sociedade, que a 

diferença de sexo não atribui falta de habilidade a ninguém. Já Jan Amos Comenius (1592-

1670), professor, cientista e escritor checo fala da necessidade da mulher aprender e se 

instruir para reger sua vida e família adequadamente. A história quis tornar a mulher 

irrelevante em seus anais, por isso, elas resolveram assumir posturas que mudaram e 

influenciaram a representação da mulher na literatura, particularmente no romance.   

 Neste trabalho pretendemos, através da análise comparativa de dois romances e um 

conto, estudar três personagens que certamente nasceram da herança deixada por essas 

“Senhoras” da história. Lúcia, do romance Lucíola, de José de Alencar e Fräulein, de Amar, 

verbo intransitivo - Idílio de Mário de Andrade e o conto Lúcia MacCartney de Rubem 

Fonseca. Para efeito de entendimento, todas às vezes que nos referirmos ao conto de Rubem 

Fonseca o chamaremos de McCartney. Embora o presente estudo concentre-se nestas três 

protagonistas, a última citada será analisada mais detalhadamente no capítulo, “Uma terceira 

no sistema”.  

 O tema da cortesã permite-nos visitar outros romances na história universal e discutir a 

questão de um sistema articulado, que elabora, no tempo, uma tradição. Yuri Tinyánov afirma 

que a literatura é um sistema. A obra de um autor é um sistema particular, que integra o 

sistema geral – o sistema literário nacional. Este, por sua vez, integra o sistema literário 

universal ou grande sistema. (Tinyánov, 1971, p. 107-109) 
1
.  

 Lucíola, Amar verbo intransitivo e Lúcia McCartney nos permitem observar algumas 

diferenças entre a sociedade romântica brasileira e uma sociedade um pouco mais moderna no 

que tange às regras morais adotadas em relação ao concubinato. Tendo em vista que Lucíola 

inaugura o enfoque desse tema no século XIX e Amar, verbo intransitivo, o retoma no 

primeiro quartel do século XX, e McCartney dá continuidade ao assunto em 1962 quando foi 

publicado. Podemos verificar que as três obras apontam para a formação da continuidade 

                                                           
1
 Tynianov, Y. “Da evolução literária”, in Teoria da literatura. Formalistas russos. Ed. Globo: Porto Alegre, 

1971. p. 107 – 109. 
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literária, conceito defendido por Antonio Candido na introdução à sua obra Formação da 

literatura brasileira. Segundo Candido, o conjunto das atividades dos escritores de uma época 

deságua num sistema e este, por sua vez, assegura a formação da continuidade literária 

(grifos meus). E o resultado desse processo é a constituição de uma tradição, sem a qual “não 

há literatura como fenômeno de civilização”, (Candido, 1981, p. 24) 
2
. A continuidade que 

nos interessa, especificamente, é a do tratamento do tema da cortesã nas três referidas obras, 

que vemos como deflagradores de um processo que será retomado por Amando Fontes em 

Rua do Siriri, Jorge Amado em vários de seus romances, sobretudo Teresa Batista cansada de 

guerra só para mencionar alguns. Outro aspecto da continuidade diz respeito ao procedimento 

de construção da narrativa e das personagens, assim como a concepção de autoria, que nos 

pode sugerir a mesma continuidade, só que desta feita no terreno estético ou composicional.  

 A brasilidade de Lúcia a faz diferente de Fräulein Elsa, não só na maneira como 

encara sua condição vexatória frente à comunidade que faz parte, como diz no seguinte 

trecho: “[...] de que serve a velhice a mulheres como eu?”. Lúcia é mordaz, não poupa nem a 

si mesma das suas verdades. Mas também é apaixonada, afável e fiel ao homem que ama. O 

amor provoca uma mudança inegável nas atitudes da cortesã, leva-a a um sentimento 

efervescente capaz de realizar loucuras em nome desse amor. Comporta-se quando é para 

provar a sua lealdade, exaspera-se quando sente-se oprimida pelo preconceito que enfrenta, 

desnuda-se de corpo e alma para chocar consciências depravadas e sem escrúpulos. 

 

 
Lúcia saltava sobre a mesa. Arrancando uma palma de um dos jarros de flores, 

trançou-a nos cabelos, coroando-se de verbena, como as virgens gregas. Depois 

agitando as longas tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os 

rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as 

lascivas pinturas; mas a imitar com a posição, com o gesto, com a sensação do gozo 

voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no flébil suspiro e 

no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do 

êxtase amoroso. (Alencar, 1990, p. 27). 
3
 

 

 

 Fräulein diferente de Lúcia procura manter-se fria diante das adversidades, não se 

deixa levar pelos sentimentos, pelo contrário tem seus movimentos detalhadamente 

calculados: “Fräulein é que percebeu muito bem a mudança do rapaz, finalmente! Carecia 

agora se reter um pouco, mesmo voltar pra trás.”. Como mestra sabe a hora certa de dar sua 

instrução e de recuar para avaliar o aprendizado de seu aluno. Atribui ao seu ofício o respeito 

                                                           
2
 Candido, Antônio. Formação da Literatura Brasileira. Vol. 1, São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 

1981, p. 24 
3
 Alencar, José. Lucíola. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 1990, 27 p. 
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e a nobreza que toda profissão digna exige. “[...] tão nobre como as outras [...]” e algo “[...] 

elevado, cheio de senso prático e sem loucuras [...]” 
4
 (Andrade, 1982, p. 77). O sangue-frio 

próprio de sua cultura é que norteia suas atitudes, por isso, diferente de Lúcia, pensa no 

futuro, em constituir uma família. Sabe que precisará de dinheiro para ajudar a garantir a sua 

tranquilidade no futuro. Mas também é uma mestra de amor que acaba vencida pela matéria 

que quer ensinar a dominar. Como a protagonista de Alencar rende-se ao amor, desestabiliza-

se, mas em um ponto difere-se dela e retorna a sua posição de conforto – ela é Mãe de amor, a 

Professora - isso a exclui de qualquer semelhança com uma aventureira. As duas 

protagonistas integram aquilo que Candido chama de um sistema articulado, através do qual é 

possível observar como evolui o pensamento humano e como os preconceitos sociais, as 

dissimulações, os julgamentos do que é apropriado e o que não é, acabam interferindo frente à 

vida. E a literatura cumpre o seu papel, traz à luz as novas realidades socioculturais.  

  Esses dois romances não mostram apenas as diferenças de tratamento do tema da 

cortesã no Romantismo e da professora de amor no Modernismo: mostram, sobretudo, como 

duas culturas tratam o mesmo assunto de modos diferentes. Expõem também a diferença 

radical entre seus narradores no tratamento do tema da cortesã. Mesmo em épocas diferentes, 

essas obras descortinam a arte e os segredos das cortesãs no desenvolvimento da sociedade 

brasileira. Desvendam o papel que desempenharam e como estão encravadas dentro da ordem 

social. 

 A literatura está vinculada ao contexto social e cultural em que se originou e, apesar 

das diferenças de interesses e de classes sociais nela representados, todos participam dos 

problemas vividos. Em Lucíola, por exemplo, a sociedade oitocentista mostra sua face na 

atitude de Paulo, narrador, protagonista do romance e amante de Lúcia. Ele deleita-se nos 

braços da amada, sem, contudo, assumi-la publicamente. Uma cortesã, “uma coisa pública”, 

não tem direito de dedicar o seu amor a uma única pessoa e essa de recebê-lo abertamente, 

muito menos casar-se e constituir uma família. No fim, o equilíbrio do mundo em que vivem 

as personagens de Alencar e as instituições políticas e sociais é mantido. O narrador 

desaprova todos que não caminham de acordo com as convenções pré-estabelecidas pela 

coletividade e premia os bons, ou seja, aqueles que se submetem e obedecem às regras.  

 Algumas posturas de Lúcia são destacadas pelo narrador com a intenção de apontar a 

invasão, mesmo que pequena, do mundo masculino por algumas mulheres. Evidente que não 

é uma atitude elogiada por ele, mas indica uma ruptura nesse comando. O mundo dos 

                                                           
4
 Andrade, Mário, Amar, Verbo Intransitivo Idílio. 10 edição. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982, p. 77. 

 



15 

 

 

negócios, antes vivenciado apenas pelos homens do período, agora é compartilhado, mesmo a 

contra gosto, com uma mulher. “Há aqui um Sr. Jacinto que fez sociedade com ela; tudo que 

lhe dão, até roupas, é imediatamente reduzido a dinheiro. Lúcia deve ter por aí em casa do 

Gomes ou do Couto seus trinta a quarenta contos.” (Alencar, 1990, p. 19) 

  No entanto, isso não faz da heroína de Alencar uma mulher sem preconceitos, até 

porque ela não gostava da maneira como levava a vida, justamente pelo lugar que ocupava - 

de ser a mulher do desfrute. Uma escolha que produz um preço a ser pago e muito alto: o 

olhar reprovativo da sociedade que a bajulava sem a mínima complacência.   

 Já em Amar Verbo Intransitivo, Fräulein conversa abertamente com Souza Costa sobre 

sua principal função no novo emprego: ser a professora de amor de Carlos, o primogênito da 

família:  

 

 

— e, senhor... sua esposa? está avisada? [...] 

 — peço-lhe que avise sua esposa, senhor. não posso compreender tantos 

mistérios. Se é para bem do rapaz. 

[...] Tenho a profissão que uma fraqueza me permitiu exercer, nada mais, nada 

menos. É uma profissão. 

 Falava com a voz mais natural desse mundo, mesmo com certo orgulho que 

Sousa costa percebeu sem compreender. Olhou pra ela admirado e, jurando não falar 

nada à mulher, prometeu! (Andrade, 1982, p. 49).  

 

 

 Neste momento, o narrador mostra a estranheza de Souza Costa ao ouvir a justificativa 

da governanta para o papel que desempenhará em sua casa, mas também indica a aceitação 

muda, pelo patriarca da família, de tudo que ouve. A questão cultural é um dado 

importantíssimo aqui, pois mostra a diferença de valores entre dois povos. O sustento digno, 

fruto do esforço para alcançar uma comodidade futura, é o que move o pensamento e o 

comportamento de Fraülein. Já o olhar de Souza Costa é excludente, ele representa uma 

sociedade que utiliza os “serviços” da mestra de amor, porém, classifica esse “trabalho” como 

indigno, estigmatizando-a no contexto social dos anos 30. No final da narrativa, quando 

convence Carlos, seu filho, a repudiar a amante, chama-a de interesseira e de não ser digna de 

casar-se com ele. 

 

 

- Bobo! Você não está vendo que é uma aventureira! [...]  

- Ela não recebeu dinheiro!  

- Ah?! então você pensa que ela partia assim, sem nada, não é! (Andrade, 1982, p. 

134)    
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 Em 1960 começava a grande ebulição cultural e política no país. O conto de Rubem 

Fonseca, Lúcia McCartney, é lançado logo no início da década abordando o mesmo tema das 

obras de Alencar e Mário de Andrade. Só que desta vez a protagonista aparece no enredo 

diferente das outras já citadas. Ela não precisa se disfarçar de boa moça com vestimentas 

simples e clássicas para frequentar o meio social. Ao mesmo tempo, não dissimula que é uma 

profissional do sexo para ser aceita no seio familiar, “Em São Paulo, na casa de minha tia. 

Estou aqui há uma semana.” (Rubem Fonseca, 1987. p.39). De repente ela acorda, toma seu 

café e assume a sua vida de garota de programa normalmente. Fala sobre seu trabalho, o que 

pensa dos seus clientes e da paixão que a envolve durante a narrativa. Não tem vergonha de 

nada que faz, nem se sente desprotegida por trabalhar neste meio para adquirir seu sustento. 

Não demonstra também preocupação nenhuma com o futuro. Apenas vive, sem se preocupar 

com o amanhã, até que encontra o amor nos braços de um dos seus fregueses. Entrega-se e se 

torna, aparentemente, submissa a ele. 

 São muitos ao longo dos anos os conceitos forjados sobre literatura. Um dos mais 

antigos é o do filósofo grego Aristóteles que diz que arte é imitação. E é exatamente o que os 

textos romanescos de Alencar, Mário de Andrade e Rubem Fonseca fazem. Através de seus 

enredos uma realidade ficcional é criada e a arte passa a participar da vida humana como 

resultado das mãos hábeis dos escritores. Seus conceitos de certo e errado, suas concepções de 

mundo passam a existir na poética e na narrativa. A obra literária nasce da necessidade do 

homem de inventar mundos ficcionais que expliquem as relações sociais e ajudem a respeitar 

e aceitar as opiniões e comportamentos alheios através dos tempos. Por manter essa ligação 

com o mundo exterior, a literatura passa a ser um organismo vivo que não substitui a 

realidade, mas a representa, pois interage com o público, abre-se para o mundo por meio de 

sua linguagem. 

  Esse “abrir-se para o mundo” é, de acordo com Bakhtin, a forma romanesca de 

resolver o problema da privacidade. Assim, os autores revelam a intimidade de três mulheres, 

que, apesar dos conceitos éticos e morais impostos pela sociedade, assumiram suas escolhas e 

as consequências daí decorrentes. Ao revelar os segredos mais íntimos guardados dentro dos 

dormitórios, a literatura encontra a forma ideal de trazer à tona as relações sócio-culturais a 

que tais segredos estão atrelados. 
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2. A MÁSCARA DE AUTOR 
  

 Lucíola e Amar, verbo intransitivo apresentam, cada um a seu modo, uma forte marca 

composicional que os liga à melhor tradição dos grandes romances da literatura brasileira e 

estrangeira. Trata-se de uma espécie de máscara de autor ou imagem de autor, se 

considerarmos a concepção de autoria que Mikhail Bakhtin esboça em Problemas da poética 

de Dostoiévski e melhor define em Estética da criação verbal. Aqui, Bakhtin desenvolve uma 

ardilosa concepção de autoria e personagem, afirmando que o autor “não pode gerar de si 

mesmo”, por sua exclusiva vontade a personagem, uma vez que a “pré-encontra já dada 

independentemente do seu ato puramente artístico”, Isto é, vê a personagem primeiro como 

um dado objetivo do mundo real, como uma persona com características que a identificam 

com um conjunto de elementos étnicos, sociais, ideológicos e históricos desse mundo real, e 

depois plasma esteticamente essa persona, convencionando-a como personagem literária 

marcada por todos esses elementos do real, pois se fosse um ato puramente artístico ela “não 

seria convincente” (Bakhtin, 2003, p. 183-184)
5
.   

 Achamos que essa concepção de autoria e personagem de Bakhtin pode nos ajudar a 

entender os procedimentos usados por José de Alencar e Mário de Andrade na construção das 

personagens centrais dos romances objetos de nosso estudo, bem como as motivações do 

comportamento de cada uma delas. 

  A nosso ver Alencar trata a questão da autoria como uma política literária.  Quando 

escreve Lucíola ele já é um autor consagrado, e consagrado, sobretudo “por seu encantamento 

com as donzelas”, no dizer de um de seus grandes estudiosos (Cavalcanti Proença, 1972, 

p.35) 
6
. Pois bem; com que roupa esse autor consagrado por seu “encantamento com as 

donzelas”, que fez da virgindade “um talismã” (Cavalcanti Proença, 1972, p. 76), iria aparecer 

diante de seu público com a representação de algo tão contrário ao culto da donzelice como a 

cortesã Lúcia? É aí que, para nós, entra a política da autoria.  Assumir a autoria implicava 

entrar em contradição com sua trajetória de cultor de donzelas e, naturalmente, com seu 

público leitor já consolidado, além de ter de enfrentar os eventuais ataques dos representantes 

de uma sociedade tão conservadora como a do seu tempo. Por isso, ele não assume a autoria 

                                                           
5
 Bakhtin, Mikhail. Estética da criação verbal. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes. 2003, p. 183-184.   

6
 Proença, Manuel Cavalcanti. José de Alencar na literatura brasileira. Rio de Janeiro: 2ª edição, Civilização 

Brasileira, 1972, p. 35. 
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do livro e cria a seu modo algo muito semelhante ao que Bakhtin chama de autor secundário 

ou imagem de autor.  

 Segundo Bakhtin, o autor primário é alguém dotado de uma individualidade criativa 

“de ordem especial, não estética, que cria, vê e enforma, diferente da individualidade vista e 

enformada, que caracteriza o autor secundário”, (Bakhtin, 2003. p. 191) ou imagem de autor. 

Trocando em miúdos, essa “individualidade criativa de ordem não estética” está fora da 

estrutura da obra, é seu criador, que, ao criá-la permanecendo fora dela, delega a alguma 

individualidade a função composicional ou estética de autor. Esta é a individualidade 

enformada, autor secundário ou imagem de autor, que integra a estrutura da obra, aparece 

como o agente de sua composição. O autor primário da obra assume um distanciamento em 

relação a ela, pode continuar vivo ou morrer que não faz nenhuma diferença para a sua 

estrutura, ao passo que o autor secundário permanece nessa estrutura como seu autor ou 

imagem de autor em qualquer circunstância. É o caso de G. M. em Lucíola, assim como de 

Brás Cubas em Memórias póstumas. Alencar, o autor primário, biografado, personagem civil 

e real morreu em 1877, há exatos 135 anos, mas Lucíola prossegue ganhando novas reedições 

e G.M continua integrando sua estrutura como sua autora secundária.  

 Uma avó, dama respeitada, dona de uma postura ilibada, conquistada através dos anos. 

“de uma virtude indiscutível – espécie de virgindade recuperada - pode falar, sem suspeitas, 

sobre um tema escabroso” (Luis Filipe, 2008, p. 77) 
7
. Essa autora secundária reúne as 

epístolas enviadas por Paulo e publica-as em forma de romance. Lucíola ganha a simpatia do 

público - leitor e até a sua 3ª edição, dez anos depois, o autor primário não havia assumido a 

autoria. Só 16 anos após a morte de Alencar é publicado um texto datado de 1873, em que o 

ex-ministro assume a autoria do livro. Inclusive reclama da crítica: 

 

 

Em 1862 escrevi Lucíola, que editei pôr minha conta e com o maior sigilo. Talvez 

não me animasse a esse cometimento, se a venda da segunda e terceira edição ao Sr. 

Garnier, não me alentasse a confiança, provendo-me de recursos para os gastos da 

impressão. O aparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda hoje em 

voga, dos anúncios e remessa de exemplares à redação dos jornais. Entretanto toda a 

imprensa diária resumiu-se nesta notícia de um laconismo esmagador, publicada 

pelo Correio Mercantil: “Saiu à luz um livro intitulado Lucíola”. Uma folha de 

caricaturas trouxe algumas linhas pondo ao romance tachas de francesia. [...] 

Apesar do desdém da crítica de barrete, Lucíola conquistou seu público, e não 

somente fez caminho como ganhou popularidade. Em um ano esgotou-se a primeira 

edição de mil exemplares, e o Sr. Garnier comprou-me a segunda, propondo-me 

tomar em iguais condições ouro perfil de mulher, que eu então gizava.
8
 

 
 

                                                           
7
 Ribeiro, Luis Filipe, Mulheres de Papel. 2ª edição. Rio de Janeiro, Forense Universitária: 2008. 

8
 BIBLIOTECA VIRTUAL. Disponível em: HTTP//www.bibvirt.futuro.usp.br. Acesso em 20/02/2013 

http://www.bibvirt.futuro.usp.br/
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 Pois bem: apesar de esconder-se atrás de G.M., Alencar revolta-se contra a crítica da 

época sobre seu romance. Acha-se menosprezado por ela, sem receber a constatação do valor 

literário de Lucíola.  Sobre isso, Luís Filipe Ribeiro escreve: “Das duas uma, ou o sigilo era 

do tipo faz-de-conta e todos sabiam quem era o verdadeiro autor, ou então Alencar estaria 

exigindo da crítica e do público um reconhecimento via estilo literário”. (Luis Filipe, 2008, p. 

79). 

 Observe-se como Alencar é cuidadoso, engenhoso e também político ao escolher as 

características do autor secundário para tratar de um “tema escabroso”: uma senhora já idosa, 

premiada pelo respeito que a idade impõe e, como diz o crítico, “de uma virtude indiscutível”, 

pode falar à vontade do tema escabroso que contra ela nada pesa, assim como não pesará 

contra o autor primário quando este, 16 anos após a publicação da obra, reconhecer sua 

autoria. Os dois autores – o primário e o secundário estão não só perdoados como, 

principalmente, aceitos e aclamados pela recepção do romance, traduzida no sucesso das 

vendas.   

 O desgosto com a política havia provocado um rebuliço interior em Alencar, até 

renunciado a um cargo político de prestígio, que era o caso de Ministro da Justiça, ele havia 

feito. Tudo isso porque o Imperador não o nomeou como senador pelo Ceará, já que tinha 

sido eleito em primeiro lugar na lista sêxtupla
9
.  

 

 

O que há de importantíssimo, ele talvez não tenha percebido: é que Lucíola, obra 

anônima, ganha o favor e o carinho do público leitor, por conta própria e sem 

apoiar-se em um nome já amplamente consagrado. O fato de a primeira edição, de 

mil exemplares, ter sido vendida em uma ano, como ele mesmo nos informa, é um 

sintoma de enorme popularidade. (Luis Filipe, 2008, p. 79).  

 

 

 Amante, testemunha fiel dos fatos, o narrador desdobra-se em personagem 

apaixonado, cego de ciúmes pela mulher que deseja e na voz que descreve com equilíbrio e 

distanciamento os acontecimentos, “Não sou dos infelizes, que conservam a virgindade 

d’alma, e levam a santa comunhão do casamento a pureza e castidade das emoções. Bem cedo 

ainda senti murchar a bonina delicada do coração; e afoguei a minha ignorância nos gozos 

rapidamente fruídos e brevemente olvidados.” (Alencar, 1990, p. 28). Como personagem 

Paulo Silva é imaturo, não entende os sacrifícios de Lúcia para manter-se leal a ele, “- Deve 

ir, respondeu adivinhando o meu pensamento! [...] / Essa partida não é só um divertimento 

para o senhor, é também um dever. / Queres que eu vá me divertir sem ti? / Não o posso 

                                                           
9
 Uma lista com seis nomes, que normalmente é levada a uma pessoa com poder de escolha, para decidir por um 

nome. No caso de José de Alencar, o príncipe regente. 
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acompanhar! disse ela com uma expressão que significava – um abismo nos separa”. (p. 40 e 

41). Como narrador ele é ponderado, complacente com os erros do passado da amada. Como 

personagem é preconceituoso, instável financeira e profissionalmente e preocupado com a 

opinião alheia. Como narrador é livre e estável o bastante para analisar eticamente a trajetória 

de uma mulher da vida. “Para um, o envolvimento e a paixão; para outro, a reflexão e a 

narração. O que os separa é o tempo; o que os une é a memória.” (De Marco, 1986, p. 153). 
10

 

 Com a atitude de Alencar de desdobrar a personagem, ele Traz para o plano da 

realidade o autor Paulo Silva - personagem de sua ficção romanesca.  

É notável também a sintonia entre a concepção de personagem em Amar, verbo 

intransitivo e a reflexão teórica de Bakhtin sobre o assunto. Vejamos uma passagem bastante 

elucidativa do romance. 

 

 

Que mentira, meu Deus! dizerem Fräulein, personagem inventada por mim e por 

mim construída! não construí coisa nenhuma... Um dia, era uma quarta-feira, 

Fraülein apareceu diante de mim e se contou. O que disse aqui está com poucas 

vírgulas, vernaculização acomodatícia e ortografia. Os personagens é possível que 

uma disposição particular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas 

por eles apresentadas, essa toda a minha falta. Porém asseguro serem criaturas 

todas já feitas e que se moveram sem mim. São os personagens que escolhem os 

seus autores e não estes que constroem as suas heroínas. Vigiam-nas apenas, pra que 

os homens possam ter delas conhecimento suficiente. (Andrade, 1987, p.78-79). 

 

 

 

 Como se vê, o narrador acima confessa que não construiu a personagem, pré-

encontrou Fräulein como persona do mundo real com história própria já constituída e por isso 

“se contou”, ou, como diria Bakhtin, a personagem Fräulein não seria convincente se tivesse 

sido “um ato puramente artístico”, ou seja, pura invenção de Mário de Andrade sem o devido 

respaldo na objetividade do mundo real, onde ele, autor, a pré-encontrou como “criaturas 

feitas que se moveram sem mim”, que apresentam suas “somas” e escolhem seus autores. 

Resumindo, Fräulein não é personagem inventada, mas pré-encontrada como dado objetivo do 

mundo real, com elementos étnicos, sociais, ideológicos e históricos próprios da cultura 

germânica, com sua lógica muitas vezes fria, a transparência de sua fala que faz Sousa Costa 

pasmar, a naturalidade e a dignidade com que encara sua profissão, enfim, com dados do 

mundo real que o autor plasmou esteticamente como personagem literária sóbria e 

convincente.  

 Um procedimento semelhante de construção de personagens encontramos em pelo 

menos dois outros autores brasileiros, bem posteriores a Lucíola e Amar, verbo intransitivo. 

                                                           
10

 De Marco, Valéria. O império da Cortesã. 1ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1986. p. 153. 
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Em Cyro dos Anjos, encontramos a seguinte afirmação na p. 71 de O amanuense Belmiro.  

“Estive refletindo, esta tarde, em que, no romance, como na vida, os personagens é que se nos 

impõem... eles nascem e crescem por si, procuram o autor, insinuam-se-lhe no espírito” 

(Anjos, Cyro dos. O amanuense Belmiro. 10ª edição. Editora Livraria José Olympio Editora, 

Rio de Janeiro, 1977, p.37).  

 Em A hora da estrela, de Clarice Lispector, Rodrigo S. M. seu autor secundário e 

narrador, afirma sobre Macabéa: ”Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua 

existência” (Lispector, Clarice. A hora da estrela. Livraria José Olympio Editora, 5ª edição, 

Rio de Janeiro, 1977, p. 37). 

 Assim, se o tema da concubina tratado pelos dois romances nos permite situá-los no 

sistema referido por Antonio Candido, o procedimento de construção das personagens, pelo 

que apresentam de similaridade entre si e os dois romances que acrescentamos para efeito de 

comparação, permitem-nos aventar a hipótese de uma continuidade também estética ou 

composicional ou talvez até de um sistema de composição de personagens no romance 

brasileiro.   

 O autor de Amar, verbo Intransitivo, não cria fronteiras entre o narrador e as 

personagens que tece. As necessidades pessoais do narrador e suas ações interagem no 

enredo, eliminando qualquer separação, até por que todos os valores espirituais e morais que 

regem o discurso romanesco ajudam na construção das personas do enredo, “São importantes 

o mundo que abarca igualmente tanto o autor quanto a personagem, seus elementos e posições 

nesse mundo.” (Bakhtin, 2006, p.159). A construção do mundo ficcional romanesco é um 

misto de valores axiológicos, fruto da cultura em que ele está inserido. Assim, o narrador 

aclara as aparências que a sociedade paulistana teima em resguardar, como é o caso do 

dinheiro que é posto acima dos sentimentos. 

 A voz narrativa criada por Mário de Andrade comporta-se de maneira surpreendente. 

Às vezes é distante, observador do enredo apenas: “Dona Laura em baixo: / — Que é isso, 

meninos! Carlos! Ôh Carlos! Desça já! / — Não estou fazendo nada, mamãe /! Também não 

posso dançar um poucadinho!” (Andrade, 1982, p. 52). Outra age como mais uma 

personagem que se infiltra na narrativa e participa das ações descritas - uma testemunha 

ocular na casa dos Souza Costa. Alguém que está presente na cena, não só observando, mas 

compartilhando dela. Mais que um narrador onisciente, ele também é personagem, “Levar as 

crianças no jardim... Ora essa! Ele não era ama-seca! Mas foi./ É coisa que se ensine o amor? 

Creio que não. Pode ser que sim. Fräulein tinha um método bem dela”. (Andrade, 1982, p. 62-

63) 
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 Como em Lucíola, o autor tem dupla função, é personagem do mundo real, habita 

entre os homens, porque nos conta a história, mas também vive nas entrelinhas romanescas, 

tem liberdade de ir e vir à hora que quiser. Não há fronteiras entre os dois mundos para ele. 

Ficção e realidade se fundem.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O RENASCIMENTO DE MARIA DA GLÓRIA 
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3. O RENASCIMENTO DE MARIA DA GLÓRIA 

 

Eras na vida a pomba predileta 

Que sobre um mar de angústias conduzia 

O ramo da esperança. Eras a estrela 

Que entre as névoas do inverno cintilava 

Apontando o caminho ao pegureiro.  

Eras a messe de um dourado estio. 

Eras o idílio de um amor sublime. 

Eras a glória, a inspiração, a pátria, 

O porvir de teu pai! - Ah! no entanto, 

Pomba, - varou-te a flecha do destino!  

Astro, - engoliu-te o temporal do norte! 

Teto, - caíste!- Crença, já não vives!  

VARELA, Fagundes. Cântico do Calvário. 

(Fragmento). 

 

 O narrador de Lucíola, volta ao passado da protagonista para revelar quem realmente 

era aquela criatura que causava admiração e espanto a todos quanto convivia. Alguém 

impenetrável, desconhecida e, às vezes, admiravelmente surpreendente. Foi depois de uma 

pequena viagem a São Domingos que seu passado fora descortinado. 

 Nada de diferente aconteceu em seu nascimento, muito menos durante sua criação. 

Cresceu como qualquer outra menina, não tinha traços especiais que a tornava desigual das 

outras de sua idade, tanto que sua trajetória começa a ser narrada a partir do único momento 

inusitado em sua vida que foi ter que cuidar de sua família doente ainda muito menina.    

 Tinha catorze anos quando saiu de casa. Expulsa, pelo pai, por um delito cometido. 

Foi em 1850, durante uma epidemia de febre amarela que assolara sua cidade. “Foi um ano 

terrível” (Alencar, 1990, p. 72) aquele que tudo aconteceu.  

 Seu pai, sua mãe e seus três irmãos caíram doentes. Só a tia e a menina estavam em pé 

para cuidar de todos. Até uma vizinha que fora ajudá-las, à noite adoeceu também e não 

amanheceu. Diante do fato, todos os outros vizinhos afastaram-se e não se sentiram corajosos 

suficientemente para ajudar àquela família. O pouco dinheiro que tinham mal dava para 

comprar os remédios que os enfermos necessitavam. A comida era escassa. O médico que 

tratava da família por piedade, havia sofrido um acidente, caíra do cavalo, portanto, não podia 

mais ajudá-los. E como golpe final, até a tia que ajudava a menina a cuidar dos seus, em uma 
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manhã, não se pôde erguer da cama: estava também com a febre. Maria da Glória ficou só, 

uma menina sem experiência, sem dinheiro, para cuidar de toda a sua família, estava quase 

enlouquecendo. Começou a pedir esmolas na porta de casa para sustentar a casa. Vendo o 

irmão entrar em agonia para morrer e temendo assistir à morte do restante da família, tomou 

coragem e procurou um vizinho, o Couto. Ela contou-lhe tudo o que estava acontecendo e o 

seu desespero era claro. Ele a consolou e convidou-a para ir até a sua casa. Na sua pureza de 

menina, nem percebeu em meio à dor as intenções ocultas por detrás daquele convite. O 

homem ofereceu-lhe dinheiro, tudo o que precisava naquele momento de desesperança. 

Entretanto, em troca, requerera a sua exploração sexual. Neste momento o antagonismo do 

enredo personifica-se na personagem do Couto para extorquir de nossa heroína a única coisa 

que lhe restara intocável, sua dignidade.  No início, nem sabia ao certo o que significavam a 

honra e a virgindade de uma mulher, principalmente, na sociedade em que vivia cheia de 

dogmas e de assuntos proibidos. Sentiu-se humilhada, invadida na sua modéstia, mas juntou 

forças e, em nome das vidas que queria salvar, anulou-se e entregou-se em barganha pelas 

moedas de ouro.  

 Mesmo depois de tanto esforço, só recuperaram-se da doença seus pais e sua irmã 

caçula. Para seu alento, não teve que tratar dos enterros, seu pai estava convalescente e pode 

sair para tratar desse assunto. Foi neste momento que Maria da Glória apresentou-lhe as 

últimas moedas de ouro que lhe restavam. Seu pai aturdido perguntou-lhe onde havia 

conseguido o dinheiro. A menina contou-lhe tudo, sem compreender exatamente o que lhe 

havia acontecido. Ele  entendeu a tragédia e expulsou-a de casa.  

 Sem ter para onde ir, sentada na rua, aceitou a ajuda de uma mulher que lhe ingressou 

na vida de cortesã. Afinal, não poderia ser diferente. Durante a narrativa, o autor apresenta 

uma sociedade que não se apieda dos seus necessitados, pelo contrário, espreme-os ao 

máximo até tirar-lhes a última gota de dignidade. Quinze dias depois, ela já estava em 

atividade.  

 Comprou a saúde de seus pais e irmã com seu sacrifício. Pois mesmo longe, continuou 

a ajudá-los e a sustentar suas despesas, sem que soubessem de onde provinha o auxílio.  

 Mas o peso de sua vergonha estava sobre sua família e em um ato de desespero troca o 

nome de uma amiga morta pelo seu e mata de vez Maria da Glória para alcançar o perdão de 

seus pais, que a partir daquela data chorariam uma filha que não existira mais e não uma 

prostituída. Com isso, Lúcia renasce, e a cortesã do império conquista o seu lugar na corte. 

  Alencar, como observa Antonio Candido, define o universo literário do escritor 

brasileiro. Classifica em três modalidades de temas que correspondem a três momentos da 
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constituição de nossa sociedade: a vida do primitivo; a colônia e o contato do português e o 

índio e a vida na sociedade contemporânea, dando notoriedade a duas questões: a vida no 

campo e nas grandes cidades em que alguns temas são abordados e debatidos por outros 

povos que contribuem para o desenvolvimento de nossa literatura e afastam de uma vez a 

influencia portuguesa (grifos meus)
11

. A literatura passa a ser um retrato da nossa sociedade 

em formação, libertando-nos dos padrões lusitanos e desenhando a nossa própria fisionomia. 

 Lucíola, publicado em 1862, o quarto romance urbano de Alencar e o primeiro de sua 

trilogia dos perfis femininos, trata de um assunto escabroso para época, mas que clarifica as 

relações da corte, sua moeda de troca e o valor que o dinheiro exerce dentro das relações 

humanas, que é capaz de comprar um sonho, mas também de destruí-lo.  

  Alencar discute também as afinidades entre a literatura estrangeira e a nacional. Abre 

diálogo com A Dama das Camélias, de Dumas Filho. Lúcia, personagem principal de 

Alencar, lê o romance e discute com Paulo sobre o caráter do amor de Margarida, a heroína da 

estória. Pois, para Lúcia, o amor de Margarida não passava de uma paixão sensual que não 

merecia nenhum crédito por dessacralizar o verdadeiro amor.  

 Porém, a intenção de Alencar não é só tratar de um assunto que irá deixar os 

moralistas da sociedade oitocentista de cabelos em pé, a vida íntima de uma cortesã, mas 

também de vingar-se da censura que tirara há quatro anos sua peça As Asas de um Anjo de 

cena. 

 A peça conta a história de Carolina, uma moça que decide trocar a segurança da 

família e de um amor verdadeiro por uma vida de prostituição. Depois de um encontro com o 

pai, que bêbado, tenta seduzi-la; Carolina arrepende-se e começa a expurgar seus delitos 

diante da sociedade. Ajudada pelos amigos consegue retomar a sua vida de mulher “decente”, 

assumi sua filha bastarda e casa-se com Luis, o amor de sua vida. Mas não goza com ele os 

prazeres das núpcias, antes se resignam a viverem como dois irmãos, pois o arrependimento 

de Carolina não é o suficiente para lhe dar condições de relacionar-se sexualmente com seu 

esposo no leito sagrado do matrimônio. Embora contestada na peça, a moral vigente 

permanece ilibada. A cena da tentativa de incesto, embora mal sucedida e a reintegração da 

mulher da vida no seio da família, escandaliza os expectadores que não aceitam essa nova 

ordem imposta pela dramaturgia. A polícia fecha o teatro depois de ter sido encenada três 

vezes a peça, e o escândalo vem à tona. Alencar não se deixa abater e traz, em 1862, Lucíola a 

baile e retoma o tema novamente para discuti-lo em sociedade, porém, desta vez, não em 
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público onde podem proibi-lo igualmente, mas dentro das casas, dos quartos, no oculto, na 

intimidade dos lares. A literatura resolve o problema da privacidade, põe em foco a vida de 

uma cortesã, seus motivos, condenação e justificação através do romance. Assuntos antes 

encobertos pelo falso pudor em discuti-los em público, agora, se revelam intimamente e 

diretamente a cada leitor curioso.  

 

 

Lucíola abre uma perspectiva de trabalho privilegiada, uma vez que, ao tematizar a 

prostituição, trata da ação degradante do dinheiro em sua forma mais cabal e 

explícita, e, ao apresentar sua personagem central lendo A Dama das Camélias, 

dialoga diretamente com a literatura estrangeira. (De Marco, 1986, p. 73) 

 

 

 Com o impacto da transferência da corte para o Brasil, os portos do país foram abertos 

para todo tipo de influência e desenvolvimento. O rei estimulou a implantação de escolas 

régias, equivalentes ao Ensino Médio. Instituiu o ensino superior no país, criou uma imprensa 

oficial o que facilitou a circulação de jornais e periódicos que representou um significativo 

estímulo à produção literária. Com a revolução industrial que passava a Europa, as novas 

tecnologias avançaram mundo afora. A oferta de emprego cresceu, não só nos países de 

primeiro mundo, mas também nas colônias, como era o caso do Brasil. Houve uma melhora 

na qualidade de vida das pessoas e elas passaram a ter acesso a determinadas regalias, antes só 

disponíveis para ao clero, à nobreza e à burguesia.  

 Com isso, a circulação do romance aumentou, inicialmente através dos folhetins. O 

romance foi um instrumento usado para a propagação do projeto político ideológico do 

romantismo – um dos traços da nacionalidade que o movimento propunha, ter uma literatura 

própria e formar um público leitor. Com o aparecimento da burguesia e com a sua extrema 

riqueza, as amantes profissionais, as cortesãs, surgiram no palco das grandes cidades. 

Diferentes das prostitutas de rua, elas se davam ao luxo de escolher seus clientes. E o fato de 

serem muito bonitas permitia que cobrassem caro pelos seus serviços. José de Alencar usa 

Lucíola para discutir alguns temas que estavam jogados em baixo do tapete como, a 

moralização da prostituta, a censura e a relação da sociedade com ambos. 

 A mudança do gênero literário, do dramático para o romanesco, foi uma jogada de 

mestre de José de Alencar. No romance, ao contrário do gênero dramático, a análise da 

personagem e de todas as problemáticas que a cercam permite uma reflexão mais demorada 

por parte do leitor do que do expectador. O leitor pode saborear cada palavra repetidas vezes, 

consultar seu banco de valores, perscrutar sua moral interior e transformar sua visão ou 

deformá-la de vez. Não precisa usar máscaras porque há alguém olhando sua reação e o 
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intimidando a concordar com a moral vigente. Ao contrário do romance, que segundo 

Bakhtin, descortina a privacidade das relações humanas, as portas fechadas de um dormitório; 

o interior de um cômodo, sentado em uma poltrona solitária; o leitor consegue na privacidade 

de seu lar, descortinar a sua alma, mostrar-se por inteiro e abrir-se para o mundo. Descobrir a 

sua face, a sua verdadeira conduta para sua alegria ou espanto do seu autoconhecimento.  

 Na introdução de As Asas de um Anjo, Alencar dissertou sobre suas inspirações. 

Enquanto Vitor Hugo, de acordo com Alencar, poetizou a perdição em Marion Delorme; 

Dumas Filho dignificou a prostituta em A Dama das Camélias, ele a moralizou, deu a ela o 

direito de renascer para a vida. Lucíola retrata isso, a luta de uma cortesã para mudar de vida. 

Luta essa, que é travada com o mundo a sua volta que não admite que ela se arrependa e que 

não aceite mais viver da exploração sexual do seu corpo. Parece antagônica essa postura de 

não aceitar a renuncia de Lúcia à prostituição. Mas o narrador quer denunciar exatamente 

isso, uma sociedade que condena seus culpados, mas usa os seus serviços sem dar-lhes o 

mínimo direito de mudança de atitude, como acontece nesta passagem em que Paulo conversa 

com Lúcia. “Para que te prestas a estas coisas!/ O que sou eu? [...] o que é este corpo [...]”. 

(Alencar, 1990, p. 29)   
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4. O ENCONTRO 

 

Eu bebia perdido em minha crispação 

No seu olhar, céu que germina o furacão, 

A doçura que embala e o frenesi que mata. 

 

Um relâmpago e após a noite! Aérea beldade, 

E cujo olhar me fez renascer de repente, 

Só te verei, um dia na eternidade? 

 

Bem longe, tarde, além jamais provavelmente! 

Não sabes aonde vou, eu não sei aonde vais, 

Tu que eu teria amado – e o sabias demais! 

(baudelaire , 2005, p. 107). 

 

 Foi no dia de sua chegada ao Rio de Janeiro, cansado de estar embarcado por dez dias 

e desejoso de conhecer a cidade, que Paulo Silva, nosso narrador-protagonista, saiu a passeio 

com um amigo de viagem e vislumbrou Lúcia pela primeira vez: “Uma encantadora menina, 

[...] deixava pender pela cobertura derreada do carro a mão que brincava com um leque [...]. 

Havia nessa atitude cheia de abandono muita graça; mas graça simples, correta e 

harmoniosa”. (Alencar, 1990, p. 09). Os olhos de Paulo não o enganaram quando viu na moça 

a alma pura que habitava aquele rosto de menina. Antes de conhecer a cortesã que o arrebatou 

de prazer, foi fisgado pela pureza do olhar e dos gestos simples de uma moça de família.  

 Dias depois de sua chegada, reencontraram-se novamente, desta vez, na Festa da 

Glória. Paulo estava em companhia do doutor Sá que o havia levado para conhecer uma das 

festas populares da corte.    

 Foi sob o entardecer do sol e a chegada da lua que a viu pela segunda vez. Vestida 

elegantemente com um traje cinzento que realçava seu rosto diáfano e casto, Paulo embriaga-

se mais uma vez com aquela visão e tem a nítida impressão que já a viu outra vez: “— Já vi 

esta moça! disse comigo. Mas onde?...” (Alencar, 1990, p. 09). Inquieto e percebendo que seu 

companheiro a conhecia, apressou-se em perguntar quem era aquela senhora, o que o amigo 

respondeu com precisão e sarcasmo: “— Não é uma senhora, Paulo! É uma mulher bonita. 

Queres conhecê-la?” (Alencar, 1990, p. 08). A partir deste momento, o espelho que projetara 

a imagem pura de Lúcia para Paulo quebra-se e ele sente-se enganado pelos seus próprios 

sentimentos e esmagado pelo preconceito.  Lúcia não era quem ele pensava, mas a cortesã 

mais desejada do império. No entanto, fica impressionado com a “expressão cândida do rosto 

e a graciosa modéstia do gesto, ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam a 
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cortesã franca e impudente o contraste inexplicável da palavra e da fisionomia, [...]”. 

(Alencar, 1990, p. 08). 

 Passada algumas semanas, Paulo vai procurar Lúcia, impulsionado é claro, pelo seu 

desejo concupiscente de possuí-la. A princípio, ela o recebe cordialmente, como a um bom 

amigo, conversam bastante. A gola do roupão azul que a vestia, abre-se involuntariamente e o 

contorno dos seus seios fica a amostra. Paulo com um gesto célere devora aquela imagem sem 

pudor “ela enrubesceu como uma menina e fechou o roupão; mas doce e brandamente, sem 

nenhuma afetação pretensiosa”. (Alencar, 1990, p. 08).  Ele acaba indo embora sem alcançar 

o objetivo traçado para a visita. Na rua sente-se ridículo por ter se portado com tantos modos 

perante uma prostituta.  

 Advertido, inicialmente, pelo Dr. Sá a não prestar mais “reverência” a esse tipo de 

mulher, antes, “deixá-las arrastarem-se pelo chão no estado de larvas”. Procura Lúcia no dia 

seguinte com a garantia dada pelo amigo, que ela era “a mais alegre companheira que pode 

haver para uma noite, ou mesmo alguns dias de extravagância”. Conversam amenidades no 

primeiro encontro dos dois, sobre o traje que vestiam, os acessórios usados e principalmente 

sobre a primeira impressão que ela causara nele e que certamente não causaria mais. Até que 

Paulo, disposto em ter o que cobiça, toma a iniciativa de passar-lhe o braço pela cintura e 

apertá-la ao seu peito: “Com o meu primeiro movimento, Lúcia cobriu-se de ardente rubor; e 

deixou-se ir sem a menor resistência, com um modo de tímida resignação” (Alencar, 1990, p. 

08). Logo depois, Lúcia começa a ter palpitações bruscas e fica branca, duas lágrimas correm 

o seu rosto lívido, já era a doença que despontava na heroína. Paulo sente-se mal diante da 

cena que não entende e afasta-se da moça indignado com o que presenciara supondo ser 

apenas um fingimento dela para provocar-lhe. Agastado e extremamente frio diante de tudo, 

zanga-se com Lúcia não fazendo mais segredo do que o trouxera ali: “— Acabemos com isso, 

Lúcia. Sabes o que me traz à tua casa: [...] Esta comédia de amor pode divertir os mocinhos 

de 18 anos e os velhos de 50; mas afianço-te que não lhe acho a menor graça” (Alencar, 1990, 

p. 08). O rosto cândido de Lúcia muda de repente, a pupila incendeia-se e de anjo de luz passa 

a um anjo caído de pura sensualidade. Joga-se nos braços de Paulo, completamente nua, para 

satisfazer-lhe a vontade. Ao término do deleite daquele momento, o narrador-personagem 

percebe que há algo de errado com Lúcia, ela fica inerte, olhos vítreos e as mãos crispadas, 

teve pena e a nítida impressão de que a vida a abandonaria breve. 

 Depois de tudo, ela profere uma sentença para mulheres como ela: “— Que importa? 

Contanto que tenha gozado de minha mocidade! De que serve a velhice às mulheres como 

eu?” (Alencar, 1990, p. 16). Paulo tenta pagar o momento de delírio com Lúcia, ela o impede 
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com um aperto de mão. Seus olhos brilhantes exprimiam uma doce serenidade. Ele sai ainda 

mais confuso sem entender a distinção dos sentimentos daquela bela mulher, no simples e 

modesto recato de uma senhora.  

 Começam a chegar dados sobre o comportamento de Lúcia por todos os lados. Paulo 

sente-se confuso diante daquilo que via em Lúcia e àquilo que os outros diziam a respeito 

dela. O Cunha, um conhecido que fez no teatro e um ex-amante  ainda apaixonado da cortesã, 

diz que ela é: “— A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e 

excêntrica. Ninguém a compreende” (Alencar, 1990, p. 18) . É avarenta, “tudo que lhe dão, 

até roupas, é imediatamente reduzido a dinheiro” (Alencar, 1990, p. 19). 

 Dias depois na casa do Dr. Sá, durante um jantar com objetivos libidinosos, Lúcia é 

desafiada a imitar as poses sensuais dos quadros que estavam nas paredes, em frente aos 

convidados: Paulo, Sr. Couto, Rochinha, Laura e Nina. 

 Paulo tenta persuadi-la a não cometer tal ação, ela esclarece: “- É preciso pagar a conta 

da ceia!” (Alencar, 1990, p. 27).  Através dos outros convidados, ele surpreende-se ao saber 

que não era a primeira vez que a sua linda cortesã de olhar puro exibe-se em público. Sente-

se traído e provoca Lúcia com sarcasmo. Ela responde com um salto sobre a mesa “com 

orgulho satânico”. Suas roupas rangem ao cair, fica inteiramente nua diante dos olhares de 

todos. Paulo fica perplexo com a cena que só estava começando. “Depois arqueando agitando 

as longas tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro 

sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas [...] com o 

gesto, com a sensação do gozo voluptuoso” (Alencar, 1990, p. 27). Paulo sai apressado da 

sala, enojado pela atmosfera licenciosa provocada por Lúcia.    

 Terminado o show, a atriz pantomímica joga-se como morta em uma cadeira. Os 

convivas aplaudem seu desempenho. É Chamada pelas mulheres presentes de sem-vergonha, 

sem moral. E realçada pela habitual doçura com um tom humilde, responde: “-Tens razão, 

Laura, perdi a vergonha para ganhar o dinheiro que precisas; e desci a este ponto, Nina, desde 

que me habituei a desprezar o insulto, tanto como o corpo que nós costumamos vender. 

(Alencar, 1990, p. 29)” 

 No jardim, momentos depois, os dois protagonistas conversam sobre o ocorrido, ela 

tenta explicar o porquê de sua atitude: “[...] se o senhor não zombasse de mim, não o teria 

feito por coisa alguma deste mundo” (Alencar, 1990, p. 29). Paulo vê em Lúcia aquela mulher 

radiante que possuíra na véspera, mesmo depois de tudo que presenciara, não consegue 

enxergar senão a alma de criança da bacante. Ali mesmo, ao som dos ruídos da noite em um 

berço de relva coberto por espesso dossel de jasmineiro em flor se amam arrebatadamente. 
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 Após o jantar na casa do Dr. Sá que se transforma em um marco na vida de Paulo e 

Lúcia pelas adversidades que enfrentam, os amantes passam praticamente a viverem juntos e 

essa união atrai os olhares da sociedade. Paulo começa a sentir-se incomodado pelos 

comentários que surgem na cidade sobre sua nova situação.  

 As discussões entre o casal permanecem, à medida que as desconfianças e 

inseguranças de Paulo surgem, mas o tempo de aborrecimento um com o outro não é longo. 

Lúcia não frequenta mais os lugares badalados da corte, nem sai mais com nenhum cliente, 

dedica-se exclusivamente ao homem que ama. Mais tarde, movida pelo desespero e 

animalidade de Paulo que mais uma vez a acusa de prejudicar-lhe a imagem diante da 

sociedade, sacrifica-se e volta a frequentar o teatro e as rodas da sociedade que estava 

acostumada, só para não lhe manchar a honra de ser sustentado por uma prostituta. Sai com o 

mais vil e desprezível dos seus clientes antigos, o Couto, com isso, ela atinge o sublime do 

heroísmo e da abnegação. 

 No outro dia Paulo vai procurá-la em sua casa, enlouquecido de ciúmes e de raiva. Lá 

chegando descobre Lúcia jogada em um sofá completamente atribulada e trêmula de despeito 

amoroso também. Os dois fazem as pazes, ela confessa que nenhum outro homem a tocou 

depois dele. 

 

 

Quando apareceu, saia do banho fresca e viçosa. Trazia os cabelos ainda úmidos; e a 

pele rorejada de gotas d'água. Rica e inexaurível era a organização dessa moça, que 

depois de tão violento abalo parecia criar nova seiva e florescer com o primeiro raio 

de felicidade! [...]. Ela me dizia no seu traje, o que nunca se animaria a dizer-me em 

palavras, que estava tão pura como eu a tinha deixado, do contato de outro homem. 

(Alencar, 1990, p. 53). 

 

 

 Passaram-se dias e o amor entre eles crescia cada vez mais. Porém, Paulo percebera 

que Lúcia estava diferente, já não correspondia a suas carícias com o mesmo viço e 

entusiasmo de antes. Ele começa a ficar preocupado, achando-se ofendido por não saber os 

reais motivos de Lúcia que já estava doente.  

 Mesmo tendo o amor de Paulo, Lúcia sabe que não pode amá-lo e viver plenamente ao 

seu lado como desejaria. Sua condição de prostituta de luxo a fasta de todos os seus sonhos. 

Certa ocasião ela discute com seu amante que se uma mulher como ela amar verdadeiramente, 

deve abandonar tudo, inclusive o direito de viver esse amor para não dessacralizá-lo.  

 O narrador de Lucíola denuncia os falsos valores da sociedade, mas reforça os padrões 

morais em que acredita. Padrões estes que ele quer ensinar e ratificar na cabeça de seus 

leitores. 
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 Algumas vezes Lúcia tenta dissuadir Paulo a casar-se e formar família com uma moça 

que aos olhos da época seria perfeita para ele, mas ele acaba sempre se desviando, 

propositalmente, desse objetivo. Os encontros amorosos diminuem, o sofrimento de Lúcia se 

torna cada vez maior nos momentos que antecedem o sexo. Ela sente-se mal e Paulo 

finalmente compreende os seus motivos e renuncia ao seu desejo.  

 Em um determinado dia resolve contar seu passado ao amante. Deixa claro que seu 

comportamento muitas vezes incompreendido pelos outros e sua maneira dura e sem 

escrúpulos de se entregar aos homens, acontecia como uma vingança a eles e ao seu próprio 

corpo: “tinha instintos de fera! Era uma raiva e desespero, que me davam ímpetos de 

estrangular o meu algoz [...] Não sei o que sou, sei que começo a viver, que ressuscitei agora” 

(Alencar, 1990, p. 74).  

 Maria da Glória finalmente renasce depois de uma gestação dolorosa mais desejada ao 

lado de Paulo. O amor que passa a sentir provoca-lhe uma mudança tempestuosa e inesperada. 

Sua alma de menina virgem que fora presa, torturada pelos atos do seu corpo, por fim liberta-

se e seu espírito se torna sereno. Ela muda-se para Santa Tereza e passa a viver com a irmã 

menor, Ana, que sustentava em um colégio interno. Paulo passa a visitá-las sempre e os laços 

de amor e cumplicidade desenvolvessem cada vez mais entre eles. O altruísmo de Lúcia chega 

ao auge pela preocupação que tem com o futuro da irmã e o de Paulo. Chega a pedir ao 

homem que ama que se case com Ana: 

 

 

Ana te daria os castos prazeres que não posso dar-te; e recebendo-os dela, ainda os 

receberias de mim. Que podia eu mais desejar neste mundo? Que vida mais doce do 

que viver da ventura de ambos? Ana se parece comigo; amarias nela minha imagem 

purificada, beijarias nela os meus lábios virgens; e minha alma entre a sua boca e tua 

gozaria dos beijos de ambos. Que suprema delícia..., (Alencar, 1990, p.82).  

 

 

 Entretanto mais uma vez Paulo a dissuadi desta ideia. Ela descobre-se grávida de um 

filho morto. Recusa-se a tirá-lo como recomenda o médico, faz de seu corpo o túmulo de seu 

filho. Paulo promete a amada que cuidaria de Ana como pai, caso ela faltasse. Morre se 

sentido purificada pelo amor que experimenta - por Paulo:  

 

 

— Tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios. Tu me santificaste com o teu 

primeiro olhar! Nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no 

seio do Criador. Fui tua esposa no céu! E contudo essa palavra divina do amor, 

minha boca não a devia profanar, enquanto viva. Ela será meu último suspiro. 

(Alencar, 1990, p.84). 
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 Os romances do período romântico sempre culminavam em casamento. Lucíola não é 

diferente, o casamento acontece, porém, “no céu”, já que a heroína não se encontrava dentro 

dos padrões de moça casadoira para a época. 

 

 

Brilho... e a noite depois! - Fugitiva beldade / De um olhar que me fez nascer 

segunda vez / Não mais te hei de rever senão na eternidade?  

Charles Baudelaire.
12
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 A Uma Passante, fragmento. Charles Baudelaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DUALIDADE DE ELSA 
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5. A DUALIDADE DE ELSA 
 

 “Terça-feira o táxi parou no portão da vila Laura. Elza apeou ajeitando o casaco, toda 

de pardo”, (Andrade, 1982, p. 49). A protagonista, logo no início da narrativa, manifesta sua 

dualidade através da cor da roupa que escolhe, toda de pardo. Uma cor indefinível entre o 

branco e o preto, entre o amarelo e o castanho.  

 Fräulein não é vilã, também não é boa, não é governanta, nem tampouco amante, não é 

feia, também não é bonita. Dissimula uma condição no contexto romanesco, fica sempre entre 

a amante e a professora de piano e de alemão; a mestra de amor e a governanta enérgica que 

controla os horários e o aprendizado das crianças; a Fräulein, homem-da-vida, é prática e a 

Elza, homem-dos-sonhos, é que planeja deixar a vida de tutora e voltar para a Alemanha e 

casar-se.   

 A oposição dos sentimentos experimentados pela protagonista é o que a torna humana. 

A paixão contida, as inseguranças, os medos e os erros cometidos é que fazem dela um 

modelo do homem comum, sujeito a falhas, pressionado pelo cotidiano que muitas vezes o 

aflige e o deixa sem saída do mundo que o rodeia. 

 Na sua tentativa de explicar-se para o mundo e para si mesma, promove um misto de 

sentimentos que se reflete numa personalidade enigmática e confusa. Aproveita-se da sua 

nacionalidade germânica e eleva-se a um posto de superioridade, acima dos brasileiros para os 

quais trabalha. Inferioriza seus costumes e visão de mundo: “Os portugueses fazem parte 

duma raça inferior. E então os brasileiros misturados? [...]”, (Andrade, 1982, p. 63-64), mas 

reproduz nas suas ações a forma de pensar deles: “[...] o viver da casa já estava reorganizado e 

velho. A mesma coisa de antes [...]. Imediatamente se apossara dos deveres próprios e se 

colocara na posição exata. O começo dela é de quem recomeça.”, (Andrade, 1982, p. 53). 

Liberta-se das convenções nacionais que a reprime e declara a verdade sobre si mesma: “vim 

ensinar o amor como deve ser”. (Andrade, 1982, p. 77). 

 A extensão da humanidade da protagonista é dada pelos aspectos e valores duplos que 

apresenta.  Seu homem-dos-sonhos é interior, não chega a ser uma vontade que determina 

algo, é apenas um pensamento, mas que relembra os sonhos de Elsa de construir uma família, 

um amor de excelências interiores. O homem da vida aparece unicamente quando se trata de 

viver, mover, agir. O homem- da- vida não pondera sobre nada, é ríspido na hora das 



39 

 

 

divagações da governanta. Mostra, com franqueza, as coisas como devem ser, sem tampouco 

pensar nas consequências.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM AMOR FORJADO 

 

 



41 

 

 

 

6. UM AMOR FORJADO  
  

 Quando Fräulein chega à mansão dos Souza Costa tem uma intenção única: conquistar 

Carlos. Criar nele a capacidade de distinguir amor de sexo, casamento de prazer, 

compromisso sério de uma aventura passageira. Fora contratada pelo patriarca da família, 

Felisberto Souza Costa, para isto: evitar uma tragédia familiar, o envolvimento do 

primogênito com mulheres devassas, interessadas apenas na sua fortuna.  

 Diferente de Lúcia de Alencar, Elsa não se deixava dominar pelos seus sentimentos. 

Tinha um objetivo: voltar para Alemanha e lá constituir um lar com um homem que já tinha o 

perfil traçado. Resolve então abandonar seus sonhos temporariamente e trilha mais uma 

aventura profissional. Passa a comportar-se de acordo com a função que assumira. Tudo 

minuciosamente calculado. 

 Mas, apesar de todas as obrigações que assume por contrato com Sousa Costa para 

levar uma vida linear como governanta e professora de sexo, a narrativa avança e vai pouco a 

pouco mergulhando Fräulein num movimento pendular no qual interagem as duas facetas de 

sua vida num processo de duplicidade: Elza, que “não sabia ter meiguice” e estava 

diretamente presa à crua realidade das carências econômicas, e Fräulein, que, como professora 

de sexo mas principalmente como mulher, extravasa sua meiguice, escorrega da realidade de 

Elza para a “realidade” dela mesma Fräulein, provocando outro desdobramento agora entre 

duas imagens que marcam profundamente o romance: o homem-da-vida, realidade nua e fria , 

à qual ela contrapõe a realidade do sonho traduzida na imagem do homem-do-sonho, utopia 

através da qual Fräulein ensaia romper as amarras que a prendem a essa realidade dura e crua 

na condição de só professora de sexo e poder sonhar com uma vida de esposa ao lado do 

homem talvez amado. É um dialogismo de formas de viver que impõe uma forte tensão ao 

romance.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAS POR ELAS 

 



43 

 

 

 

7. ELAS POR ELAS 

 

E demônios malsãos, nestes pardos instantes, 

Acordam gravemente e, como os negociantes, 

E movem ao voar o postigo ou a porta 

Através dos clarões que a ventania entorta, 

O deboche na rua acende lume infame, 

E como um formigueiro encontra o seu forame 

 

Vai forçando por tudo uma escondida estrada 

Tal como um inimigo a tentar a emboscada; 

Move-se pelo bairro, o que o lodo consome, 

E como um verme rouba ao homem o que come. 

Ouve-se em cada canto a cozinha ressonar, 

Nas mesas dos cafés, sonoras de remoques, 

Vão conversando as cortesãs com os escroques 

 

Os ladrões que mercê nem trégua alguma têm 

Vão logo principiar seu trabalho também, 

A forçar fechaduras docemente 

Para viver os seus dias e vestir a amante 

(Baudelaire, 2005, p. 100) 

 

 O tema da prostituta usada pela sociedade, mas discriminada na sua intimidade, já é 

algo bem antigo, inclusive presente na literatura sacra. A Bíblia nos conta no livro de João 

capítulo 8 e versículos 1 (um) ao versículo 11 (onze), a história de uma prostituta que foi pega 

em flagrante adultério. De acordo com a Lei Mosaica Tanto o homem como a mulher que 

fossem surpreendidos em adultério seriam condenados ao apedrejamento: “Se um homem for 

achado deitado com uma mulher que tem marido, então, ambos morrerão, o homem que se 

deitou com a mulher e a mulher; assim, eliminarás o mal de Israel”, (BIBLIA; Livro de  

Deuteronômio 22.22). 

 Quando trouxeram a prostituta para Jesus julgar, na verdade, não estavam só 

interessados em cumprir a Lei que mandava puni-la, mas também tentar o Mestre que sempre 

demonstrava compaixão pelos menos favorecidos. Não queremos aqui, entrar em uma 

discussão teológica, entretanto, pretendemos exemplificar com este fato que a mulher de vida 

fácil sempre fora discriminada pelo meio que vivia de acordo com a literatura de diferentes 

povos. A cultura dos povos antigos evidencia, como no romance de Alencar, que só a mulher 

era condenada por usar seu corpo como um meio de sustento financeiro. Agora, quem a 

usava, não sofria nenhuma retaliação. O homem estava sempre governando as situações e 

pondo sobre a mulher a culpa dos pecados da humanidade. Desde o jardim do Éden como 

mostra a Bíblia, a culpa sempre recairia sobre ela.   
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9 - E chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 10 - E ele disse: 

Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11 - E Deus 

disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que 

não comesses? 12 - Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, 

ela me deu da árvore, e comi. 13 - E disse o SENHOR Deus à mulher: Por que 

fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. (Bíblia Sagrada; 

Livro do Gênesis, 3: 9-13)  

 

 

 Na passagem bíblica acima, Adão justifica-se para Deus culpando Eva de Tê-lo 

seduzido à desobediência, esquecendo-se que quando o Criador o colocou no Jardim, fê-lo 

também administrador dele e passou-lhe toda a instrução devida.  

 

 

15 – Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o 

cultivar e o guardar. 16 – E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás 

livremente, 17 - mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; 

porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. (Bíblia Sagrada, Livro do 

Gênesis, 2: 15-17) 

 

 

  De fato, Adão era o responsável, inclusive de repassar a Eva todas as ordens do 

Altíssimo sobre o viver em obediência no Éden. Quando Eva se vê acuada por Deus, conta-

lhe a verdade, talvez por não ter mais a quem culpar após ela. O importante aqui é que depois 

disso, mesmo ambos sendo castigados pelo poder divino e sendo expulsos do Jardim, o 

homem, de acordo com a história bíblica a qual reflete a da humanidade, escraviza a mulher 

embaixo do seu poderio.  

 Aos poucos e com muito sofrimento, as mulheres vão conquistando sua independência 

na história e as chamadas meretrizes corroboram nesse processo. Sua postura desprendida de 

regras, sua mobilidade nos espaços públicos, antes, só destinados aos homens, ajuda a mostrar 

a competência que a mulher possuía de gerir sua própria vida socioeconômica. 

 Muitas são as causas que levam uma pessoa a se dedicar ao ofício da prostituição e a 

independência feminina não está listada em nenhuma delas. Porém, esse modo de viver vem 

como resultado desta independência: decidir qual rumo tomar com a sua própria vida. 

 Apetite sexual compulsivo e a pobreza são considerados até hoje causas do 

crescimento da prostituição no mundo. Por muito tempo na história da civilização acreditou-

se que uma mulher só seria capaz de vender seu corpo, sacrificar-se em se deixar usar 

sexualmente só em troca da sobrevivência. Não se admitia o fato de alguém estar nessa vida 

por escolha, não por falta de opção, mas por puro prazer, não por desespero.   
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 Através das personagens literárias, diversos temas foram abordados e discutidos em 

meio à sociedade. Protótipos, enformados, que o autor descobriu no mundo real e modificou e 

ajustou como personagem literária.  

 Lucíola dialoga com A Dama das Camélias. A narração de Paulo a G.M 

incontestavelmente é mais tranquila e linear o que favorece a compreensão do leitor, dando-

lhe o rumo certo para seguir. A narrativa de Dumas Filho apresenta múltiplos caminhos pelo 

excesso de narradores que há no texto. Em Lucíola, situações parecidas com o romance 

francês surgem no desenvolvimento do enredo. O drama romântico vivido tanto por Paulo 

como por Armand parece trilhar um único caminho – o do amor impossível, que, aliás, vem 

desde Goethe com Werthe. A pressão social que impede a Dama Marguerite de ficar com o 

homem que ama, é a mesma pressão que impede Lúcia de viver ao lado do seu escolhido. O 

amor arrebatador, o arrependimento e a morte das duas personagens constituem o ponto 

comum no enredo romanesco. Paulo quando narra sua história e a de Lúcia, já está 

distanciado do tempo em que viveu aquela situação, anos se passaram e ele agora pode refletir 

mais ponderadamente sobre suas escolhas juvenis e quem reúne essas recordações é G.M. 

Armand não é quem escreve sobre o seu romance com Marguerite também, há um 

distanciamento de quem viveu o drama e de quem narra os fatos.  Um amigo e o depoimento 

de algumas pessoas que presenciaram a tragédia de amor é que forjam a história.  Lúcia, uma 

prostituta apaixonada, assim como Marguerite é impedida de viver amplamente essa paixão. 

Como dissemos no início dessa dissertação a literatura apresenta-se aqui como “fenômeno de 

civilização” de acordo com Candido constitui-se numa tradição, em um sistema, talvez, de 

composição de personagens no romance brasileiro como já dissemos.  E mais, integra o 

grande sistema. 

    Alencar era um escritor a frente de seu tempo, sua peculiaridade em descrever as 

situações embaraçosas que suas heroínas passavam e que davam o ingrediente realista das 

suas obras. Mas é indeciso, não assume uma postura despreconceituosa em relação às 

mulheres. Pelo contrário concorda com os valores da época que atribuem à mulher uma 

condição inferior, sempre considerada devedora no processo social, a culpada de todos os 

males.     

 Lúcia é conscientemente adaptada a esse mundo de homens. Entende que não tem 

direitos sobre aqueles que a usam, mas acaba se apaixonando por um deles e acelera o 

processo de autopunição pela vida que leva. Diferente da cortesã de Alencar, Fräulein sabe 

dissimular todas as formas e todas as emoções, como autônoma do narrador; vai se 



46 

 

 

transformando, se adaptando ao modo de vida que lhe é proposto. Com isso, evita seu próprio 

sofrimento. Como uma mestra do amor anseia que seus alunos aprendam a lição. Acredita que 

não exista maneira melhor de gravar um ensinamento que não seja com um pouco de 

violência. Tinha “um desejo de tragédia inútil” no seu deus encarcerado. 

  O nome Fräulein em alemão tem a importância de professora dependendo do 

contexto, porém tem o sentido de senhorita, mas também garçonete. Como senhorita “a 

donzela” de Mário de Andrade, realiza seu serviço de mestra de amor sem relacioná-lo com a 

prostituição. Assume sua responsabilidade com orgulho e decoro, sai da uniformidade do 

papel de iniciadora sexual do primogênito, comporta-se como uma profissional que exige 

respeito para o espanto de Felisberto. Interessante do mesmo modo é o termo garçonete com 

o qual está relacionada governanta – uma serviçal multiforme, professora de piano, de 

alemão, de amor, etc. 

 Essa camuflagem de Elza em usar suas habilidades de professora de piano e de alemão 

para lhe permitir iniciar sexualmente seus pupilos, mostra a importância que uma boa 

iniciação sexual tem para o indivíduo burguês. Indica que esse começo bem feito e 

estruturado no ser humano é o principal motivo que o leva a alcançar a felicidade na vida 

adulta, por isso Felisberto tomou a iniciativa de procurar ingressar seu sucessor, não só nos 

negócios, mas também na virilidade, da melhor maneira possível. Não podemos deixar de 

observar que quando falamos em educação sexual, não estamos nos restringindo à definição 

de sexo, mas discorremos também sobre o nascimento do indivíduo em meio à sociedade em 

que vive e o contexto cultural a que está arraigado: à formação da família; a postura 

diferenciada na criação dos filhos, quando esses são de sexos diferentes; ao comportamento 

do homem e da mulher no seu contexto social, a maneira de pensar, agir e até de se vestir. 

Tudo isso cria e recria valores que servem de modelos para as gerações futuras. Cada classe 

social comporta-se de maneira distinta diante do mesmo tema, o que é importante para uns 

não passa de capricho ou algo menor para outros. Mário de Andrade procura apontar 

exatamente essas vivências diferenciadas da classe alta de sua cidade. A importância que 

davam ao dinheiro, achando que podiam comprar “tudo” que desejavam, inclusive a “correta” 

e mais “digna” iniciação sexual do seu filho homem, a recomendada pelos amigos.  

 

 

Laura, Fräulein tem o meu consentimento. Você sabe: hoje esses mocinhos... é tão 

perigoso! Podem cair nas mãos de alguma exploradora! A cidade... é uma invasão de 

aventureiras agora! Como nunca teve! [...] Quem me indicou, Fräulein foi o 

Mesquita, você conhece [...]. (Andrade, 1982, p. 76).  

 

 



47 

 

 

  Essa atitude mascarada, sem escrúpulos, dos ricos paulistanos é que emerge em meio a 

atitudes refinadas e aparências disfarçadas de muito pudor.  As inúmeras nuances que Elza 

apresenta no seu currículo profissional encobre seu verdadeiro objetivo naquela casa e ao 

mesmo tempo revela a dificuldade das pessoas em abordar claramente o tema da introdução 

do jovem na vida sexual. 

 Sempre se acreditou que uma mulher que se lança na chamada vida fácil possui sérios 

motivos para isso. No caso de Lúcia de José de Alencar, no início ela não teve escolha, por 

sua pouca idade e ausência total de determinados conhecimentos, como ignorar os passos de 

uma relação sexual. Permitiu que seu vizinho violasse sua inocência para conseguir dinheiro 

para ajudar a família doente. Já Fräulein, a situação econômica precária influenciou bastante a 

sua escolha quando veio da Alemanha pós-guerra, mas também sua fraqueza por esse tipo de 

serviço a impulsionou para esse antigo mercado de trabalho.  

 A literatura desembaraça através dos tempos os motivos e desculpas do ser humano 

para determinadas posturas. Hoje, tanto na vida real como na literatura, há mulheres que 

entram para a alta prostituição por puro prazer e também porque veem nesse tipo de serviço 

um meio de conquistar muito dinheiro com maior rapidez, modalidades que não justificam 

sua defesa na carência financeira. Talvez seja o caso de Lúcia McCartney, personagem do 

conto do livro de Rubem Fonseca lançado em 1962. A narrativa desenvolve-se em torno de 

uma garota de programa que atende só a clientes classe “A”, homens que podem pagar uma 

prostituta de luxo. McCartney vive a vida normalmente, não se sente culpada por ser uma 

garota de programa e não se julga inferior a ninguém que convive por isso. As facilidades 

econômicas que encontra explicam as suas atitudes. Não faz planos para o futuro, vive o 

presente intensamente como se só existisse o hoje para ela. A literatura abre-se para o mundo 

porque retrata a condição social do ser humano. 

 Como Fraülein e Lúcia, McCartney acaba se apaixonando por um de seus clientes e 

perde o controle de sua vida pessoal. Passa a corresponder-se com seu amante por cartas 

imaginárias, confusas, telefonemas truncados, até que é abandonada por ele. Uma situação 

antagônica com a heroína de Mário de Andrade, que embora esteja apaixonada por Carlos, 

seu “cliente e aluno”, não se deixa levar pelo seu Homem–do–sonho, mas vence-o, mesmo 

com dificuldades consegue chegar ao fim de sua “missão” de mestra do amor. Já Lúcia de 

Alencar, sua homônima, dá fim a sua existência depois que descobre o amor, pune-se para ser 

digna de experimentá-lo. Do mesmo modo, Lúcia McCartney pensa até em suicídio por causa 

de José Roberto, seu amor e cliente preferido, mas acaba decidindo mesmo, para esquecer 

seus problemas amorosos, um caminho diferente da cortesã do império e da professora de 
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amor, ir à boate. “Às vezes penso que minha única saída é o suicídio. Fogo às vestes? 

Barbitúricos? Pulo da janela? Hoje à noite vou à boate.” (Fonseca, 1987, p. 41). 

Rua do Siriri, de Amando Fontes, lançado em 1937, narra a história de algumas 

meretrizes situadas na cidade de Aracaju, logo no início século XX. Há uma sucessão de 

personagens durante o decorrer da narrativa: Mariana, Esmeralda, Angelina, Titã, Marina, 

Madalena e Djanira, são algumas dessas mulheres. 

A narrativa inicia-se com uma ordem do chefe de Polícia do Estado: a mudança de 

todas as mulheres de “vida libertina” para a Rua do Siriri. Dez anos após o lançamento de 

Amar, verbo intransitivo e setenta e cinco anos depois de Lucíola, as mulheres de “vida fácil” 

são finalmente se-pa-ra-das, não só em direitos, mas também geograficamente da sociedade 

que habitam.  

Despejadas do centro da cidade, do lugar onde estavam acostumadas a viver e a 

trabalhar, experimentam o abandono dos seus clientes, pois são levadas para o subúrbio. 

Muitos deles por desconhecerem o novo habitat de suas amantes e outros ainda pela distancia 

que se tornara maior.  Impulsionadas pela necessidade de sustentarem-se, vão para as ruas 

“laçarem” seus novos fregueses. Só Mariana fica em casa, cuidando dos afazeres do lar.  Vão 

se inserindo na trama uma sequência de personagens e eventos. 

Rua do Siriri não descreve cenas sensuais, contempla a vida das meretrizes, mostra 

seus sofrimentos e carência de dignidade para viver.  Uma visão direcionada para um mundo 

marginalizado, que expõe as histórias, os pensamentos e sentimentos das protagonistas como 

outras personagens literárias quaisquer que mereçam espaço no enredo.    

Na edição da obra de 1968, Das edições ouro, há duas críticas favoráveis a obra de 

Amando Fontes: a de Monteiro Lobato do Pré-Modernismo e a de Mário de Andrade do 

Modernismo. Andrade considerou o romance uma inovação, pois caracteriza mulheres 

despatriadas como indivíduos de inclusão que merecem ser vistos e ouvidos em suas 

dificuldades: "(...) esplêndido. Não é só pelos pormenores literários do livro, principalmente 

isso de você humanizar um assunto que na mão de outro se tornava logo escabroso e coisa 

para esquentar sexos curiosos" (FONTES, 1968, p. 21). O estilo narrativo de Fontes também 

foi destacado na obra por Monteiro Lobato como algo inerente ao escritor: "(...) da à sensação 

de sair naturalmente do escritor, instintivamente, fisiologicamente, como se possuísse lá 

dentro, ao lado dos órgãos comuns que respiram cheiram, veem, fazem circular o sangue, etc., 

o órgão da escrita" (FONTES, 1968, P. 25). 

 Em outro romance, desta vez de Roberto Drummond, a trama mostra a trajetória de 

Hilda Furacão, uma moça de família que abandona o noivo, os convidados, a família no dia 
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do seu casamento e se hospeda na zona boêmia de Belo Horizonte. Incompreendida pela 

família e pelo noivo, resolve mudar de postura e rompe com todas as tradições e os chamados 

bons costumes da época. A partir daí, passa a ser a mais desejada prostituta da cidade. Hilda 

escandaliza a sociedade patriarcal mineira. 

 A narrativa desenvolve-se em torno de três amigos inseparáveis: Roberto Drummond, 

que com ideais comunistas pretende mudar a sociedade em sua volta, Maltus, que ingressa na 

vida religiosa com o sonho de ser frade, e Aramel, que, incentivado por sua beleza, almeja ir 

para Hollywood a fim de tornar-se famoso. A vinda de Hilda para a prostituição acaba 

surtindo influencia nos planos dos três. Frei Maltus apaixona-se por ela e passa a viver um 

verdadeiro tormento em vida pela escolha religiosa que fizera. Diariamente confronta-se com 

o pecado por desejar uma mulher e vive uma angustia interior, pois sua alma sente-se dividida 

entre e o desejo sexual que o liga a mais famosa prostituta da cidade e o sonho de tornar-se 

frade e manter-se em santidade de alma e corpo por causa da igreja. 

 A partir das recordações do jornalista Roberto Drummond, a história é narrada. Na 

época do acontecimento era repórter do jornal Folha de Minas. Logo no início de sua carreira 

recebe uma incumbência importantíssima: esboçar o perfil de uma mulher intrigante que 

provocou um verdadeiro reboliço nos chamados bons costumes e nas regras morais vigorantes 

- Hilda Furacão. Todos os exemplos citados acima reiteram a elaboração de uma tradição que 

assegura a formação da continuidade literária.  

 Outra Obra que reitera com Lucíola e Amar, verbo intransitivo, é Teresa Batista 

cansada de guerra de Jorge Amado. O romance, escrito em 1972, passa-se entre Sergipe e 

Bahia. Tereza, a protagonista do enredo, fica órfã de pai e mãe ainda muito nova. É criada por 

seus tios e mais tarde, por volta dos doze anos, vendida pela tia Filipa a um fazendeiro 

pedófilo e brutal, o Capitão Justiniano Duarte da Rosa. Um homem perverso acostumado a 

desvirginar meninas, inescrupuloso, aproveitava-se da miséria em que viviam determinadas 

famílias e comprava por pouco dinheiro crianças que escravizava sexualmente. Na casa do tal 

capitão, conhecido como Justo, Tereza é agredida, maltrada e estuprada. Toda essa violência 

sofrida por ela, não a faz desistir de lutar contra esse destino que lhe impõem. Mesmo 

aprisionada pelo Capitão, ela conhece o amor através de Daniel, um estudante que a seduz e 

depois a abandona quando ela mata Justiniano para defendê-lo. 

 Tereza é presa, traída pelo próprio homem que protege. Na prisão, recebe ajuda do Dr. 

Emiliano Guedes, que desde a época do Capitão Justiniano já demonstrava interesse por ela. 

Passa a ser sua amante e é tratada com respeito e carinho por ele. Porém, depois de ter vivido 

seis anos de paz, ele morre e Tereza mais uma vez sente-se abandonada. Mas diferente da 
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primeira vez que ficou órfã, ela está forte, amadurecida pela vida dolorosa que levara, torna-

se, então, uma guerreira determinada.  

 A partir daí, passa por muitos desafios para sobreviver. Vira dançarina em um cabaré 

em Aracaju e conhece o amor de sua vida, Januário Gereba. Os dois são separados por 

diversas adversidades e a heroína de Jorge Amado fica só outra vez. Desiludida viaja por 

vários lugares, é cantora de cabaré a voluntária para combater a varíola. Depois de sucessivas 

emoções, coroações e destronamentos da personagem principal, ela por fim encontra-se com 

seu verdadeiro amor. 

 A vida da personagem Teresa Batista é marcada por tragédias, assim como a 

protagonista, de Lucíola. Ela enfrenta muitos dissabores na sua trajetória. Entretanto, difere da 

protagonista de Alencar que se submete a um destino mórbido. Teresa luta ferrenhamente 

para alcançar seus objetivos, como Fräulein, ela não deixa que o rótulo que a sociedade lhe 

atribui a imobilize.  

 De acordo com a linguagem romanesca, o ponto comum entre as personagens de 

Hilda, Teresa Batista, Lúcia McCartney, as prostitutas da Rua do Siriri, Fräulein Elsa e Lúcia 

estão na profissão que escolheram. Cada uma elege o nome mais adequado para se 

autodenominar. De Cortesã a professora de amor e, com o passar do tempo, o de prostituta, 

garota de programa, assumindo sua condição, muitas vezes sem nenhum receio, em meio à 

sociedade. 

 Transpondo a linguagem literária para o discurso real, há relatos de prostitutas que 

largaram estudos universitários, profissões de boa rentabilidade financeira e uma família que 

lhes garantia conforto e segurança para se dedicarem à atividade. Isso significa que o 

argumento da falta de oportunidade é falho. 

 A história de Bruna surfistinha, garota de programa, que ganhou notoriedade na 

internet através de suas experiências sexuais com seus clientes descritas em seu blog, é um 

exemplo do que citamos acima. Suas revelações a levaram ao sucesso financeiro e à fama. 

Conquistou status de celebridade e passou a ser conhecida inclusive em mais de 30 países. 

Publicou três livros, o seu primeiro Best seller foi O Doce Veneno do Escorpião, que ganhou 

as telas do cinema em 2011, lançado pelo diretor Marcus Baldini.  A história Tanto do livro 

como do filme relata as tórridas experiências que tivera com seus clientes na época que 

comercializava seu corpo. De acordo com seus relatos em seu primeiro livro e algumas das 

entrevistas veiculadas na mídia, Raquel Pacheco, seu nome verdadeiro, era membro de uma 

família de classe média e fora adotada quando pequena. Estudou em colégios particulares, 
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cursou inglês, tinha acesso a diversões, malhava, frequentava shopping e levava uma vida 

“normal” como qualquer adolescente de sua idade.  

 Depois da puberdade, começou a sentir-se deslocada dentro de sua família quando 

descobriu que era adotada. Passou a desentender-se com os pais e começou a envolver-se com 

drogas e sexo. Até que abandonou de vez a família e decidiu vender seu corpo. Seu sucesso 

estreou com as histórias que postava em seu blog, publicou seu primeiro livro e largou a 

profissão de prostituta.  

 A literatura revive através de suas personagens toda a problemática existencial que 

uma pessoa de carne e osso passa. Trás para as linhas do mundo romanesco as causas, 

explicações, justificativas e condenações que rodeiam a vida do ser humano no dia-a-dia, 

neste caso específico o cotidiano feminino. 

   As personagens segundo Bakhtin começam a ver-se pela primeira vez como que 

pelos olhos do autor. As primeiras palavras autorizadas sobre elas vêm de fora e determinam a 

sua personalidade, vão ao encontro da sua própria e obscura autossensação interior, dando-

lhe forma e nome em que pela primeira vez ela toma consciência de si e se localiza como 

‘algo’. (Bakhtin, 2003, passim). Tanto nos romances alicerces do nosso trabalho: Lucíola, 

Lúcia McCartney e Amar Verbo Intransitivo, como nos outros citados, inclusive a vida de 

Bruna Surfistinha, vemos a importância que o outro tem na determinação de quem somos. 

Bakhtin cita o exemplo da influencia da mãe na formação axiológica da criança. Na 

impossibilidade que essa teria de falar a seu próprio respeito em tons íntimos, familiares se 

não fosse a progenitora. No caso de Lúcia e Fräulein, a opinião do autor sobre as duas está 

intrinsecamente ligada ao conceito que ambas tem de si mesmo.  

 Uma é cortesã assumida, conhece os benefícios da área que escolheu, mas também 

sabe das agruras que enfrentará no meio em que vive. Circula nos ambientes públicos, sabe 

gerenciar sua vida sem depender de um homem para gerir-se. No entanto, tem a percepção do 

lugar que ocupa naquela sociedade, retrata a consciência do autor através das suas atitudes e 

de seu modo de pensar, ou seja, uma mulher que fez as suas escolhas, mesmo levada por um 

infortúnio, não tem licença para compungir-se. Alencar dá o fio condutor do destino de sua 

heroína, enformada pela sua pena.  

 Já Fräulein também retrata a opinião do autor sobre tudo que traz à tona no romance. 

A superioridade de Elza ao escolher a profissão que mais achou dentro de si vocação. A 

maneira fria com que calcula todos os seus movimentos para a conquista de seus objetivos e o 

preconceito com que trata a todos que em sua opinião não são considerados raça superior. 

Com isso, Mário de Andrade mostra a inaptidão dos estrangeiros para se adaptarem aos 
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costumes e gênio do brasileiro. Do mesmo modo a incapacidade dos ricos paulistanos de lidar 

com determinadas situações fica clara e o hábito de passar uma imagem daquilo que 

verdadeiramente não são. Aparentam uma cultura que não retrata o real. É o caso do trecho 

em que a biblioteca da família Sousa Costa exibe um acervo de livros novos, sem aspecto 

nenhum de manuseio. 

 

 

[...] 

Das lombadas de couro, os grandes amorosos espiavam, Dante, camões, Dirceu. Não 

digo que pro momento fílmico do caso, estes sejam livros exemplares, porém 

asseguro que eram exemplares virgens. Nem cortados alguns. Não adiantavam nada, 

pois.  

 O caso é que Sousa Costa, escutando um amigo bibliófilo gabar exemplares 

caros, falara pra ele: 

 — olha Magalhães, veja se me arranja uns desses pra minha biblioteca.  

 Por isso é que possuía aquele Camões tão grande, aquela Vita Nuova em 

pergaminho, um Barlaeus e um Rugendas bom pra distrair as crianças, dia de chuva. 

(Andrade, 1982, passim). 

 

 

 O narrador habilmente por intermédio do seu olhar crítico e irônico exibe uma elite 

fútil, incomodada somente com as aparências. Na verdade não estavam preocupados em 

somar conhecimento, queriam apenas ostentar algo que não possuíam e nem estavam 

interessados em ter realmente. 

 Os dois romances em estudo, através de seus autores, levantam uma discussão sobre 

os costumes e valores respeitados na época do seu lançamento. 
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8. UMA REALIDADE SOCIAL DIFERENCIADA 

 

 Na reconstrução de um período cultural, os costumes e hábitos precisam ser avaliados 

e a literatura é um dado importante a ser considerado, pois ela é um dos sintomas sociais de 

uma determinada época. Os séculos XIX e XX ganham características particulares quando 

estudamos sobre assuntos que buscam pintar a silhueta de uma única comunidade.  

 No romance de Alencar, Lúcia é desenhada como uma moça de caráter íntegro, pois 

consegue manter a sua pureza de alma mesmo vivendo uma vida de prostituição. Essa façanha 

só é alcançada através de sua estória que é exposta na narrativa. Uma moça de família que é 

obrigada a se prostituir para ajudar sua parentela doente e sem posses. Mesmo levando uma 

vida promíscua, não consegue deixar de lado o que aprendera no lar paterno sobre viver 

honestamente e passa a ter um comportamento ambíguo na narrativa. Para uns é uma devassa, 

aproveitadora e mesquinha, para outros uma mulher enigmática e surpreendente nas suas 

reações. Uma mulher proibida de circular no seio familiar daquela sociedade, mas com 

passagem direta para frequentar os lugares públicos da cidade. Inclusive sozinha o que não era 

comum para mulheres respeitáveis do período. Lúcia não se importa, enfrenta a todos e age 

sozinha os seus negócios.  

 Já em Amar, Verbo Intransitivo, Fräulein ao contrário da heroína de Alencar é 

recebida no espaço privado da sociedade do século XX. Claro que há também uma condição 

pré-estabelecida pelo seu “patrão”: dissimular o verdadeiro objetivo que a leva ali, ou seja, 

esconder-se atrás da professora de alemão, da governanta, da professora de piano que é na 

verdade mestra de amor. 

 Embora Fräulein seja alemã e tenha costumes, gostos e pensamentos diferentes dos 

seus patrões, acaba com o passar do tempo, adquirindo os hábitos do grupo que interage. Ela 

passa a transparecer pouco conhecimento intelectual, até mesmo sobre assuntos que deveria 

ter domínio como “[...] Quem que errou forte e incorrigivelmente? Só Bisnarck. Alguém 

chamou esse homem de ‘último Nibelungo’...”. (Andrade, 1982, p.61). 

 Aos poucos a governanta vai adquirindo a cor do povo que a rodeia. Quando discursa 

sobre arte não demonstra muito conhecimento. Não aceita a República de Weimar, instaurada 

na época, porém quer voltar para seu país, àquele de seus sonhos, não o atual. “Fraülein quase 

nada sabia do Expressionismo nem de modernistas [...]. Compreendeu e aceitou o 
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Expressionismo, que nem alemão medíocre aceita primeiro e depois compreende. [...] 

Aceitaria tudo. Compreenderia tudo?”. (Andrade, 1982, p. 71). 

 A mestra de amor demonstra uma superficialidade muito grande quando começa a 

refletir o comportamento e valores da sociedade que habita. Toda a aparência que possui de 

convicções fortes sobre vários assuntos na vida, vão se desintegrando com o tempo. Ela é uma 

ferramenta de trabalho na casa dos Sousa Costa, um utensílio usado por eles para educação 

formal e sexual dos seus filhos. 

 Uma de suas atitudes na casa é levar para as crianças a rigidez nos horários e a falta de 

brincadeiras. Uma atitude que vem inibir a criatividade nelas. Seu homem-dos-sonhos 

também é atingido pelo seu homem-da-vida. Elsa, a moça que sonha com um idílio 

romântico, é esmagada juntamente com as crianças, pois descobre no decorrer da narrativa 

que não pode amar como gostaria.  Em diversos momentos na narrativa, ela angustia-se por 

não poder libertar seu homem-do-sonho. “Professora de amor... não nascera para isso, sabia. 

As circunstancias é que tinham feito dela a professora de amor, se adaptara [...] pobre Carlos, 

vai sofrer... vem uma revolta: que sofra! e ela então? Grande Alemanha... desmantelada... 

rapidamente.”. (Andrade, 1982, p. 103, 131).    

 Uma marionete movida pelos dedos hábeis do narrador para mostrar a performance da 

sociedade que a acolhera. A professora não se mostra diferente, almejava uma posição social 

a qualquer preço, mesmo que o homem-dos-sonhos fosse ferido. Para a sociedade refletida 

pela mestra de amor, o mais importante era um reconhecimento social privilegiado. Então, 

Fräulein sufoca Elsa e as crianças, o deleite, os duplos sentidos são eliminados por uma causa 

maior. 

 

 

Mesmo para as meninas, três: Maria Luísa com doze anos, Laurita com sete, 

Aldinha com cinco, Elza já dera completo conhecimento de si estrangulando a 

curiosidade delas. Já determinara as horas de lição de Maria Luísa e Carlos. Já 

dispusera os vestidos, os chapéus e os sapatos no guarda-roupa. No jardim, fizera as 

meninas pronunciarem muitas vezes Fräulein. Assim deviam lhe chamar. 

 "Fräulein" era pras pequenas a definição daquela moça... antipática? Não. 

Nem antipática nem simpática: elemento. Mecanismo novo da casa. Mal imaginam 

por enquanto que será o ponteiro do relógio familiar. 

 Fräulein... nome esquisito! nunca vi! Que bonitas assombrações havia de 

gerar na imaginação das crianças! Era só deixar ele descansar um pouco na ramaria 

baralhada, mesmo inda com poucas folhas, das associações infantis, que nem 

semente que dorme os primeiros tempos e espera. Então espigaria em brotos 

fantásticos, floradas maravilhosas como nunca ninguém viu. Porém as crianças nada 

mais enxergariam entre as asas daquela mosca azul... Elza lhes fizera repetir muitas 

vezes, vezes por demais a palavra! Metodicamente a dissecara. "Fräulein" 

significava só isto e não outra coisa. E elas perderam todo gosto com a repetição. A 

mosca sucumbira, rota, nojenta, vil. E baça. 

 Tal qual o substantivo, Elza se mostrara no seu eu visível e possível. No seu 

eu passível de entendimento infantil. Que infantil! Humano universal devo escrever. 
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Malvada! Cerceara os galopes da criação imaginativa, iluminara de sol cru as 

sombras do mistério. Que-dê os elfos da Floresta Negra? As ondinas sonorosas do 

Vater Rhein? A gente percebia muito bem as cordas que elevavam a protagonista no 

ar. O público não aplaudiu. 

 As crianças lhe chamariam sempre Fräulein... Fräulein queria dizer moça? 

Qual moça nem virgem! Fraülein era Elza. Elza era a governanta [...] Regrava 

passeios sempre curtos, batia as horas das lições sempre compridas. Como é que o 

público podia ser interessar por uma fita dessas! Não aplaudiu. (Andrade, 1982, p. 

54).  

 

 

 Em Lucíola, a protagonista é altiva diante de uma sociedade que a quer esmagar, não 

se submete ao poderio masculino, antes reage e joga na face dos seus clientes a verdade que 

todos querem ocultar. O autor usa a vida da cortesã para levar a sociedade admitir a sua 

culpabilidade perante mulheres como Lúcia.  

 

 

— Ah! esquecia que uma mulher como eu não se pertence; é uma coisa pública, um 

carro da praça, que não pode recusar quem chega. [...] Esqueci, que, para ter o 

direito de vender o meu corpo, perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprouver! [...], 

um homem honesto pode rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nódoa 

manche a sua honra; mas se pedir-lhe que me aceite, se lhe suplicar a esmola de um 

pouco de afeição, oh! então o meu contato será como a lepra para a sua 

dignidade[...]. (Alencar, 1990, p. 44,45).  

 

 

 Um homem honesto não se suja em usá-la, no entanto, a prostituta não pode sequer 

arrepender-se e mudar de vida. Está condenada a passar seus dias separada de uma vida de 

alegrias familiares. 
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9. EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE  

 

 
 Fräulein alemã, Lúcia brasileira. Uma é seca, não costuma demonstrar afetividade. 

Outra extremamente sensível deixa que seus sentimentos evaporem pelos poros de sua pele. A 

professora de amor sabe usar suas armas para o fim que deseja. A cortesã também vive à custa 

de seus amantes e amarra todos eles em sua teia. Mas a diferença está quando ambas são 

traídas pelo amor. A governanta mesmo atingida em seu corpo pela paixão reconstrói-se e 

volta para o seu objetivo inicial de levantar uma reserva financeira para a realização do seu 

sonho de “voltar para casa”. Lúcia não tem a mesma sorte, são de épocas diferentes e só resta-

lhe a morte para no porvir, concretizar seus sonhos de amor. 

 Enquanto Lúcia pune seu amor com a morte por tirar seu sustento da vida promíscua 

que leva, Fraülein Elza usa sua profissão de iniciadora sexual de meninos incautos da 

sociedade paulistana para alcançar seus sonhos de um dia regressar para Alemanha e formar 

uma família, já garantida financeiramente pelo trabalho que desempenhou no Brasil. 

 O romance alencariano é conservador, porque suas ideias são conservadoras. Ele é 

construído com o objetivo de agradar o leitor da época que pensa como Alencar e também 

alertá-lo contra as armadilhas que a vida em sociedade prepara para os incautos. Os términos 

dos seus romances mostram as consequências dos desavisados que tentam burlar a ética do 

período: a punição dos fracos, entre os quais se destacam as mulheres, as mais 

responsabilizadas. Dá-se aí aquilo que o professor Alfredo Bosi definiu muito 

apropriadamente de mito sacrificial. 

 

 

São todas obras cujas tramas narrativas ou dramáticas se resolvem pela imolação 

voluntária dos protagonistas: o índio, a índia, a mulher prostituída, a mãe negra. A 

nobreza dos fracos só se conquista pelo sacrifício de suas vidas. (Alfredo, 1992, p. 

179)
13

  

 

 

 O narrador de Lucíola é juiz, não há falta de veracidade em seus julgamentos. Ele 

recompensa e penitencia, dá a vida e mata para alcançar uma remissão sempre traduzida no 

                                                           
13

 Bosi, Alfredo. Dialética da colonização, Companhia das Letras, São  Paulo: Cultrix, 1992. p. 179  
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sacrifício dos fracos, sobre os quais alguns escritores, como Alencar, fazem desabar os 

maiores infortúnios como se eles tivessem feito por merecer. 
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10.   ALGUNS ELEMENTOS DIALÓGICOS EM AMAR, VERBO 

INTRANSITIVO 
 

 As personagens são resultados da inventividade do autor-narrador que cria modelos de 

pessoas de carne e osso. Esses modelos não são fotografias idênticas de seres que habitam no 

mundo real, mas que existem no mundo interior do narrador. São protótipos que o autor 

encontrou no mundo real e convencionou como personagens literárias. 

 Lúcia, Fraülein e McCartney refletem apenas um modelo de mulher das muitas que 

viveram no século XIX e XX. O autor não consegue em um modelo que cria traduzir na 

íntegra uma mulher completa com traços que caracterizem todas as existentes, pelo contrário, 

faz desse seu mostruário apenas um aspecto da coletividade feminina. Transforma um 

conceito seu particular em uma das muitas características que elas possuem. Porém, ao longo 

dos anos cada narrador em sua época intensifica um aspecto do todo feminino que contribui 

para o estudo deste sexo que alvoroça o mundo masculino.   

 Através dos textos que nos atualizam no processo de representação, conhecemos o ser 

humano. A história do mundo não passa de uma interpretação segundo aqueles que a viveram 

e descreveram, pois o olhar do narrador interferiu na sua narração. 

 No caso de Lucíola, Alencar expõe os valores culturais predominantes na sociedade de 

seu tempo e os seus particularmente. Arma um embate entre as personagens que povoam seus 

romances, há choque entre o bem e o mal segundo a concepção ideológico-religiosa 

predominante na sociedade oitocentista. O autor traz à cena temas controversos para sua 

época com uma interrogação: o que é ter honra? E o que seria ser honrado? 

 Paulo torna-se confuso diante de Lúcia quando resolve discutir sobre honra. Embora já 

more praticamente com a cortesã, não quer passar uma impressão que está sendo sustentado 

por ela. Tem medo de ser difamado.   

 

 – Então não posso dar-me a quem for de minha vontade? 

 – Quem diz isso? Eu é que não te posso aceitar por semelhante preço. À custa da 

honra... É muito caro, Lúcia! (Alencar, 1990, p. 44).    

 

 O movimento narrativo ganha energia graças ao desnudamento dos conflitos e 

contradições entre as personagens, que se refletem nas posições que elas ocupam na sociedade 
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e que vão atingir a própria afetividade. Essa diferença de condições sociais gera 

consequências psicológicas que transparecem no comportamento das personagens e marca a 

essência do processo narrativo de Alencar. A essa discrepância de posições sociais, o passado 

e o presente, outros elementos de composição literária, unissem para trazer a tona todo o 

mundo psicológico das personagens.    

 A justificação de Lúcia se dá por esse intermédio, pois com o acesso ao passado da 

cortesã, o leitor fica sensibilizado com sua trajetória de sofrimento. Afinal ela só passou a ser 

o que é porque se sacrificou pela família doente. Sua violação é quase um estupro, não 

restando outra saída para a menina Maria da Glória, senão a prostituição. O leitor também 

observa que, mesmo levando uma vida promíscua, a cortesã nunca se conformou com o que 

se tornou, desenvolve um sentimento de culpa que carrega para o resto de sua vida, até chegar 

a autopunição. 

 

 

Uma menina de quatorze anos para tratar de seis doentes graves, e achar recursos 

onde os não havia. [...] Pedia para meu pai enfermo e minha mãe moribunda, não 

tinha vexame. [...] passou um vizinho (o Couto). Falei-lhe; ele me consolou e disse 

que o acompanhasse à sua casa. A inocência e a dor me cegavam: acompanhei-o. 

[...] – Ele tirou do bolso algumas moedas de ouro, sobre as quais me precipitei, 

pedindo-lhe de joelhos que mas desse para salvar minha mãe; mas senti os seus 

lábios que me tocavam e fugi! [...] não sabia o que queria esse homem; ignorava 

então o que é a honra e a virtude da mulher; o que se revoltava em mim era o pudor 

ofendido. Desde que meus véus se despedaçaram, cuidei que morria; não senti nada 

mais, nada, se não o contato frio das moedas que eu cerrava na minha mão crispada. 

(Alencar, 1990, p. 72-73). 

 
 

 Com a prática do vício por causa de novas necessidades que vão surgindo, Lúcia vicia-

se nesta vida de ganhar seu sustento vendendo prazer com seu corpo. Uma história que 

Alencar faz questão de contar para denunciar uma sociedade que estabelece o dinheiro como 

algo fundamental para abalizar os relacionamentos da época, “como elemento de conflito que 

deve ser contornado para chegar à realização de um sonho romântico ou à desilusão perante o 

caráter implacável dessa ordem social metálica.” (Marco, 1986, p. 72). O projeto de José de 

Alencar era nos dar uma identidade social através da literatura, desmascarar nossa vergonha. 

 Amar, Verbo Intransitivo, mais de um século depois, conversa com Lucíola na 

formação de nossa literatura. Um nexo de continuidade na ficção para indicar que a narrativa 

literária é dependente dos conflitos existentes no mundo real.   

 Algumas vozes são ouvidas no romance de Mário de Andrade. O narrador fala com o 

leitor, briga com a personagem. Por outro lado, o leitor sente-se como um consultor do 

narrador no romance, uma vez que a sua opinião é exigida no decorrer da narrativa. 
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aqui o leitor recomeça a ler este fim de capítulo do lugar em que a frase 

do etc. principia. E assim continuará repetindo o cânone infinito até que se 

convença do que afirmo. Se não se convencer, ao menos convenha comigo 

que todos esses europeus foram uns grandessíssimos canalhões.). (Andrade, 1982, p. 

61). 

 

 

 Na visão filosófica de Bakhtin, os autores não concluem as suas personagens, porque 

estas são inconclusíveis enquanto indivíduos que evoluem e estão sempre abertos a mudanças. 

O ser humano é um ser mutante culturalmente. Está sempre em evolução durante o período de 

sua vida. É inconstante e é formado por um misto de temperamentos. Talvez por isso sua 

definição seja tão complexa. É uma mistura também de dramas afetivos e emocionais, que 

levam o narrador a sondar, a tentar adivinhar o estado d’alma das personagens. 

 Mário de Andrade na tentativa de traduzir um pouco da alma de suas personagens cria 

vozes que denunciam esses sentimentos.   

 

 

Quereria sorrir... Quereria, quem sabe um pouco de pranto, o pranto abandonado faz 

vários anos, talvez agora lhe fizesse bem. Nada disso. O romancista é que esta 

complicando o estado de alma do rapaz. Carlos apenas assunta sem ver o quadrado 

vazio do céu. (Andrade, 1982, p. 70). 

  
 

 É como se o autor, reconhecendo a autonomia das personagens “Fräulein se contou” 

(Andrade, 1982, p. 79), procurasse assuntar o que se passa em sua alma. Por isso lhes dá a 

palavra para que elas extravasem o que sentem e sabem em sua interioridade. Só depois ele, 

narrador, apresenta os fatos em sua objetividade, como se pode ver pelo exemplo que se 

segue. Souza Costa aconselha Carlos a esquecer a mestra de amor, manda-o divertir-se. 

Aparentemente o rapaz obedece.  

 

 

       — Não. Não sabemos onde Fräulein está. 

       No entanto era tão fácil! Jornais do Rio! Folha da Noite!... Ela estava ali 

mesmo, perto dele, à disposição dele, bastando atravessar a rua mais uns passos e 

portar na Pensão Mme. Bianca (Familiar). Com cem bagarotes então, a gente 

caminha mais um pouco e a encontra no largo do Arouche, novinhas, bonitas, ítalo-

brasileiras. E se não quer gastar os cem, [...] se não quer gastar nem mesmo 

cinqüenta, ela está ali prontinha-da-silva, por qualquer dez mil-réis, vinte, nas lojas 

de terceira ordem. Na rua Ipiranga então, ela espera Carlos em pencas de quatro e 

cinco em cada casa. Está por toda a parte, a gente sabe. Carlos não sabe disso.  ‘- 

Psiu... Entra mocinho!’  

       Não escuta. Cabeçudo, não quer escutar. Será que cultiva a própria dor?. 

(Andrade, 1982, p. 142). 
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 A penca de mulheres disponíveis é um dado da realidade social paulistana que não 

parece abalar o envolvimento afetivo de Carlos por Fräulein, pois é a ela que ele procura em 

detrimento das outras. E o narrador os põe à mesa do chope com uma técnica discursiva na 

qual se cruzam várias vozes: a do próprio narrador, a de Fräulein,  que pensa na sua 

Alemanha, sente pena de Carlos mas quer lhe dar uma pequena punição para que ele aprenda 

(“que sofra!) e novamente a do narrador, que passa a palavra ao homem-da-vida para que este 

diga “não”. Trata-se de um dialogismo sumamente sutil que a citação abaixo ilustra bem.  

 

 

vamos tomar um chope. Fraülein sente uma fraqueza, sorri de amorosa. Pobre 

Carlos, vai sofrer... vem uma revolta: que sofra! E ela então? Grande Alemanha sem 

recursos, desmantelada. Tudo rapidamente. Porém permanece um desejo mole pelo 

rapaz. Talvez a assombre um arrependimento. O homem-da-vida afirma: não. E vira 

o chope. (Andrade, 1982, passim). 

 
 

           Segundo Bakhtin, a avaliação do autor sobre sua personagem não é conclusiva para 

fechar um diagnóstico a respeito dela. Mas esta tem a liberdade de se manifestar “como 

sujeito articulador do seu próprio discurso”. (Bezerra, Paulo. Problemas da poética de 

Dostoievski, prefácio, p. VIII). “No princípio tinha de ser simples. Simples e insexual. O amor                  

nasce das excelências interiores. Espirituais, pensava. O desejo depois.” (p.50). Fräulein calcula tudo, 

escolhe suas ferramentas pedagógicas para alcançar êxito no seu ensino com Carlos. 

          Novamente o narrador desabafa com seu leitor sobre os rumos das ações de sua 

protagonista. “É coisa que se ensine o amor? Creio que não. Ela crê que sim. Por isso não foi 

no jardim, deve se guardar. Quer mostrar que o dever supera os prazeres da carne, supera.” 

(Andrade, 1982, p. 65). 

O narrador continua com a parceria com o leitor na construção da narrativa. O alvo é 

esse, torná-lo cúmplice de toda complicação do enredo.  

 

 

 Se este livro conta com 51 leitores sucede que neste lugar de leitura já 

existem 51 Elzas. É bem desagradável, mas logo depois da primeira cena cada um 

tinha a Fräulein dele na imaginação. Contra isso não posso nada e teria sido 

indiscreto se antes de qualquer familiaridade com a moça, a minuciasse em todos os 

seus pormenores físicos, não faço isso. Outro mal apareceu: cada um criou Fräulein 

segundo sua própria fantasia, e temos atualmente 51heroínas para um só idílio. 

 51, com a minha, que também vale. Vale, porém não tenho a mínima 

intenção de exigir dos leitores o abandono de suas Elzas e impor a minha como a 

única com existência real. O leitor continuará com a dele. (Andrade, 1982, p. 57). 

 
 

 Usando o discurso indireto livre o narrador mistura sua voz com a da personagem 

dando a direção que quer a cada situação que se origina. Ele, porém, não a conclui, isso 
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afetaria o desenvolvimento dela na narrativa, pois a tornaria muda frente a seu discurso, 

apenas um fantoche.  

 

 

Mas Dona Laura teria pensado mesmo tanta coisa! Não pensou. Eu também por mim 

não pensei. Então quem foi? Volta aqui o limiar da consciência andando que nem 

badalo, pra cá... pra lá... Inconsciência... Subconsciência... Consciência... Pra cá... 

pra lá... É aqui! Então é consciência. Juro que não! Então o limiar é pra mais longe. 

Será?... Pra cá... pra lá... Dona Laura não falou nada daquilo, nem pensou. Porém as 

idéias existem. A psicologia também existe. Pra cá... pra lá... E Fraülein partia 

mesmo, era inútil se lastimar. (Andrade, 1982, p. 132-133). 

 
 

 Na construção da personagem a opinião do outro, no caso a do narrador é necessária.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM IDÍLIO ÀS AVESSAS 

 

 

 



67 

 

 

 

11.  UM IDÍLIO ÀS AVESSAS 
 

 O carnaval vai além da folia, do glamour e da sensualidade ele é um culto ao riso, ao 

deboche é à quebra da ordem habitual. Ele age como fator influenciador no comportamento 

das pessoas, há uma liberdade dos sentidos e instintos tanto na linguagem (escrita e oral), 

como nas atitudes do povo. As diferenças hierárquicas são invalidadas e por isso a distancia 

entre diferentes se torna nula.. Há uma atenuação das convenções sociais, uma suspensão da 

vida considerada normal. 

 Bakhtin afirma que o carnaval criou uma linguagem de formas concreto-sensoriais 

simbólicas e gestos carnavalescos. Essa linguagem exprime uma visão de mundo 

carnavalesca. É essa transposição do carnaval para a linguagem da literatura que chamamos 

de carnavalização da literatura. Não existe diferença entre quem faz a festa e quem dela 

participa, pois todos participam da ação carnavalesca. Um mundo “às avessas” é apresentado, 

toda desigualdade social hierárquica, distanciamento, inclusive etário, é suspenso. 

 Tudo que era separado, tratado com distinção, devoção numa vida extracarnavalesca é 

reunido. Há uma celebração do sagrado com o profano; do alto com o baixo; do belo com o 

feio; do sublime com o vulgar; da sabedoria com a estupidez; da tragédia com a comédia; do 

nascimento com a morte; da afirmação com a negação; etc. 

 O mundo carnavalizado apresentado no romance Andradiano vira de cabeças para 

baixo e toda distância entre os homens, ou seja, de patrão e empregado é suspenso. O leitor 

acompanha este movimento hipnotizado pelo comportamento, os gestos, a linguagem que 

estavam ocultos na natureza das personagens. Uma governanta, professora de Alemão e 

piano, que ensina boa educação aos filhos dos comerciantes endinheirados de São Paulo, mas 

que, na verdade, é uma professora de amor, contratada para “preparar” Carlos, o filho mais 

velho dos Souza Costa, para a vida.  

 Em um determinado momento da narrativa, irada com o senhor Souza Costa por não 

ter contado à mulher o verdadeiro motivo de sua presença na mansão em que viviam, a 

professora afirma para dona Laura: “Não sou nenhuma sem-vergonha nem interesseira! Estou 

no exercício de uma profissão. E tão nobre como as outras.” (Andrade, 1982, p.77). Os 

valores pregados pela sociedade dos anos 20 são desmantelados e a casa dos Souza Costa vira 

uma praça carnavalesca. O baixo se impõe como alto, o desqualificado como cume da 

hierarquia.  
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 — Não é bem isso, minha senhora. [...] não sou nenhuma sem-vergonha nem 

interesseira! Estou no exercício de uma profissão. E tão nobre como as outras. É 

certo que o senhor Sousa Costa me tomou pra que viesse ensinar a Carlos o que é o 

amor e evitar assim muitos perigos, se ele fosse obrigado a aprender lá fora. Mas 

não estou aqui apenas como quem se vende, isso é uma vergonha! 

 — Mas Fräulein não tive a intenção de! 

 — ... Que se vende! Não! Se infelizmente não sou mais nenhuma virgem, 

também não sou... não sou nenhuma perdida. Lhe inchavam os olhos duas lágrimas 

de verdade. Não rolavam ainda e já lhe molhavam a fala. (Andrade, 1982, p. 77). 

 

 

 Dessa inversão de hierarquias não escapa nem Dona Laura. Deslumbrada com o que 

acabara de saber e totalmente confusa com a situação, não sabe o que pensar: ao mesmo 

tempo em que quer a governanta longe, tem consciência de que precisa que ela fique. A sua 

inclinação mesmo que falsa a determinados tabus pregados pela sociedade paulistana, como a 

pureza antes do casamento, torna-se uma linha tênue diante da precisão dos préstimos da 

mestra de amor. Arrepende-se de ter pedido a Fräulein para ir embora, diz que não teve o 

intuito. O próprio Souza e Costa, figura patriarcal, conceituada pela sociedade e responsável 

pela família, pede desculpas à governanta, justifica a esposa dizendo que ela desconhecia sua 

missão naquela casa: apenas uma professora de amor e não uma aproveitadora.   

 Em discurso emocionado e defensivo, Fraülein afirma que o seu objetivo junto a 

Carlos, através de seu trabalho de mestra do amor, é lhe ensinar a criar um lar sagrado. A 

esse desvirtuamento da cultura oficial através do contraste surge a profanação, uma das 

quatro categorias carnavalescas. O narrador inclusive descreve o olhar da protagonista e a 

compara a uma santa, celebrando o sagrado com o profano, o alto com o baixo.  

 

 

Parou arfando. "Lar sagrado" lhe fizera resplandecer o castanho dos olhos num 

lumeiro de anseios. Se aproximava da santa sob a figura enérgica da enfermeira. 

Mas convicção protestante, nobilíssima não discuto, [...]. (Andrade, 1982, p. 78). 

 
 

 Uma inversão das leis que regem a estrutura social, o cotidiano dos homens, que tudo 

neutraliza, criando um clima utópico de situações inusitadas que se desenvolvem 

naturalmente, porém, seriam irrealizáveis em circunstância “normal”.  

 Há ainda a coroação bufa e o posterior destronamento do rei do carnaval. É o 

principal ritual em um festejo carnavalesco. Fräulein Elza quando chega a casa da família de 

Carlos é bem recebida, tão conhecida, tão trilhada e de ontem! Põe a casa em ordem e recebe 

o reconhecimento dos patrões. Quanto mais os dias se passam, mais ela exprime adaptação ao 

seio familiar. Com o tempo, torna-se indispensável e não conseguem mais imaginar a vida 
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sem ela. Mas sua missão tem hora para terminar e assim que a completa, é repelida pela 

família. Sai sem se despedir do seu principal aluno. 

 De acordo com Bakhtin, na coroação já está contida a ideia do futuro destronamento. 

A professora morre para os Souza Costa, já cumpriu sua incumbência naquela casa, agora irá 

renascer em outra mansão, terá outro aluno e um novo ciclo na vida de Elza se iniciará. O 

carnaval triunfa sobre a mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DOMÍNIO FEMININO 
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12.  O DOMÍNIO FEMININO  
 

 Alencar traça os seus perfis femininos com vigorosa força. Eram mulheres 

avassaladoras, de beleza ostentatória e obstinadas a alcançar seus projetos de vida. A posição 

da mulher na sociedade era a de responsável pelo equilíbrio das relações sociais. 

 A beleza constituía-se como uma forma de dominação. As mulheres descritas no 

período romântico eram belas, graciosas e muito bajuladas por possuírem estes predicados. 

 O domínio feminino também vem através do dinheiro. Os títulos de nobreza eram 

adquiridos por grande soma e um lugar de destaque no meio social também. Lúcia era bela e, 

por conseguinte, galgou a posição da mais desejada cortesã do império. Podia comprar o que 

quisesse e frequentar os lugares mais caros da cidade. Era vista, invejada, e não impedida de 

circular em meio aos “barões” da corte, e em meio a seus familiares. Frequentava tetros, 

cafés, lojas caras de roupa, enfim, todo recinto de boa fama da época Só lhe era negado o 

convívio particular com as famílias de seus clientes. Direito esse que anos mais tarde Fräulein 

Elsa conquista como professora de amor. Fräulein só precisava do dinheiro de suas atividades, 

para poder também como os da alta sociedade constituir uma família respeitável. Era uma 

profissional procurada, indicada para o cargo devido a sua competência na função. Afinal, não 

era o seu primeiro trabalho, já o havia exercido antes com muito esmero. 

 Quando a mestra de amor enfrenta o casal Souza Costa e revela em que consiste sua 

profissão: ensinar como se deve amar e manter uma família, fica clara a sua força diante das 

dificuldades que possam obscurecer sua trajetória. Abalada após a conversa, ela vai para o seu 

quarto decidida a ir embora. Por um momento pensa em Carlos, fica triste, já estava ligada ao 

rapaz. Porém, logo em seguida se refaz: Varreu o carinho e procurou descansar, afinal seu 

salário, os oito contos, estavam garantidos, mesmo que por um motivo maior não pudesse 

finalizar o serviço. Seus objetivos não se frustram diante das muralhas que se erguem a sua 

frente. 

 O casal repensa a decisão tomada de deixar que a governanta se vá. Chegam à 

conclusão que o melhor para o rapaz é a permanência de Fräulein em casa e a conclusão do 

serviço contratado. “Os dois agora estão convencidos de que o caso resolveu-se bem. Se 

Carlos se perdesse... Mas agora se salvará, pois Fräulein fica. Os dois cônjuges se sentem 

descansadamente satisfeitos.” (Andrade, 1982, p. 87). 



72 

 

 

 Depois da decisão tomada, a posição da professora de amor muda na casa. Ela é 

necessária e não existe mais uma posição preconceituosa por parte dos patrões, pelo contrário, 

ela é motivo de sossego e felicidade para eles, sabem que seus filhos, principalmente Carlos, 

estão em boas mãos, “Os dois cônjuges se sentem decididamente satisfeitos. [...] Que sossego 

esta vida boa!...”. (Andrade, 1982, p. 87). 

 A governanta retoma suas estratégias para ensinar Carlos. Seu homem-do-sonho volta 

a ter esperanças mais vivas sobre seus planos vindouros. Daqui a um tempo bem próximo, ela 

poderá realizar o seu sonho particular de amor. 

 O sexo é mais que um meio de prazer para a sociedade do século XX, é também um 

instrumento de poder. A professora o usa para dominar Carlos e lhe ensinar a constituir uma 

família nos moldes da que ele pertence. Semelhantemente, os pais de Carlos compartilham 

deste conceito, que o sexo é a ferramenta pedagógico melhor para instruir seu filho 

primogênito contra os furacões da vida.  

 Essa teoria em que o sexo é visto separado do casamento é firmada entre as 

personagens. Ele funciona como um contrato lícito entre as partes interessadas, em que cada 

um cumpre o seu papel funcional dentro da família. O marido em sustentar a casa e torná-la 

respeitável frente à sociedade. A mulher em comprazer com prazer o marido e ignorar as suas 

navegações por outros mares.  

 Mário de Andrade, assim como Alencar, mostra o caminho de uma mulher para atingir 

seus objetivos. O herói é uma mulher, que exerce o poder de mando. Assim como os homens, 

elas têm coragem em buscar seus objetivos e força necessária para executarem suas decisões, 

o que é outra forma de se expressar o domínio feminino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA TERCEIRA NO SISTEMA 
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13.   UMA TERCEIRA NO SISTEMA 
 

 

 

O MATA-BORRÃO 

O mata-borrão absorve tudo e no fim da vida 

acaba confundindo as coisas por que passou... O 

mata borrão parece gente! 

                                                                          

Mário Quintana 

 

 

 A noção de sistema como uma continuidade temática da literatura brasileira, criada 

pelo professor Antonio Candido e discutida no início deste trabalho, ganhou uma nova forma 

de realização com Lúcia McCartney, nome que dá o título ao livro de contos de Rubem 

Fonseca, publicado em 1970. Nova forma porque, além de sair da esfera do romance para a do 

conto, o livro foi gestado e publicado em condições sociais, políticas, culturais e, sobretudo 

linguísticas, inteiramente diferentes daquelas que deram origem aos romances Lucíola e 

Amar, verbo intransitivo. A década de setenta foi uma continuidade das grandes 

transformações científicas iniciada há alguns anos. Os meios de comunicação trouxeram para 

dentro das nossas casas, via televisão, o que acontecia diariamente em todo o mundo: a guerra 

do Vietnã, as várias formas de luta contra a desigualdade racial nos Estados Unidos e na 

África do Sul, a Revolução dos Cravos em Portugal, a eclosão dos movimentos feministas e a 

disseminação, sem preconceito, do uso da pílula anticoncepcional que iria libertar a mulher do 

pesadelo da gravidez indesejada. Junto com isso, surgiam novas teorias da comunicação, 

como a concepção do meio como mensagem  defendida por  McLuhan através do emprego de 

experiências gráficas, citações e colagens, o que antecipava temas e problemas de uma época 

que ficou conhecida como “era da informação” e teriam amplo desenvolvimento com a 

internet e na consolidação do que ficou conhecido como sociedade de massa.  

Em resumo, aqueles movimentos começaram a marcar uma mudança profunda nas 

formas de comportamento social, com maior tolerância para temas como a liberdade sexual e 

o exercício da prostituição, tema de Lucia McCartney. Também influenciaram uma nova 

maneira de conceber a forma literária, como observa a professora Vera Follain de Figueiredo: 

 

 

Alguns artistas buscam ajustar suas obras aos novos modos de percepção gerados no 

seio da sociedade de massa: não hesitam em lançar mão de recursos tirados de outras 

linguagens – do cinema, das fotografias, dos jornais – para incorporá-lo ao discurso 



75 

 

 

artístico que, assim, se atualiza inserindo-se no cotidiano, da mesma forma que a 

apropriação desses recursos não deixa de iluminar criticamente as linguagens 

referenciadas. (Follain, 1987, p. 31) 
14

. 

 

 

O modo da escrita do conto “Lúcia McCartney” está em consonância com essas observações 

de Vera Follain. A linguagem do conto parece um registro da experiência da protagonista, sem 

aparente preocupação formal, sem rebuscamentos, metáforas nem juízos de valor, um registro da 

experiência, do imediatamente vivido como uma colagem de palavras-fatos, como nos mostra a 

abertura do conto: “Abro o olho: Isa, torrada, banana, café, leite, manteiga”. A vida parece se resumir 

de tal forma ao apenas imediatamente vivido que a narradora dispensa floreios de linguagem. Isto já 

assinala uma grande diferença entre o conto de Rubem Fonseca e os romances Lucíola e Amar, verbo 

intransitivo, onde os processos narrativos são marcados por um grande refinamento literário (em 

Alencar) e um emprego de uma linguagem mais liberta das duras normas do português do século XIX, 

mas vinculada a um novo padrão narrativo criado pelo Modernismo.   

Pois bem. É nesse contexto, totalmente diferente da segunda metade do século XIX, 

tempo da escrita de Lucíola, e início do terceiro decênio do XX, tempo da escrita de Amar, 

verbo intransitivo, que o sistema literário sugerido por Antonio Candido ganha uma nova 

forma de continuidade com “Lúcia McCartney”, que chamamos de “uma terceira no 

sistema”.. 

No conto “Lucia McCartney”, que dá nome ao livro de Rubem Fonseca, quem narra é 

uma prostituta o que introduz uma mudança radical no processo narrativo e na propriedade da 

linguagem em comparação com os outros dois romances, objeto do nosso trabalho: Amar, 

verbo intransitivo e Lucíola. No conto de Rubem Fonseca, Lúcia narra a história de sua 

relação amorosa com José Roberto, alto executiva de uma multinacional, homem que possui o 

dinheiro e o poder não só de desfrutar de Lúcia quando e como quer, mas até mesmo de 

silenciá-la, de torná-la muda, numa atitude absolutamente monológica, que encontra alguns 

elos com Carlos e Paulo. Lúcia McCartney torna-se emocionalmente refém de José Roberto. 

Passa a viver em função dele, sem perceber, começa a contar os dias em que está distante do 

cliente. “José Roberto está em São Paulo. Já se passaram sete dias.” (Fonseca, 1987, p.31).  

Tudo isso vivenciado, sofrido e narrado pela protagonista, que vive a tensão sufocante na 

expectativa do afeto do outro e da sua falta quase permanente. Comentando a carência quase 

angustiante vivida pela narradora emocionalmente envolvida, Vera Follain escreve:  

 

 

                                                           
14

 Follain de Figueiredo Vera Lúcia. “Lúcia McCartney ou as relações intransitivas”. Revista Matraga, v. UERJ, 

Rio de Janeiro, 1987, p. 31.2-3. 
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A certeza de que sem ele só restaria à personagem a rotina da entrega sem emoção... 

A tensão do conto é alimentada pelo contraste entre a disponibilidade de Lúcia e a 

rigidez esquemática e filosofante do parceiro. A oposição entre os diálogos 

verdadeiros e os imaginados faz sobressair esse confronto, pois, de um lado, temos o 

que Lúcia gostaria que acontecesse e de outro, ou o que seria presumível, repetindo 

os clichês das experiências anteriores, o que realmente acontece, sempre o oposto do 

que a personagem preferiria. (Follain, 1987, p. 33).  

 

 

Essa “disponibilidade” de Lúcia e a impossibilidade de dividir o afeto com o outro faz 

com que suas atitudes fiquem condicionadas a responder positivamente ao cumprimento dos 

desejos de seu amante. 

 

 

- Onde é que você está? 

- Estou no apartamento. 

- Vou aí te ver. 

- Eu estou saindo. 

- Eu quero te ver. 

- Hoje não, não é possível. 

- Por favor. Eu preciso te ver. 

- Sinto muito, mas não é possível. 

- Eu estou triste, José Roberto, estou infeliz, deixa eu te ver. 

[...] 

- Vou para São Paulo hoje e estarei de volta dentro de cinco dias. Dentro de cinco 

dias, aqui no meu apartamento, às 8 horas.  (Fonseca, 1987, p.2).  

 

 

Desde que o conhece não consegue tirá-lo da cabeça, e quanto mais o tempo vai 

passando, a garota de programa vai tornando sua existência dependente do seu cliente. 

“Deliro com a carta de José Roberto. Acho o máximo. ‘Por que você está chorando? ’, 

pergunta Isa. ‘Estou com saudades de José Roberto. ’.”. (Fonseca, 1987, p.27). 
 

Apesar da frieza formal de José Roberto, esse delírio de Lúcia tem uma razão afetiva 

ou erótica que ultrapassa a simples relação de compra e venda do corpo a que ela está 

habituada, e isto certamente se deve à grande experiência do parceiro no trato com as muitas 

mulheres de programa que ele costumava contratar. Já no segundo encontro José Roberto 

revela traços de um cavalheiro, é um homem culto, embora pedante, não trata Lúcia 

propriamente como uma prostituta, presenteia-lhe com um vidro de perfume, que ela adora, e 

a convida a ouvir música. Envolve Lúcia em um clima diferente daquele que caracteriza o 

comércio do sexo, evita beber em excesso para só fazer amor “em plena consciência”. Por 

isso, o prazer que ele proporciona a Lúcia acaba sendo a mola da paixão que ela sente por ele, 

fugindo ao menos um pouco da rotina do seu dia a dia de profissional do sexo. 
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Ir para a cama com ele é cada vez melhor. Ele sabe amar, me deixa louca, horas 

seguidas. Me deixa mortinha – durmo direto e quando acordo ele está calmamente 

lendo um livro, ou fumando cachimbo e ouvindo música... pronto para me amar de 

novo. (Fonseca, 1987, p.32).  

 

 

José Roberto é uma personagem complexa, revela certa “dignidade” ao descobrir que 

a menina que René um dia lhe arranjara estava matando aula; nega-se a fazer sexo com ela, 

dá-lhe uma lição de moral, e faz a menina prometer que não matará mais aula e ainda paga 

dobrado. Isto, porém, não o exime do autoritarismo educado no tratamento que dispensa a 

Lúcia, bloqueando totalmente qualquer acesso a ele fora da relação sexual, a não ser por 

telefone e cartas que Lúcia não consegue responder por que não tem seu endereço. Trata-se de 

uma forma de violência perpetrada pelo parceiro que, numa relação a dois em que uma das 

partes é economicamente inferior, detém o capital e, consequentemente, o mando da relação, 

dos discursos e também dos silêncios que considera necessário manter.  José Roberto nunca 

se abala, esteja perto ou longe jamais perde o controle, é exatamente aquele tipo de homem 

dotado de uma “consciência monológica segura e calmamente contemplativa” de que fala 

Bakhtin 
15

.    

O discurso de José Roberto é autoritário, irrefutável. No primeiro encontro não exige 

nada, parece indeciso, mas manobra com os sentimentos de Lúcia o tempo todo.  Dá 

presentes, mas não quer construir laços com ela, procura-a, entretanto, demonstra insegurança 

nas suas intenções, telefona, escreve cartas. Estabelece com ela um vínculo afetivo - frágil 

pela instabilidade que evidencia em seus atos, ao contrário dela que cada vez mais se envolve.  

Lúcia McCartney deixa de ser uma personagem cujos traços a particularizam, o acabamento 

deixa-a apagada. Sua sujeição ao amante torna-a muda no universo do autor. 
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 Bakhtin, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. Editora Forense 

Universitária, Rio de Janeiro, 2002, 3ª edição, p. 19.  
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14.   O DISCURSO DO MACHO MONOLÓGICO 
 

 Paulo Bezerra em seu ensaio sobre polifonia, que está em Bakhtin, conceitos-chave, 

livro organizado por Beth Brait e publicado pela Ed. Contexto, diz:  

 

 

O monólogo é algo concluído e surdo à resposta do outro, não reconhece nela força 

decisória. Descarta o outro com entidade viva, falante... Pretende ser a última 

palavra. O modelo monológico não admite a existência da consciência responsiva e 

isônoma do outro. (Bezerra, 2005, p. 2). 
16

 

 

 

 Na relação de José Roberto com Lúcia não existe o “tu” com força decisória. Lúcia 

passa a ser uma escrava muda da consciência do autor. José Roberto pretende e é a última 

palavra na relação com Lúcia. Encarna o modelo monológico em que não se aceita a 

consciência responsiva do outro. Detendo o poder, José Roberto detém igualmente o 

monopólio da palavra e impede que a palavra de Lúcia seja minimamente responsiva, 

levando-a finalmente à mudez e a uma desesperada solidão. Follain observa a propósito: 

 

 

A solidão de Lúcia McCartney...se define pela impossibilidade de dar respostas, de 

criar um espaço recíproco em que a sua palavra chegue verdadeiramente ao outro. 

(Follain, 1987, p.33).  

 
 

Na impossibilidade de comunicar-se com o outro, que até na despedida final limita-se 

a um simples aceno de mão, McCartney resigna-se a escrever cartas, pilhas de cartas, que 

nunca serão enviadas porque não há destinatário, porque não há endereço. José Roberto é um 

ser evaporado no mundo dos altos negócios, no espaço indefinido das multinacionais.  

O final do conto é totalmente monológico. A palavra de Lúcia não tem receptor, 

carece de respondibilidade externa, volta-se para si mesma. E Lúcia fica só. Pensando no 

“suicídio”. O resto é silêncio.  

 Em Lucíola, Paulo não age diferente de José Roberto, manobra os sentimentos da 

cortesã e sua vida como um objeto que está ali para satisfazê-lo em seu mais profundo delírio. 

Alencar, ao escrever o romance, faz sua heroína, Lúcia, apenas repetir o papel destinado pela 

sociedade oitocentista às cortesãs da época.  Embora dê em alguns momentos voz a ela para 

denunciar a hipocrisia do pensamento do período, como em: 

                                                           
16

 Bezerra, Paulo. “Polifonia”, in Bakhtin, conceitos-chave. BethBrair (org), Editora Contexto, São Paulo, 2005, 
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 Há mulheres gastas, máquinas do prazer que vendem, autômatos só movidos 

por molas de ouro. Mas Lúcia sentia; [...]  

 De repente surgiu lívida, e estendeu-me a mão aberta. Ouvi uma palavra 

soluçada, voz  opressa, que não entendi, mas adivinhei.  

 Imagine qual revolução houve em mim; e a  profunda indignação com que 

me precipitei sobre minha carteira para atirá-la à face dessa mulher. Mas ela 

reteve-me com a força sobre-humana que lhe davam as contrações nervosas.  

 — Estava gracejando! Não é assim que me queria?  

 E soltou uma gargalhada. 

 Debalde pedi uma explicação. Ao delírio  sucedera prostração absoluta, 

orgasmo da constituição violentamente abalada. Vendo então esse corpo inerte e 

pasmo, com os olhos vítreos e as mãos crispadas, tive dó e como um pressentimento 

de que a vida o abandonaria breve.  

 Quando lho dei a perceber, ela respondeu-me:  

 — Que importa? Contanto que tenha gozado de minha mocidade! De 

que serve a velhice às mulheres como eu? (Alencar, 1990, p.16).  

 

  O autor não traz à existência ideias díspares da vigente, um outro modo de ver a vida, 

uma outra saída, diferente dos padrões estabelecidos para alguns dos dilemas vividos pelas 

personagens, pelo contrário, não existe uma igualdade da consciência responsiva de que fala 

Bakhtin. Lúcia repete o papel destinado a ela. A consciência do autor, correspondente 

à idiossincrasia, à tradição e à cultura do século XIX, são esses os valores que direcionam a 

cortesã em sua trajetória para a purificação. Mudar de atitude não era o suficiente, deixar a 

vida de prostituição também não, morrer, isso sim era o certo para alcançar a admiração e o 

respeito de todos, inclusive de seu amante, mediante a sua vida promíscua imperdoável.  

 

 

Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira 

dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição 

conserva a pureza d'alma? (Alencar, 1990, p.03).  

 
 

 Um inseto, apenas, não passava de um inseto bonito que emite luz fosforescente na 

escuridão, mas apenas um pirilampo que habita à beira do brejo da imoralidade e que 

alcançou o brilho às custas de seu flagelo em vida. 

 A personagem de Mário de Andrade, Fräulein Elza, não era diferente das outras já 

citadas. Não passa, em certos momentos da narrativa, de um simples mataborrão - sem voz. 

Suas atitudes são respostas às ações de Carlos e do meio em que convive. Quando aceita o 

trabalho na casa dos Souza Costa dá a impressão ao leitor de que as rédeas do romance 

estarão sempre em suas mãos, decidindo cada uma de suas posições sem pestanejar. No 

entanto, não é assim que acontece. Sua estratégia para conquistar Carlos volta-se contra ela 

mesma e acaba a servir a quem vence o vencedor, Carlos. 
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 Durante todo o processo de conquista que formula para envolver Carlos, Fräulein não 

percebe que o jogo a que está submetida a amarra totalmente ao adolescente que pretende 

apaixonar para ensinar a viver. A professora é traída pelos seus sentimentos e passa de mestra 

do amor a aprendiz dele e das sensações que ele produz em seu corpo e espírito. Assim como 

Carlos, experimenta o amor e sente-se completamente vulnerável a ele.  

 

 

[...] Doía nela o desejo daquele ingênuo, amou-o no momento com delírio. 

revelação! 

 Todos os instintos baixos dela, porque baixos! todos os instintos altíssimos 

dela, guardados por horas... (altos ou baixos?... ninguém o saberá jamais!) guardados 

por horas, por dias, meses, surgiam somados numa carreira de touro que só a 

exaustão pararia. E ele era mais forte, duma força de pureza! Vencia. (Andrade, 

1982, p.89). 

 

 

 Absorve tudo que está ao seu redor, coisifica-se em sensações. É a última palavra de 

tudo que é e de tudo que o autor aspira que seja.  

 

 

 Fräulein parecia uma criança. [...] Diante da natureza, eu já falei, o alemão 

também tem as suas admirações. Dava risadas, se virava pra olhar mais uma vez as 

vistas que ficavam atrás, voltava temendo perder as novas que passavam. 

  Mil olhos tivesse, gozaria por mil olhos mil vezes mais. Aliás, mesmo que 

fosse feia a paisagem, gozaria da mesma forma. Era o contacto da natureza que 

sensualizava Fräulein, mais que o gozo das belezas naturais. Nem criança! 

Animalzinho. Potranca na invernada, ema, seriema, passarinho. Os outros olhavam 

pra ela espantados quase escandalizados. Ridícula, não? 

 Menos Carlos. Carlos se sentia orgulhoso e sorria, amparando com os olhos a 

feliz. Como era bonita e dele só! Ela fremia. Ela vibrava e se entregava inteira aos 

enlaces faunescos do cheiro e da cor. Que se mostrasse assim amante, corajosa, 

desavergonhada e confessada da terra, Carlos não tinha ciúmes. [...] 

 Porém eu escrevi que Fräulein era o guri do grupo... Depois corrigi pra 

animalzinho. Estou com vontade de corrigir outra vez, última. Fräulein é o poeta da 

exploração. Exclama assombrada ante as águas que escachoam desabridas em 

arrepios de dor, com as entranhas varadas pelas itás guampudas. Porém logo deixa 

de olhar a cascatinha, pra se extasiar diante dum arbusto. (Andrade, 1982, p.118).  

 

 

 Apaixona-se por Carlos, mantêm relações sexuais com ele para lhe ensinar. “A teoria 

que ensinava aos alunos vinha se embrenhar no que ela desejava ser”, (Andrade, 1982, p.103). 

Espera que Carlos e os seus outros pupilos reproduzam tudo aquilo que aprenderam com ela. 

Entretanto, é ela que reproduz em si mesma aquilo que a sociedade do início do século XX 

pensa a respeito de mestras do amor. Como algo já acertado, a professora decide ir embora 

também para instruir o aluno contra aventureiras. Carlos, como estereótipo dessa sociedade, 

se adapta ao padrão já fixado anteriormente. Aceita a opinião do pai quando esse diz que 

mulheres como ela não são confiáveis e só querem levar vantagens sobre um rapaz de boa 

família.  
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 Carlos então se conforma, acolhe a partida de Fräulein e vai esquecendo-a aos poucos. 

Como resposta a essa atitude de Carlos, Fräulein o justifica, afinal, ele aprendera direitinho a 

lição. Algum tempo depois, encontra-se com ele em um desfile de carnaval, afoita, sem 

pensar em consequências, deixa o homem- dos – sonhos fluir, revelar seus desejos e a lição de 

amor que aprendera com o aluno. Provoca um encontro inesperado entre ambos. É tratada 

com distância e frialdade:  

 

 

Fräulein se doeu, tomou com o baque seco nas entranhas. O deus soltou um gemido 

que nem urro. [...] Carlos não fez por mal! foi mostrar que reconhecia e machucou. 

Fräulein virando o rosto pra trás, seguiu-o com os olhos, quase amorosa, mas já 

porém reposta no domínio de si mesma. Estava muito direito assim! e se venceu 

completamente[...]. (Andrade, 1982, p.147).  

 
 

 Reproduz então aquilo que recebera. Aceita a atitude de Carlos e não o trai com a sua. 

A consciência responsiva da mestra é mutilada, sua contestação é subjugada pelo autor. 

Torna-se apática, se venceu completamente, responde de acordo com o esperado.   
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15.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Refletindo sobre o tratamento da cortesã em Lucíola, Amar, Verbo Intransitivo e Lucia 

McCartney como detonadores de um processo da continuidade literária de que fala Antônio 

Candido, procurei pesquisar em outros mundos ficcionais tipos, que como esses, pudessem 

me dar o respaldo de que necessitava para a conclusão deste trabalho. Sei, no entanto, que 

muitas histórias ainda faltam para serem contadas sobre este tema, um arsenal de modelos 

ainda desconhecidos. Mas, reuni alguns exemplares de romances que giram em torno deste 

assunto, com o intuito de iniciar uma jornada para o estudo desta matéria. 

 É fundamental sabermos que o diálogo entre Lucíola e Amar, Verbo Intransitivo se dá 

em clima diferente. As protagonistas em vários pontos são díspares, a começar pelo período 

cultural em que estão situadas. A nacionalidade também as torna desiguais e, por conseguinte, 

o tom da conversa muda. Quando se fala de McCartney, então, a mistura fica maior. Pois 

enquanto uma submete-se ao poder masculino do século XIX, a outra o trata com igualdade 

de condições no século XX e a terceira parece zombar do que pensam as pessoas a seu 

respeito. Embora, durante a narrativa demonstre certa dependência do amante, McCartney dá 

a volta por cima e consegue voltar ao seu ritmo de vida como se nada tivesse acontecido.  

 Com o desejo de desenhar a nossa literatura e nos dá uma identidade, José de Alencar, 

no século XIX, aproveita os modelos importados como A Dama das Camélias e debate as 

diferenças entre o olhar do brasileiro frente às dificuldades sociais e o olhar do estrangeiro 

dentro da sua cultura. Nacionaliza o tema da regeneração da cortesã e cria enfim, o seu perfil. 

 Através do olhar moderno de Mário de Andrade, um Idílio original vem a baile em 

meio a uma nação emergente. Uma professora de amor surge no palco das questões 

aparentemente definidas e retoma o debate da mulher como sujeito de suas ações. 

 Tanto Alencar quanto Mário queriam forjar a literatura nacional através de obras que 

particularizassem a vida social no contexto nacional. Obras que constituíssem um cânone 

literário de qualidade. Ao mesmo tempo em que dialogassem com obras já existentes, 

formando assim uma continuidade literária.  

 O tema da prostituta regenerada foi fortemente debatido por Alencar a partir da 

encenação de As Asas de um Anjo. Outros autores já tinham estreado o tema e confirmado sua 

popularidade.    
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 Em Amar, Verbo Intransitivo, o tema vem para o centro da discussão outra vez. Como 

uma hereditariedade amarga, a falsa moral reaparece na sociedade Moderna, mas com 

nuances bem diferentes. A complicação do enredo aqui, não é a regeneração da prostituta, até 

porque a protagonista não se considera como tal, ela é uma professora de amor e fala isso com 

certo orgulho da sua “profissão”. Fräulein não está interessada em se arrepender de nada, já 

que não acha que está cometendo algo de errado.  Muito menos pensa em condenar-se a uma 

vida de solidão como Lúcia. Ela como qualquer pessoa respeitável faz planos para o futuro e 

planeja constituir uma família.  

 A diferença cultural entre Fräulein e Lúcia é decisiva para o destino das duas. 

Enquanto uma é a imagem de um anjo caído que se arrepende e que só depura os seus 

pecados por meio da morte, outra é apenas um ser comum com defeitos e algumas virtudes, 

nada de especial, alguém como os outros. Fräulein age como uma profissional e sente-se 

satisfeita em ver que seus alunos aprenderam a lição ensinada: que “o amor nasce das 

excelências interiores. Espirituais, pensava. O desejo depois [...] Ela era mãe de amor!”. 

(Andrade, 1982, p.50 e 147).  

 Lúcia era uma cortesã, escolheu a profissão que lhe foi dada de herança por sua atitude 

em um passado recente. Vendera seu corpo virginal para um vizinho em troca do sustento da 

família. Depois disso, foi expulsa de casa e, sem ter para aonde ir, refugiou-se na casa de 

mulheres de “vida fácil”. Logo, de acordo com a ética estabelecida na época, não teria mais 

direitos de viver e sonhar com um futuro diferente do seu presente, para ela só restaria, além 

da morte, a reclusão. 

 Outro traço distintivo da obra de Mário e Alencar está na autoria da narrativa. Alencar 

cria um narrador que se confidência a uma senhora de cabelos brancos cuja credibilidade 

social é notória. Ela passa a ser uma testemunha da história de amor que lê. A existência da 

neta adolescente e pura sob sua proteção, só aumenta a sua austeridade diante de todos. É um 

modelo de bom senso. Tudo o que Alencar precisava para assumir a publicação de seu 

romance que traça um determinado perfil de mulher, não escandaloso o bastante que não 

possa chegar até as mãos dos ávidos leitores do período, mas crítico dos costumes porque 

mostra personagens de comportamentos condenáveis redimidos pelas pressões que vivem.  

 Paulo, quando escreve sua trajetória com Lúcia, já está distante de toda a densidade 

dramática por que passou. Afinal, ele não começou a narrar imediatamente após a morte da 

amada, como nos mostra o trecho no final do livro.  
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Ana casou-se há dois anos. Vive feliz com seu marido, que a ama como ela merece 

[...] Estas páginas foram escritas unicamente para a senhora. Vazei nelas toda a 

minha alma para lhe transmitir um perfume da mulher sublime, que passou na minha 

vida como sonho fugace. (Alencar, 1990, p.84 – 85).  

 

  Como um romance epistolar, Paulo passa a GM suas confissões amorosas. Usa uma 

estratégia para livrar sua cúmplice de qualquer embaraço que ela possa sentir diante dos seus 

escritos. Afinal, ler sobre seus encontros de amor com Lúcia e sobre todo o fogo da paixão 

que ardeu neste relacionamento é mais fácil por carta do que numa confissão face a face. Por 

mais condescendente que essa senhora pudesse ser, a escassa tolerância da época, para 

assuntos sobre esse tema, a confundiria.. Ao mesmo tempo, através de sua pena, engabela a 

censura e discute o mesmo tema da prostituta regenerada como em As Asas de um Anjo que 

foi tirada de cena em 1858.  

 

 

[...] a palavra viva, [...] que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênue 

gaza com que a fina educação envolve certas idéias, como envolve a moda em 

rendas e tecidos diáfanos os mais sedutores encantos da mulher. Vê-se tudo; mas 

furta-se aos olhos a indecente nudez.  (Alencar, 1990, p. 07). 

 

 

 Na narrativa romanesca, Paulo esclarece o porquê de sua misericórdia para com as 

mulheres prostituídas. Ele divulga a putrefação de costumes e exibe o objeto da 

decomposição. A mulher da vida é analisada justamente por aqueles com quem tem ou teve 

ligação. É uma repetição da história bíblica que já citamos, um sistema de composição de 

personagens, em que uma prostituta é levada a Jesus por um grupo para ser acusada por seus 

delitos, provavelmente na multidão existiam homens que já haviam comprado seus favores 

sexuais.  

 Por outro lado, Mário de Andrade não faz a mínima questão de esconder a sua pena 

autora no seu Idílio, faz parte do enredo não só como autor, mas também como personagem 

que participara de todas as ações de perto e sofre com as conseqüências. A liberdade feminina 

da heroína do romance é buscada pelo autor, que tem um comportamento dúbio em relação a 

ela. Às vezes a trata bem, outras vezes a trata mal, é a sua voz masculina que traz consigo 

muitas contradições, que não o abandona para que este desejo aconteça simplesmente.  

 Através desta atitude incoerente do narrador com a sua heroína, ele exibe o poder do 

homem sobre a mulher. O homem só passa a ser civilizado, tratável quando está arrebatado 

pelo amor: “[...] amava sem temor nem pensamento, sem gozo, apenas por instinto e por 

amor, por gozo, iria se entregar. Está certo. Carlos amava com paixão”. (Andrade, 1982, p. 

95). Todas as personagens masculinas que aparecem no enredo são ríspidas. Carlos no início 
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também é machucador. Só há um que não é grosseiro: o homem-dos-sonhos de Fräulein, pois 

até o seu homem-da-vida é machucador.  

 Essa atitude de dominação do macho sobre a fêmea é uma continuidade dos costumes 

retratados na literatura. Tanto Fräulein como Lúcia são modelos femininos que habitam na 

mente dos autores. Não são silhuetas reais de pessoas de carne e osso, mas uma mostra do 

imaginário feminino segundo os desejos e pensamentos masculinos. Mas que, 

indubitavelmente, nos ajudam a entender todo o processo de civilidade por que o ser humano 

passa. 

 O narrador é contraditório, ao mesmo tempo em que leva o leitor às portas do quarto 

de Fräulein, o abandona, muda de assunto. Quando percorre caminhos mais cálidos, detém-se 

somente na sexualidade da governanta. “Era o contato da natureza que sensualizava Fräulein, 

mais que o gozo das belezas naturais. Nem criança! Animalzinho. Potranca na invernada, 

ema, siriema, passarinho”. (Andrade, 1982, p. 118). Na primeira noite de Carlos e Elsa, 

prefere não entrar fundo em nada. Não mostra a relação sexual entre Carlos e Elsa, apenas 

sugere através das metáforas usadas.  

 

 

Obedeço a várias razões que obrigam-me a não contar a cena do quarto. Mas como 

nos será impossível dormir, ao leitor e a mim, ambos naquela torcida pelo triunfo de 

Carlos, vamos gastar este resto de noite resolvendo uma questão pançuda: quais 

eram de fato as relações entre Fräulein e o criado japonês? Inimigos? quem me falou 

que ele se entendem? (Andrade, 1982, p. 96). 

 

 

 O narrador assemelha-se a dona Laura, mãe de família, cheia de pudores, que não 

aceita a profissão da mestra de amor, mas, convencida pelo marido, permite que ela fique por 

interesses que julga superiores. Aparece assustado diante da infração da moral vigorante, por 

isso troca de tema e cheio de acanhamento esconde o rosto enrubescido. Mesmo horas depois 

do ardente encontro, no outro dia, sente-se receoso, de voltar à rotina das aulas na biblioteca.  

 

 

Cinco pras onze, hora da lição! Carlos se imobiliza, apavorado, que vergonha, meu 

deus! com que cara agora ia se apresentar diante de! Nunca mais olharia para ela! 

não teria coragem... Espiou. 

 [...] Nunca! Não posso! Como será!... Andou. Se riu de aflito, abrindo a 

porta. Fatalizado. Caminhar pro suplício. Mais hesitações que degraus. Ela no centro 

do hol. a casa desabou. (Andrade, 1982, p. 100). 

 

 

Essas obras encarregam-se de construir uma moldura verossímil para a narrativa de 

mulheres que mudaram o rumo dos costumes e influenciaram a representação da mulher na 

literatura.  
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 Um discurso universal é o que procuramos descobrir através dos romances estudados. 

Obras que retratam uma parte da história de diversos lugares do mundo e que trazem à tona os 

grandes problemas vividos pela humanidade. Levam-nos a refletir sobre eles e a entender 

melhor a dinâmica social com que estamos comprometidos no nosso dia a dia. Pois estes 

assuntos ultrapassam as fronteiras do nosso entendimento e do século que vivemos. Habitam 

no grande tempo que fala Bakhtin.  Não são novos, nossos antepassados já os conheceram e 

enviaram-nos por herança. 

 Uma obra lida fora do seu período de produção não se torna antiquada, pelo contrário, 

faz conosco uma viagem ao passado rumo as nossas raízes. Sua leitura nos informa e enforma 

para entendermos o tempo que vivemos e os motivos pelos quais chegamos até aqui e como 

chegamos.   
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