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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparatista entre o livro Lucíola, de José de 

Alencar, e o conto “Atrás da Catedral de Ruão”, que integra a obra Contos novos, de Mário de 

Andrade. Nesse contexto, é realizada uma comparação entre os espaços em que as protagonistas 

de cada obra circulam. Para alcançar esse intento, busca-se, primeiramente, refletir a respeito 

de como o narrador de José de Alencar traça um painel da vida na corte carioca no século XIX. 

Em seguida, são analisados os ambientes retratados no conto de Mário de Andrade. Por fim, 

pretende-se estabelecer em que sentido os espaços públicos e privados, urbanos e rurais das 

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo contribuem para as experiências afetivas de suas 

personagens e de que modo essa representação retrata as práticas sociais à época das respectivas 

publicações. 

 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; espaço; corte do Rio de Janeiro; São Paulo. 

  



 
 

 
 

Abstract 

 

 

The objective of this work is to realize a comparative analysis between the novel Lucíola, by José 

de Alencar, and the short story “Atrás da Catedral de Ruão”, which is part of the book Contos 

novos, by the writer Mário de Andrade. In this context, there is a comparison between the spaces 

in which the protagonists of each work circulate. In order to achieve this purpose, we seek, as a 

priority, to reflect how José de Alencar’s narrator draws a vast panel of life in the Rio de Janeiro 

court in the 19th century. Then, the environments portrayed in Mário de Andrade’s tale is also be 

analyzed. Finally, it is intended to establish in what sense public and private spaces, as well as 

urban and rural spaces in the cities of Rio de Janeiro and São Paulo contribute to the affective 

experiences of their characters and how this representation retract as social practices at the time 

of local publications. 

 

Keywords: Brazilian literature; space; Court of Rio de Janeiro; São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Embora tenham vivido e produzido suas obras em épocas e locais distintos, os escritores 

José de Alencar e Mário de Andrade contribuíram, cada um à sua maneira, com importantes 

publicações para a literatura brasileira, enriquecendo-a e oferecendo aos leitores diferentes 

perspectivas a respeito da própria sociedade brasileira. Ambos os autores produziram livros 

que se tornaram verdadeiros cânones na literatura nacional, como são exemplos os 

romances Iracema, de Alencar, e Macunaíma, de Andrade1, além de figurarem, também 

ambos os escritores, como agentes centrais em dois importantes momentos da formação da 

ideologia e da cultura no Brasil: o Segundo Reinado (1840-1889) e a Primeira República 

(1889-1930) (ALMEIDA e SANTOS, 2017).  

Nesse contexto, apesar de estarem separados por mais de 80 anos, o romance epistolar 

Lucíola, de José de Alencar, e o conto “Atrás da catedral de Ruão”, de Mário de Andrade, 

exploram, de modos igualmente diversos, os ambientes em franca transformação que 

significavam a corte do Rio de Janeiro, em 1855 (ano em que o livro Lucíola é ambientado), 

e a cidade de São Paulo durante a década de 1930 e início de 1940 (tenha-se em mente que, 

embora publicado postumamente em 1947, Mário de Andrade iniciou a fatura do conto em 

1927, como será explicitado neste trabalho). Por isso, a partir da observação de que ambos 

os textos “passeiam” pelos ambientes urbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo, decidiu-se 

investigar de que modo ocorre essa representação do espaço urbano das duas cidades. 

Assim, embora produzam efeitos diversos, intenta-se estabelecer, neste trabalho, 

aproximações e divergências quanto à exploração do espaço público e privado nas referidas 

obras desses dois autores, bem como procura-se observar de que modo esses espaços 

contribuem para a experiência afetiva de suas personagens, além de examinar a 

representação que esses textos empreendem das práticas sociais que então se erigiam. 

 
1 Não deixa de ser curioso que ao primeiro e segundo manuscritos de Macunaíma, Mário de Andrade tenha incluído 

dedicatória justamente a José de Alencar, com a seguinte mensagem: “A José de Alencar, pai-de-vivo que brilha 

no vasto campo do céu” (CASTELLO, 2004; p. 280). Nesse sentido, embora não seja o escopo deste trabalho 

estabelecer influências ou intertextualidades nesse romance, e a despeito de pertencerem os autores a mundos e 

épocas absolutamente diferentes, é possível depreender, a partir dessa dedicatória, a importância que José de 

Alencar exerceu sobre o escritor Mário de Andrade, e o reconhecimento deste para com a produção literária de 

Alencar. 
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Para tanto, é realizada inicialmente uma abordagem individual de cada texto, a fim de 

estabelecer, primeiramente, os elementos articulados nas obras e, a partir desses subsídios, 

é feita uma comparação entre os elementos convergentes entre ambos os textos. Assim, na 

primeira parte deste trabalho há uma breve contextualização histórica do ambiente político, 

econômico e cultural em que o romance Lucíola foi concebido. A partir dessas informações, 

é empreendida uma análise do citado livro de José de Alencar dialogando, para tanto, com 

outro texto desse autor, a saber Rio de Janeiro — Verso e reverso. Esse exame tem como 

objetivo estabelecer de que modo a cidade do Rio de Janeiro é representada no romance em 

questão, além de evidenciar as práticas sociais retratadas na obra e que eram comuns à época 

de sua publicação. Na segunda parte desta pesquisa, empreende-se uma contextualização 

igualmente breve sobre o universo político, econômico e cultural em que o conto “Atrás da 

catedral de Ruão” foi gestado. Posteriormente, são analisados os espaços pelos quais a 

protagonista Mademoiselle circula com o mesmo objetivo de estabelecer de que forma os 

ambientes contribuem para o desenvolvimento da narrativa. Na terceira parte deste trabalho, 

foi empreendida uma comparação entre ambos os textos, a fim de estabelecer as possíveis 

convergências e divergências observadas em cada obra. Por fim, na quarta e última parte 

desta pesquisa, há uma reflexão a respeito dos elementos observados nos textos em questão 

e de que forma eles contribuem com o projeto literário de seus autores. Durante a pesquisa, 

buscou-se atentar à representação dos espaços urbanos e rurais, bem como dos espaços 

privados e públicos nas obras objeto deste trabalho. 

Nesse contexto, a partir de um referencial teórico amparado na fortuna crítica de José 

de Alencar e de Mário de Andrade, bem como da consulta a outros textos e livros que 

refletem a respeito dos diversos elementos presentes na produção literária desses autores, 

além de trabalhos que exploram as transformações sociais, políticas e econômicas que 

ocorreram na sociedade brasileira nesse período, busca-se realizar uma análise comparatista 

entre os espaços em que a protagonista de Mário de Andrade (Mademoiselle) e a 

personagem Lúcia, de José de Alencar, circulam. Para alcançar esse objetivo, são utilizados 

alguns conceitos comumente aplicados na Literatura Comparada. Nesse contexto, a 

principal obra consultada foi Literatura Comparada (2015), na qual a autora Sandra Nitrini 

expõe de forma didática os principais conceitos que permeiam os estudos de Literatura 

Comparada. Inicialmente, tornou-se imperioso rastrear as distinções entre “imitação” e 

“influência” apresentadas pela autora, além de abordar a ideia de intertextualidade, conceito 

este que será empregado a fim de comparar os ambientes entre ambas as obras. 
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Nesse sentido, Nitrini identifica duas diferentes acepções para o conceito de influência: 

a primeira, de ordem quantitativa, compreendida como a “soma de relações de contato de 

qualquer espécie, que se pode estabelecer entre um emissor e um receptor” (NITRINI, 2015; 

p. 127); já a segunda acepção, de ordem qualitativa, entendida como “resultado artístico 

autônomo de uma relação de contato” (NITRINI, 2015; p. 127). A autora adverte, ainda, 

que “influência”, até certo ponto, pode confundir-se com “imitação”, diferenciando-se por 

a imitação referir-se, na verdade, tanto a “detalhes materiais como a traços de composição, 

a episódios, a procedimentos, ou tropos bem determinados, enquanto influência denuncia a 

presença de uma transmissão menos material, mais difícil de se apontar”. Nesse contexto, 

a imitação seria uma relação localizada e circunscrita, enquanto a influência seria, por sua 

vez, uma “aquisição fundamental que modifica a própria personalidade artística do 

escritor”. 

Já o conceito de “intertextualidade”, explorado por Julia Kristeva, se insere numa teoria 

mais “totalizante do texto, englobando suas relações com o sujeito, o inconsciente e a 

ideologia, numa perspectiva semiótica” (NITRINI, 2015; p. 158). Assim, para Kristeva todo 

livro remete a outros livros e, pelo processo de somação, confere a esses livros um novo 

modo de ser, elaborando assim a sua própria significação” (NITRINI, 2015; p. 163).  

Na esteira das reelaborações da teoria da intertextualidade, há o trabalho de Laurent 

Jenny, cujo estudo contesta a afirmação de Kristeva, de acordo com a qual 

“intertextualidade no sentido estrito não tem relação com a crítica das fontes” (NITRINI, 

2015; p. 163). Para Jenny, “a intertextualidade não é a adição confusa e misteriosa de 

influências, mas o trabalho de transformação e assimilação de vários textos operado por um 

texto centralizador que mantém o comando de sentido” (NITRINI, 2015; p. 163). Assim, 

conforme apresentado por Nitrini a respeito dos estudos desenvolvidos por Jenny, esta 

análise buscará, inicialmente, “avaliar as semelhanças que persistem entre o enunciado 

transformador e o seu lugar de origem e, em segundo lugar, ver de que modo o intertexto 

absorveu o material do qual se apropriou” (NITRINI, 2015; p. 164). 

Para alcançar esse objetivo, empreende-se, antes, uma análise individualizada dos textos 

em questão (Lucíola e “Atrás da Catedral de Ruão”) e, posteriormente, realiza-se uma 

análise comparatista aproximando elementos comuns de ambos os textos, com o objetivo 

de lançar luz à maneira como o espaço contribui, em cada autor, para a afetividade de suas 
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personagens e como essa representação descreve as práticas sociais à época das respectivas 

publicações. 
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1. LUCÍOLA: UM PASSEIO PELA CORTE CARIOCA 

1.1. Introdução 

O polêmico tema da prostituição de mulheres foi explorado por inúmeros escritores e 

dramaturgos. Embora o senso comum institua a prostituição como a profissão mais antiga do 

mundo e esteja presente em obras fundamentais como a Bíblia, as letras brasileiras nem sempre 

experimentaram abundância de textos abordando esse assunto. Entre os precursores dessa 

controversa incursão está o livro Lucíola, quarto romance de José de Alencar datado de 1862, 

que foi publicado seis anos depois de sua estreia como autor, ocorrida no ano de 1856 com o 

romance Cinco minutos, e cinco anos depois de ter obtido grande sucesso com o livro O 

guarani, lançado em 1857. Lucíola integra, ao lado de Diva (1864) e Senhora (1875), uma 

trilogia chamada Perfis de Mulher, composta por romances que exploram “as ambições, os 

sonhos e as vaidades do universo das mulheres urbanas de alta classe do século XIX, marcadas 

no tempo pelo império brasileiro e no espaço pela corte urbana” (SALIM, 2018; p. 17); no 

entanto, difere bastante de seus antecessores sobretudo em razão de sua temática: a vida de uma 

prostituta de luxo que reside no Rio de Janeiro ainda imperial. 

José de Alencar, que contava então com seus 33 anos, estava imerso nas ideias do 

realismo francês, cujos dramas, então em voga na Europa, começaram a ser encenados no Rio 

de Janeiro em 26 de outubro de 1855 (portanto, sete anos antes da publicação do romance 

Lucíola) com a peça As mulheres de mármore, de Théodore Barrière e Lambert Thiboust. Essa 

representação, como aponta João Roberto Faria, “inaugurou um período de vida teatral intensa 

no Rio de Janeiro, marcado pelo prestígio do novo repertório francês” (FARIA, 1998; p. 39). É 

nesse contexto de renovação cultural — do qual Alencar participava ativamente com frequentes 

textos em jornais à época, além de contribuir com a criação de peças de teatro cuja temática 

estava alinhada ao repertório realista produzido na França — que nosso autor buscou criar um 

quadro “com toda a cor local, por meio da observação direta dos fatos cotidianos e de uma 

ênfase em elementos contrastantes” (FARIA, s/a; p. 7). Esse projeto de que Alencar se imbuiu, 

isto é, o objetivo de renovar a criação dramática nos palcos brasileiros, parece se articular com 

a sua obra Lucíola, na qual são utilizadas, inclusive, estratégias narrativas similares, a respeito 

das quais refletirei neste trabalho.  
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1.2. Dramas de casaca e a fisionomia da corte 

O final da década de 1840 e início da década de 1850 foi um período marcado por 

renovações e contestações políticas, sociais e artísticas. Na Europa, o poder catártico de 

algumas publicações, entre tratados políticos, filosóficos e obras literárias, alimentava e dava 

fôlego às discussões que então se estabeleciam entre políticos e intelectuais da época. Assim 

como ocorria no Brasil, em especial na corte do Rio de Janeiro, as grandes cidades europeias 

experimentavam o crescimento de sua população urbana em razão da migração de homens e 

mulheres dos ambientes rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de 

trabalho. É por esse motivo que a cidade, seus habitantes e as novas relações que então se 

estabeleciam ganharam a atenção dos grandes pensadores e literatos do século XIX. Isso 

porque, “num momento em que o hábito de leitura se espalhava por todas as classes sociais, 

esse público em formação fazia uma exigência: encontrar sua imagem nos romances que lia” 

(BRESCIANI, 2004; p. 7). A imagem a que se refere a pesquisadora Maria Stella M. Bresciani 

é um ambiente que surpreende antes pela miséria e problemas sociais potencializados pela 

exploração da classe proletária do que propriamente pela beleza de suas ruas agora cheias de 

gente dos mais diversos tipos. Desse período de convulsões sociais e profunda alteração no 

tecido social urbano, o ano de 1848 é especialmente simbólico: é nesse mesmo ano que iniciam 

as Revoluções de 1848, que, como pontua Hobsbawm, foi a primeira revolução potencialmente 

global, “cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em Pernambuco 

(Brasil)” (HOBSBAWM, 2015; p. 2); e também em 1848 que vem a lume o livro La dame aux 

camélias, do escritor Alexandre Dumas Filho, que explorava uma realidade cada vez mais 

comum aos grandes centros urbanos: a prostituição. 

O tema do meretrício começava, nesse período, a aparecer também nos teatros cariocas. 

José de Alencar, então folhetinista de um órgão importante da imprensa fluminense, Correio 

Mercantil, “não poderia deixar de frequentar assiduamente os teatros, sob pena de se ver 

privado de um dos assuntos mais palpitantes da vida cultural brasileira no Segundo Reinado” 

(FARIA, s/a; p. 1). É nesse período que as comédias realistas francesas — também conhecidas 

por “dramas de casaca” em razão dos trajes utilizados por suas personagens — aportam em solo 

brasileiro e começam a ser incorporadas ao repertório das peças encenadas. O Teatro Ginásio 

Dramático do Rio de Janeiro foi importante protagonista nessa tarefa de renovação do repertório 

das peças então encenadas na cidade carioca, acolhendo as comédias realistas em seu repertório 

em detrimento das peças românticas então comuns no Brasil. A iniciativa obteve o apoio de 

José de Alencar: como folhetinista, escreveu “elogiando invariavelmente tanto o repertório do 
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teatro quanto o desempenho dos artistas, procurou conscientizar seus leitores do papel 

importante da nova empresa no processo de renovação do teatro brasileiro” (FARIA, s/a; p. 5). 

Além das peças do repertório realista francês, também exerceram grande influência sobre 

Alencar os romances franceses publicados à época. Como nos informa o próprio Alencar em 

seu Como e porque sou romancista,  

Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro imprimiu em 

meu espírito a tendência para essa forma literária que é entre todas a de minha 

predileção? 

Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que ninguém contestará 

a influência das primeiras impressões. 

Já vi atribuir o gênio de Mozart e sua precoce revelação à circunstância de ter ele sido 

acalentado no berço e criado com música.  

Nosso repertório romântico era pequeno; compunha-se de uma dúzia de obras entre 

as quais primavam a Amanda e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e outros de 

que já não me recordo. (ALENCAR, 1893; p. 21) 

Como indícios dessa influência dos autores franceses que exportavam ideias literárias 

vanguardistas e inovadoras — que voltaria a aparecer no romance Lucíola —, é possível 

observar a produção de textos dramáticos por José de Alencar, em especial O demônio familiar, 

O crédito, As asas de um anjo e O Rio de Janeiro — verso e reverso, todos datados entre os 

anos de 1857 e 1858 e fortemente inspirados por “grandes temas morais do realismo, a question 

d’argent e a prostituição, desenvolvidos por Dumas Filho e vários outros dramaturgos franceses 

(FARIA, s/a; p. 19)”. Nessas peças, Alencar objetivava retratar a realidade social, reproduzindo, 

para tanto, a família e a sociedade. Como o próprio Alencar aponta em texto enviado ao 

Conservatório Dramático do Rio de Janeiro e publicado em 26 de janeiro de 1858 no Diário do 

Rio de Janeiro, sua “intenção foi pintar os costumes de nossa primeira cidade e apresentar 

quadros antes verdadeiros do que embelezados pela imaginação e pelo artifício” (KAVISKI, 

2016; p. 168). Esse objetivo, como será demonstrado, será o mesmo que guiará o autor na 

realização de seu romance Lucíola. 

Assim, os textos dramáticos produzidos por José de Alencar durante a década de 1850 

fazem parte de um projeto literário de seu autor cujo objetivo é realizar uma representação do 

capital social carioca, permitindo ao espectador/leitor a possibilidade de observar determinados 

costumes ou tipos que compunham a sociedade do Rio de Janeiro imperial por diferentes 

ângulos. Nesse mesmo sentido, o propósito de Alencar com a criação de textos dramáticos 

certamente extrapolava a busca por aplausos; o autor de O guarani pretendia, de igual modo, 
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conquistar uma tribuna, isto é, um espaço privilegiado em que pudesse debater as questões que 

se impunham à sociedade carioca de então. Essa é a leitura de Valéria De Marco, para a qual as 

peças alencarianas pretendem criar um teatro nacional essencialmente relacionado ao seu 

tempo. Por isso, “não é por mero cânon literário que suas peças voltam-se quase que 

exclusivamente para os pequenos grandes problemas postos pela sociedade moderna no Rio de 

Janeiro de Pedro II” (DE MARCO, 1986; p. 25). É nesse contexto de renovações artísticas e 

profundas modificações sociais que a peça Rio de Janeiro — verso e reverso está inserida. 

1.3.  Dois lados de uma mesma corte 

Escrita por José de Alencar em 1857 e ambientada na agitada corte carioca, a peça Rio 

de Janeiro — verso e reverso concentra personagens então comuns ao cotidiano dos cidadãos 

fluminenses (entre os quais figuram um cambista de loterias, um corretor de ações, uma falsa 

mendiga, entre outros), sobretudo àqueles que transitavam pela econômica e culturalmente 

importante Rua do Ouvidor, centro comercial do Rio de Janeiro imperial. Nessa peça de 

Alencar, encenada pela primeira vez no Teatro do Ginásio Dramático do Rio de Janeiro, em 28 

de outubro de 1857, é o próprio autor quem nos fornece mais informações a respeito de seu 

propósito de traçar um painel dos costumes do Rio de Janeiro de seu tempo. Em relação a alguns 

de seus textos dramáticos, Alencar escreve no Diário do Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 

1858: 

Quando encostei um momento a pena do jornalista para traçar alguns esboços 

dramáticos, a minha intenção foi pintar os costumes de nossa primeira cidade e 

apresentar quadros antes verdadeiros do que embelezados pela imaginação e pelo 

artifício. 

Para este fim em cada uma das minhas obras tomei um ponto de observação diferente, 

como faria um pintor, que desejando copiar a natureza em todos os seus acidentes, 

procurasse diversas perspectivas. 

O Rio de Janeiro, verso e reverso é a comédia da rua; O demônio familiar é a comédia 

do interior da casa; O crédito é a comédia da sala. Na primeira procurei desenhar o 

público; na segunda a família; na terceira a sociedade (FARIA, 2001; p. 104). 

Nesse contexto, a peça Rio de Janeiro — verso e reverso foi concebida a partir desse 

escopo idealizado por seu autor de realizar uma representação dos diferentes personagens à 

época habituais no cotidiano carioca, realizando uma incursão na rua mais famosa da corte, a 

Rua do Ouvidor, produzindo, assim, sua “comédia da rua”, e caracterizando, para tanto, os 
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diferentes tipos que frequentavam a capital do império de modo cômico, cuja preocupação de 

seu autor residia, sobretudo, em fazer rir sem corar, isto é, realizar uma representação cômica 

dos costumes da sociedade que compunha a corte de forma decorosa, sem a contaminação das 

situações maliciosas e ditos grosseiros comuns nas farsas e vaudevillies. Dessa forma, Alencar 

faz, em seu Rio de Janeiro — verso e reverso,  

o desenho dos costumes urbanos do seu tempo sem criticá-los veementemente, sem 

propor transformações na ordem social. Antes, expõe os quadros da sociedade que 

apreendeu de uma maneira objetiva, deixando ao espectador/leitor a possibilidade de 

considerar o Rio de Janeiro pelo seu verso ou reverso. A crítica que faz aos costumes, 

na verdade, semelha à atitude do pai que chama a atenção do filho por causa de uma 

travessura qualquer e ao mesmo tempo sorri, vaidoso, da sua vivacidade (FARIA, s/a; 

p. 34). 

É justamente com essa intenção que Alencar concebe Rio de Janeiro — verso e reverso. 

O autor coloca toda essa galeria de personagens “como tipos, cuja função não é apenas a de 

causar o riso, mas formar, em conjunto, um quadro de alguns costumes urbanos do Rio de 

Janeiro do século passado” (FARIA, s/a; p. 31). Essa mesma multiplicidade observada nas ruas 

da corte refletia, igualmente, as transformações as quais a própria sociedade experienciava. 

Analisando o movimento intelectual que surgiu no período contemporâneo à publicação de 

Lucíola, e que posteriormente viria a ser o responsável por questionar e problematizar as 

estruturas política, econômica e social do Brasil Império, a pesquisadora Angela Alonso nos 

esclarece que esse foi um período marcado por grandes mudanças estruturais: nesse momento, 

eram visíveis os sinais de desagregação dos fundamentos coloniais da formação social 

brasileira, a forma patrimonial do Estado (um Estado sem distinções entre os limites do público 

e do privado), bem como o regime de trabalho que comportava simultaneamente mão de obra 

livre e escravizada. “É um momento crucial da história brasileira, similar à França sob a 

Monarquia de Julho e ao México do Porfiriato, no qual estava em jogo a definição do tipo de 

democracia que cada país seria capaz de construir e do modo como lidaria com a herança do 

ancient régime” (ALONSO, 2002; p. 41). 

Esse ambiente de contestações política, social e econômica encontrou no aumento da 

imprensa e nas publicações que avultavam na corte do Rio de Janeiro o terreno perfeito para o 

seu desenvolvimento, afinal, “o barateamento dos custos de edição e a queda da taxa de 

importação de livros avolumaram as publicações disponíveis. A abertura de livrarias, editoras 

e jornais intensificou a circulação de informações, expandindo o universo intelectual para além 
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da elite política” (ALONSO, 2002; p. 94). Nesse contexto de privilegiado acesso às publicações 

estrangeiras e à vanguarda intelectual e artística elaborada em outras partes do mundo, Alencar 

estava atualizado com a produção literária e dramática então contemporânea na Europa, 

principalmente aquela produzida na França, e desejava atualizar o que era produzido nos palcos 

brasileiros. Logo, para essa aspirada renovação do teatro nacional, tornava-se importante, 

sobretudo, “ajustar os nossos passos à marcha dos movimentos literários europeus, 

particularmente do teatro, mas ao mesmo tempo fazer com que as novas ideias estéticas, ao 

invés de parecerem mero produto importado, se tornassem instrumento de luta pela renovação 

do teatro nacional” (FARIA, s/a; p. 18). É por isso que os grandes temas morais bastante 

comuns ao realismo francês foram incorporados à produção dramática de Alencar. Dessa forma, 

assim como seus mestres franceses, os valores burgueses fundamentais — defesa da família e 

do trabalho — foram os temas que nortearam a produção do autor, cuja concepção da criação 

artística era de que esta “devia imitar a natureza, reproduzir a vida da família e da sociedade de 

modo exato e natural, que o artista devia utilizar menos imaginação e ser mais fiel à realidade” 

(FARIA, s/a; p. 20). Nessa esteira, é preciso ter em mente as relações estabelecidas entre o 

campo literário e dramático realizado por José de Alencar e o campo do poder em que essas 

obras são tomadas como objeto de análise. Assim, em conformidade com Bourdieu,  

Não se pode compreender a experiência que os escritores e os artistas puderam ter das 

novas formas de dominação as quais se viram sujeitos na segunda metade do século 

XIX, e o horror que a figura do “burguês” por vezes lhes inspirou, se não se tem uma 

ideia do que representou a emergência, favorecida pela expansão industrial do 

Segundo Império, de industriais e de negociantes com fortunas colossais (como os 

Taiabot, os De Wendel ou os Schneider), novos-ricos sem cultura dispostos a fazer 

triunfar em toda a sociedade os poderes do dinheiro e sua visão do mundo 

profundamente hostil as coisas intelectuais (BOURDIEU, 1996; p. 64). 

Nesse sentido, é possível perceber o espaço urbano do Rio de Janeiro — e os 

consequentes conflitos que nele se estabelecem — como elemento fundamental nos textos 

dramáticos e em alguns dos romances de José de Alencar, alcançando estatuto tão importante 

quanto os demais componentes de sua narrativa. Isso em razão da necessidade de Alencar de 

encontrar caminhos para que sua produção literária e dramática pudesse, enfim, representar a 

realidade social do dia a dia da corte carioca em que o autor vivia. Esse movimento encontrado 

em Alencar de explorar a potencialidade de significação dos elementos acessórios da narrativa, 

entre os quais situa-se o emprego dos espaços urbanos e privados como elemento fulcral dos 

textos, coincide com a leitura feita por Valéria De Marco, para a qual “o desenvolvimento da 
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ação, a tensão dramática e a descrição dos ambientes e das personagens revelam um criterioso 

processo de reelaboração dos recursos que Alencar aprendera no teatro” (DE MARCO, 1986; 

p. 157). Para compreender melhor a função que esses espaços desempenham dentro da obra de 

Alencar, tomar-se-á, como objeto de análise deste trabalho, o romance Lucíola, e serão 

utilizados como apoio textos dramáticos produzidos pelo autor apenas para efeito de 

comparação. Nessa perspectiva, para refletir a respeito dessa geografia literária presente em 

Lucíola, podemos recorrer a Antonio Dimas (1994), para o qual o ambiente por onde circulam 

as personagens de dada narrativa pode representar uma entre três funções dentro da estrutura 

geral de um texto: (i) pode estar severamente diluído e, por essa razão, sua importância não se 

torna determinante; (ii) pode também ter papel prioritário e fundamental para o 

desenvolvimento da ação; (iii) ou ainda, desempenhar função primordial na tessitura textual, 

conferindo ao espaço “funcionalidade e organicidade” de modo harmônico com os demais 

componentes da narrativa. A partir de uma análise mais detalhada dos textos aqui mencionados 

de José de Alencar, é possível afirmar que o espaço em que suas narrativas são ambientadas 

enquadra-se na segunda hipótese aventada por Dimas, isto é, o espaço — tanto em seus textos 

dramáticos quanto no romance Lucíola — desempenha uma função prioritária no 

desenvolvimento da ação a que se propõem suas narrativas. Portanto, para compor sua galeria 

de tipos que, em conjunto, formam um quadro da corte no Brasil do século XIX, o autor 

ambienta boa parte de Rio de Janeiro — verso e reverso na Rua do Ouvidor, centro financeiro 

da cidade carioca à época. Destarte, o ambiente urbano do Rio de Janeiro torna-se parte fulcral 

do texto dramático de José de Alencar, pois, para a composição do painel social que deseja 

empreender, era fundamental a ambientação da narrativa em um local comum aos espectadores 

fluminenses. Tornava-se igualmente importante representar as transformações que a cidade em 

que Alencar ambientava suas obras experimentava. No entanto, para compreender de que modo 

essas alterações no cenário fluminense foram representadas por Alencar, torna-se fundamental 

refletir de que maneira aconteceram essas mudanças e ponderar igualmente a respeito de sua 

teleologia.  

1.4.  Corte do Rio de Janeiro: um ambiente em transformação 

Esse ambiente urbano que caracterizava o Rio de Janeiro imperial, permeado de 

transformações no plano da política, da economia, do comércio e, principalmente, na “fauna” 

urbana que fazia da cidade seu palco, começava a experimentar novas formas de sociabilidade. 

Essa transformação nos centros urbanos, em especial no Rio de Janeiro, ocorreu sobretudo no 
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século XIX, em razão, como observado por Sandra Pesavento, do “desenvolvimento econômico 

propiciado pelo ingresso do Brasil no processo de transição capitalista, que as cidades passam 

a ter uma presença mais marcante na vida brasileira, tanto enquanto concretude, quanto como 

objeto de representação” (PESAVENTO, 1995; p. 118). Para compreender mais claramente a 

importância que o ambiente urbano conquistou em detrimento das áreas rurais do Brasil, 

notavelmente a corte do Rio de Janeiro, podemos recorrer ao primeiro censo demográfico 

realizado à época. Embora concretizado apenas em 1872, é possível depreender, a partir dos 

números apresentados nesse recenseamento, a relevância que as cidades alcançaram. Nesse 

contexto, embora a quantidade de habitantes nas zonas rurais do Brasil representasse quase a 

totalidade da população nacional (89,59%), dividiam-se entre apenas três capitais (Rio de 

Janeiro, Salvador e Recife) 50% do total de pessoas vivendo em centros urbanos. Em números 

absolutos, pouco menos de 10 milhões de pessoas constituíam a população do Brasil, entre as 

quais pouco mais de 274 mil encontravam-se na cidade do Rio de Janeiro (em segundo lugar, 

estava Salvador, contabilizando quase 130 mil) (IBGE, Censo Demográfico 1872). A partir 

desses números, é possível compreender a relevância da corte carioca “como centro irradiador, 

mas também seu caráter de exceção” (SCHWARCZ, 1998; p. 163). 

Nesse contexto, a partir principalmente da transferência da corte portuguesa para o 

Brasil, em 1808, a imagem da cidade do Rio de Janeiro sofreu grandes variações, estabelecendo 

uma identidade da urbe carioca que perdurou no imaginário coletivo e que podemos caracterizar 

como o seu éthos, conceito aqui aplicado e compreendido como o “conjunto dos costumes e 

hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições, afazeres etc.) e da cultura 

(valores, ideias ou crenças), característicos de uma determinada coletividade, época ou região” 

(HOUAISS, 2009). Essa ruptura radical que significou a transmigração da família real para o 

Rio de Janeiro emprestou à cidade carioca o seu espírito cortesão, rompendo, desde então, com 

um passado agora considerado bárbaro e desorganizado. Essa ressignificação do Rio de Janeiro, 

que deixou de ser a capital da colônia para transformar-se em sede do reinado, trouxe na 

bagagem novas formas de sociabilidade para a sociedade fluminense. Assim, ainda em 

consonância com a historiadora Pesavento, a partir da transferência da corte para o Brasil, fixou-

se, a respeito da cidade carioca, “uma imagem de vida efervescente, de bulício, de agitação, de 

movimento, gente nas ruas, atividades mil. É o Rio-metrópole que se insinua, sem que ainda o 

seja de fato, mas que é sentido como tal pelos seus habitantes” (PESAVENTO, 1995; p. 119). 

Desse modo, apesar de a literatura prescindir que as experiências e os acontecimentos narrados 

constituam eventos que de fato aconteceram, a ficção oferece outra forma de captar e 
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representar essas relações sociais que então se estabeleciam, proporcionando acesso às 

experiências vivenciadas pelo coletivo, cujo espírito, no caso do Rio de Janeiro imperial, foi 

marcado essencialmente pela transformação urbana (nos campos estético e social). Essa outra 

forma de apreensão que a ficção descortina ocorre porque “os limites de criação e fantasia são 

mais amplos do que aqueles permitidos ao historiador” (PESAVENTO, 1995; p. 117), 

possibilitando contato com práticas sociais cujo acesso “é algo não formulado nos documentos 

oficiais, nem enunciado pelo poder público, mas que a narrativa ficcional expõe como um 

sintoma da época” (PESAVENTO, 1995; p. 120). 

Nessa perspectiva, ao analisar o sentido que o contexto social brasileiro conferiu à 

produção intelectual desse período, notadamente daqueles que iniciaram um movimento de 

contestação dos fundamentos coloniais de formação e organização social e política do Brasil, a 

socióloga Angela Alonso apresenta como, a partir da proibição do tráfico negreiro nos anos 

1850 e com a crescente imigração de europeus para o solo brasileiro, em especial portugueses 

atraídos para o comércio na corte, a própria composição populacional do império foi 

profundamente modificada. Foi desse modo, portanto, que “a vida citadina cresceu em 

importância vis-à-vis o mundo rural, como polo de novas atividades, serviços e negócios” 

(ALONSO, 2002; p. 77). 

A reunião de diversos elementos sobre a cidade carioca, como o capital comercial, 

político e intelectual, transformou o Rio de Janeiro, que já era centro político do Brasil — fato 

este que, por si só, já centralizava na cidade toda a burocracia do Estado —, na principal cidade 

brasileira. O apogeu econômico propiciado pela exploração do tráfico de homens e mulheres 

escravizados — tenha-se em mente que, em 1851, a corte mantinha a maior concentração 

urbana de escravos existente no mundo desde o final do Império romano: 110 mil escravos para 

266 mil habitantes (SCHWARCZ, 1998) — e o comércio de exportação do café conferiu à corte 

um papel singular no cenário brasileiro. 

Essas transformações que a urbanização da cidade carioca imprimiu à sociedade no 

período contemporâneo à publicação de Rio de Janeiro — verso e reverso têm significativa 

incidência na concepção dessa peça e nos romances urbanos de Alencar. Como bem identifica 

Raymond Williams em seu O campo e a cidade, 

Seria possível estabelecer um contraste entre a ficção da cidade e a ficção do campo. 

No tipo urbano, a experiência e a comunidade seriam essencialmente opacas; no tipo 

campestre, essencialmente transparentes. Como abordagem inicial, esse contraste tem 

certa utilidade. Não há dúvida, por exemplo, de que a identidade e a comunidade 

tornaram-se mais problemáticas, em termos de percepção e avaliação, à medida que 
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foram aumentando a magnitude e a complexidade da organização social característica 

(…) O crescimento das cidades, em particular das grandes cidades e de uma 

metrópole; a divisão e a complexidade do trabalho cada vez maiores; as modificações 

sofridas pelas relações cruciais entre classes e no interior das classes (WILLIAMS, 

2011; p. 278). 

Nessa perspectiva, o espaço urbano das cidades é compreendido e apreendido como “um 

discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala a seus habitantes, 

falamos nossa cidade, a cidade em que nos encontramos, habitando-a simplesmente, 

percorrendo-a, olhando-a” (BARTHES, 2001; p. 224). Essa parece ser justamente a estratégia 

utilizada por José de Alencar para produzir em seus espectadores e leitores uma identificação 

com Rio de Janeiro — verso e reverso. Logo no início da peça, observamos as indicações 

Alencar para a sua ambientação:  

NOTA 

A cena é na cidade do Rio de Janeiro e contemporânea.  

O primeiro quadro passa-se em uma loja da Rua do Ouvidor nos fins de novembro. 

O segundo na casa de Teixeira nas Laranjeiras (em princípio de março).  

ATO PRIMEIRO 

(Uma loja da Rua do Ouvidor, montada com luxo e no gosto francês.) (2004; p. 3). 

Situar o primeiro ato da peça no centro comercial do Rio de Janeiro contemporâneo de 

seus espectadores representa a estratégia narrativa de Alencar para engajar o público com os 

temas que o autor desejava apresentar. Identificando-se tanto com o espaço urbano proposto na 

peça quanto com os tipos de sujeitos nela representados, o público fluminense deparava-se com 

o Rio de Janeiro dos seus dias, apreendido em sua faceta mais característica: a Rua do Ouvidor, 

com toda a sua palpitação e alguns dos tipos mais variados que compunham então a sua 

fisionomia. 

No segundo ato da peça, o espaço público da Rua do Ouvidor cede lugar ao espaço 

privado da “sala elegante em casa de Teixeira, nas Laranjeiras (abrindo sobre um jardim)” 

(ALENCAR, 2004; p. 49). É nesse ambiente privado no acolhedor Bairro das Laranjeiras que 

Ernesto mostra-se totalmente mudado: a cidade do Rio de Janeiro, antes inóspita e 

movimentada, revela-se acolhedora e excelente: 

Júlia  

(rindo)  
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Pelo que vejo, não há nada no Rio de Janeiro, ainda mesmo o que é ruim, que não 

tenha um encanto, uma utilidade para o senhor, meu primo? Na sua opinião é uma 

terra excelente.  

Ernesto  

Diga um paraíso, um céu na terra! (Júlia dá uma gargalhada) De que ri-se, Júlia? 

(ALENCAR, 2004; p. 73) 

A cidade do Rio de Janeiro, antes descrita como lugar infernal, tomado por tipos os mais 

inconvenientes e oportunistas, recebe agora o signo de “paraíso”. Há um motivo para essa 

mudança tão radical em Ernesto: o amor. É por causa do amor por Júlia que Ernesto modifica 

sua impressão sobre a cidade do Rio de Janeiro. E esse sentimento, responsável pela 

modificação das impressões de Ernesto a respeito da corte, é aflorado em ambientes privados 

ou bucólicos, onde as relações são essencialmente transparentes:  

Ernesto — (…) pouco depois dava um passeio com Júlia pelo jardim, apanhávamos 

juntos flores para os vasos, eu escolhia a mais linda para os seus cabelos, e assim 

passávamos o tempo até a hora do almoço (p. 15)  

(…) 

Ernesto — Como se diz isto, meu Deus! Pode haver coisa mais linda do que um 

passeio ao Corcovado, donde se vê toda esta cidade, que merece bem o nome que lhe 

deram de princesa do vale? Pode haver nada de mais encantador do que um baile no 

Clube? Que noites divertidas não se passa no Teatro Lírico, e mesmo no Ginásio, onde 

fomos tantas vezes? (ALENCAR, 1857; p. 21) 

Para a personagem, cuja experiência na cidade do Rio de Janeiro foi profundamente 

alterada pelo amor, o ambiente visto “agora pelos olhos apaixonados de Ernesto é, 

objetivamente, o mesmo de três meses antes, com suas ruas cheias de lama, sua agitação e tipos 

inoportunos, aproveitadores. Mas o amor é um filtro mágico que modifica e embeleza a 

paisagem em redor” (FARIA, s/a; p. 32). O amor, portanto, é o sentimento que orienta e inverte 

os valores na apreensão do espaço do Rio de Janeiro: o mesmo ambiente que em oito dias 

produziu no protagonista “saudades de São Paulo” (ALENCAR, 1957; p. 3), transforma-se, em 

pouco tempo, em “um oásis magnífico, onde a vida é um sonho, um idílio; onde nada falta para 

a comodidade da existência e o gozo do espírito; onde apenas se forma um desejo, ele é logo 

satisfeito” (ALENCAR, 2004; p. 70). 

Nesse sentido, a dramatização do ambiente urbano do Rio de Janeiro imperial, 

justaposto com imersões em espaços privados e bucólicos, são igualmente representativos em 

Lucíola, do qual trataremos a seguir. 
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1.5. A experiência da cidade em Lucíola 

O espaço em que transcorre a peça Rio de Janeiro — verso e reverso é o mesmo 

empregado no romance Lucíola, publicado em 1862 mas ambientado em 1855. A cidade do Rio 

de Janeiro experimentava, nessa época, significativas mudanças em seu espaço urbano, as quais 

geravam expectativas quanto às regras de circulação e de apreensão desses novos lugares. Nessa 

cidade em que a convivialidade é pautada sobretudo pelo dinheiro e pela moralidade, é possível 

perceber uma tentativa de normatização dos comportamentos pelas narrativas então publicadas. 

Dessa forma, é possível compreender o romance Lucíola e a própria peça Rio de Janeiro — 

verso e reverso a partir dessa chave: como obras significativas não “por descrever 

pedagogicamente um destino alheio, mas porque esse destino alheio, graças à chama que o 

consome, pode nos oferecer o calor que não podemos encontrar em nosso próprio destino” 

(BENJAMIN, 2012; p. 231). É nesse contexto que Alencar retomou “com brilho o tema da 

cortesã regenerada pelo amor” (FARIA, s/a; p. 92) em Lucíola. Nesse ambiente em franca 

transformação, José de Alencar resgatou, com seu romance, o assunto espinhoso da vida de 

uma prostituta de luxo. Para a pesquisadora Valéria De Marco, “se damos crédito ao autor, 

podemos dizer que, ao escrever As asas de um anjo e Lucíola, ele estava conscientemente 

entrando na discussão da figura da prostituta regenerada e do solo social em que ela transitava” 

(ALENCAR, 1986; p. 149). Como nos informa o próprio José de Alencar em Como e por que 

sou romancista, “em 1862 escrevi Lucíola, que editei por 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” 

(ALENCAR, 1873; p. 16). Alguns anos antes, em 1858, com a representação da peça As asas 

de um anjo, o autor já havia retratado a semelhança que havia entre nossa vida urbana, ao menos 

a vida urbana presente na corte, e a parisiense. Como afirma João Roberto Faria: 

Em sua peça, procurou mostrar que a nossa vida urbana — ou pelo menos a da corte 

—, à semelhança da parisiense, tinha também as suas mulheres de mármore, os seus 

anjos decaídos ameaçando a vida plácida da família burguesa brasileira e 

contaminando inclusive os lares mais humildes. Ocorre, porém, que Alencar não se 

limitou a apresentar essa visão negativa da cortesã, comum às peças do realismo 

teatral. Sua formação era romântica, não esqueçamos, e isso o levou a considerar 

também a figura da cortesã boa de coração, capaz de se regenerar e de ter sentimentos 

puros (FARIA, s/a; p. 79). 
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Em prefácio à edição de Lucíola publicada em 1957 pela Editora José Olympio, o crítico 

literário Antonio Candido afirma que “mais importante, todavia, do que os ambientes, são as 

relações humanas que estuda em função deles. Como quase todo romancista de alguma 

envergadura, há em Alencar um sociólogo implícito” (ALENCAR, 1957; p. 8). Assim como 

observou Candido, é possível notar no citado romance de Alencar uma representação literária 

de como se travavam as práticas sociais no espaço urbano de um Rio de Janeiro marcado 

especialmente pela corte portuguesa. Essa presença da corte portuguesa em solo carioca alterou 

significativamente as relações sociais entre a população fluminense, e Alencar, um “sociólogo 

implícito” atento às transformações por que a então capital do país passava, retratou esses novos 

hábitos e maneiras de comportar-se em sociedade. Ainda nesse contexto, é possível perceber 

como foi necessário a Alencar uma reflexão a respeito da forma e estética para a fatura do 

romance com o qual pretendia representar o cotidiano do Rio de Janeiro imperial, cujos novos 

hábitos intencionava retratar, denunciar e moralizar. Para De Marco, o escritor encontrou duas 

chaves para resolver essa questão: “estruturar a ação do romance como movimento de 

apresentação e punição do que julga vício na realidade social e elaborar a linguagem de maneira 

a construí-la como um véu de decência” (DE MARCO, 1986; p. 31). Assim, a partir do emprego 

de uma linguagem conveniente e em conformidade com os padrões morais e éticos que 

imperavam na corte carioca, de modo a não transgredir o conjunto de traços culturais, 

ideológicos e institucionais que regiam as relações sociais dessa sociedade, Alencar poderia, 

assim, identificar, expor e condenar hábitos e costumes que, embora também presentes nesse 

corpo social, julgava inapropriados. 

Assim, em Lucíola, a tarefa de apresentar ao leitor a capital de um Brasil ainda imperial 

é designada a Paulo, narrador-protagonista do romance — seguindo a classificação feita por 

Norman Friedman (2002) —, que se muda de Pernambuco para o Rio de Janeiro, em 1855. Lá, 

o protagonista conhece a corte e o funcionamento da sociedade carioca. No contexto de um país 

já independente politicamente, embora marcado pela escravidão, ao personagem Paulo é 

apresentado, por meio de seu “guia” Dr. Sá, o mecanismo que engendra a sociedade carioca e 

sua dinâmica social. Desse modo, assim que chega ao Rio de Janeiro, Sá alerta a Paulo os riscos 

que a cidade oferece, as aparências que cobrem suas relações e as próprias pessoas que a 

integram. Exemplo dessa desconfiança com o ambiente urbano pode ser observado no momento 

em que o protagonista é apresentado à personagem Lúcia, que, como se virá a saber, ganha a 

vida como prostituta. 
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A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras; descobri nessa ocasião, 

a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para contemplar no 

horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe do 

primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era 

cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses rostos 

suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os 

tênues vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia 

e não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e 

sereno na mimosa aparição. 

— Já vi esta moça!, disse comigo. Mas onde?… 

Ela pouco demorou-se na sua graciosa imobilidade e continuou lentamente o passeio 

interrompido. Meu companheiro cumprimentou-a com um gesto familiar; eu, com 

respeitosa cortesia, que me foi retribuída por uma imperceptível inclinação da fronte. 

— Quem é esta senhora?, perguntei a Sá. 

A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatuidade, 

que desperta nos elegantes da Corte a ignorância de um amigo, profano na difícil 

ciência das banalidades sociais. 

– Não é uma senhora, Paulo! É uma mulher bonita. Queres conhecê-la?… 

Compreendi e corei da minha simplicidade provinciana, que confundira a máscara 

hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça 

estava só, e que a ausência de um pai, de um marido, ou de um irmão, devia-me ter 

feito suspeitar a verdade (ALENCAR, 1957; p. 26). 

Essa experiência do ambiente urbano caracterizada principalmente como uma 

realidade angustiante para alguém “de simplicidade provinciana” encontra eco nos escritos de 

Raymond Williams, para quem “o sintoma da feiura não é a cidade, e sim a cidade falsa, e a 

raiz de sua falsidade é o sistema e o espírito do individualismo possessivo” (WILLIAMS, 2011; 

p. 438). Nesse sentido, o que aflige o protagonista Paulo é antes a falta de transparência nas 

relações que se estabelecem no ambiente da corte carioca do que propriamente o espaço em si. 

Para refletir a respeito da situação espacial da ação na obra de José de Alencar, agora 

detidamente no romance Lucíola, podemos recorrer aos conceitos desenvolvidos por Boris 

Tomachévski em seu ensaio intitulado “Temática”. Nesse texto, Tomachévski explora os 

conceitos de fábula e trama: aquela identificada como o “conjunto de acontecimentos ligados 

entre si que nos são comunicados no decorrer da obra”, isto é, “o conjunto dos motivos em sua 

sucessão cronológica e de causa e efeito” (TOMACHÉVSKI, 1978; p. 173), ao passo que “a 

trama aparece como o conjunto destes mesmos motivos, mas na sucessão em que surge dentro 

da obra” (TOMACHÉVSKI, 1978; p. 174). Em outras palavras, entende-se por fábula aquilo 
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que se conta; enquanto trama é compreendida como é contado. A partir dessa distinção, 

Tomachévski desenvolve a diferenciação entre motivos associados e motivos livres: aqueles 

estão ligados à fábula, enquanto os motivos livres estão conectados à trama que determinada 

obra desenvolve. Nesse contexto, os motivos livres “têm uma função dominante e determinam 

a construção da obra. Estes motivos marginais (as minúcias etc.) são introduzidos devido à 

construção artística da obra e são portadores de diferentes funções” (TOMACHÉVSKI, 1978; 

p. 175). Já os motivos associados, como observa Antonio Dimas, “não podem ser excluídos da 

narrativa sob pena de lhe arruinarem a sequência causal, de lhe comprometerem os nexos de 

causa e efeito” (DIMAS, 1994; p. 35). Para esta pesquisa, interessam-nos, sobretudo, os 

motivos livres, que são ligados à trama em Lucíola. É a partir desses reforços periféricos que 

são caracterizadas as personagens do romance. Já nas primeiras páginas que inauguram o 

romance, são apresentados ao leitor o espaço urbano da corte — na qual é celebrada a Festa da 

Glória, em frente à igreja homônima fluminense — e as pessoas que por lá circulam. O 

narrador-protagonista Paulo se depara com “uma parte da população desta grande cidade, com 

seus vários matizes e infinitas gradações” (ALENCAR, 1957; p. 25), pluralidade esta que 

representaria toda a miscigenação da sociedade brasileira, que reflete igualmente a própria 

sociedade da corte carioca: “todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro” 

(ALENCAR, 1957; p. 25) circulam pela Rua da Lapa e ao longo do cais. Em consonância com 

o próprio narrador, a festa realizada em frente à igreja da Glória permite a seus observadores 

mais diligentes o escrutínio de toda a sociedade carioca. Essa profusão dos mais variados tipos, 

pertencentes às diferentes estratificações sociais que completam a sociedade fluminense, 

manifesta-se apenas nesse espaço público da Rua da Glória, pois nos demais locais pelos quais 

transitam as personagens de Lucíola não existe pluralidade em sua configuração: são espaços 

públicos (entre os quais estão teatros e lojas) e privados (a exemplo da casa de Lúcia, a casa de 

Sá, o hotel em que o protagonista se hospeda etc.) que confirmam o caráter antitético da própria 

corte carioca, cuja conformação é notavelmente segregária; trata-se, portanto, de uma “norma 

social refletida na ficção, mas norma literária que manifesta a estrutura do livro” (CANDIDO, 

1972; p. 29). Nesse sentido, Gabriel Queiroz Guimarães Hernandes, em sua dissertação de 

mestrado intitulada O lampiro noturno, entre céu e charco: Um estudo do espaço em Lucíola, 

chama a atenção para o fato de o narrador realizar uma espécie de hierarquização das pessoas 

presentes na festa, empregando, para tanto, descrições de seus atributos sociais e físicos:  

Na descrição da Glória, é perceptível que, além da hierarquização das pessoas através 

de seus atributos sociais e físicos, o narrador termina a descrição com observações de 
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cunho material, por meio das quais os transeuntes se diferenciam e se definem, 

também, pelas mercadorias que portam. A “seda” e a “casimira” se distinguem do 

“algodão” e da “baeta”, os “perfumes delicados” das “impuras exalações”, e o 

“havana” do “cigarro de palha”. 

É importante notar, ainda, que Paulo e Sá admiram e criticam as devotas que não 

conseguiram entrar na igreja, pois, apesar disso, elas “pareciam satisfeitas com a 

exibição de seus adornos”. Essas devotas são objeto de juízo, admiração e crítica, e a 

partir de seus adornos, se deixam definir pelo signo da vaidade. Desde o início do 

romance, Lúcia, através de seus gestos e vestimentas, se posiciona contrariamente a 

essas mulheres, e adota uma atitude de negação da ostentação, que vai se acentuando 

no decorrer do enredo, principalmente conforme passa a exibir-se cada vez menos em 

sociedade, optando gradativamente por adereços e roupas cada vez mais simples, até 

o momento em que passa a vestir-se de preto, cor que apaga qualquer signo de vaidade 

e oculta o seu corpo (HERNANDES, 2015; p. 31).  

É precisamente nesse ambiente de grande circulação que Paulo admira, entre os 

transeuntes, “uma moça linda, que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens 

brancas esgarçadas sobre o céu azul” (ALENCAR, 1957; p. 26). Trata-se, como logo 

descobrimos, de Lúcia. As descrições da fisionomia e mesmo da roupa que Lúcia utiliza nessa 

primeira aparição no romance têm objetivo bastante específico: contrastar o arquétipo moral ao 

qual a personagem atende à primeira vista (modelo de castidade, pureza e pudor) com a sua 

vida “real” (descobrimos, poucos parágrafos adiante, que Lúcia, na verdade, ganha a vida como 

uma prostituta de luxo), com a qual Paulo é rapidamente confrontado, o que produz nele um 

“contraste inexplicável da palavra e da fisionomia” (ALENCAR, 1957; p. 28). Por isso, a 

exemplo da descrição da indumentária utilizada pela personagem Lúcia — “o talhe esbelto e de 

suprema elegância. O vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo castanho”, em 

suma, uma “mimosa aparição” (ALENCAR, 1957; p. 26) —, tanto o narrador-protagonista 

Paulo quanto o próprio leitor são induzidos pela representação feita de Lúcia, cujo ar virginal 

transmite a seus observadores a imagem de moça recatada, ingênua e pura, pois sua aparência, 

para a qual os motivos marginais, ainda adotando os conceitos de Tomachévski, contribuem 

habilmente, corresponde precisamente ao senso comum estético da ideia de decoro, 

ingenuidade, pureza. A caracterização de Lúcia e o consequente juízo de valor de Paulo, no 

entanto, mostram-se, ao menos na aparência, incorretos. Logo somos confrontados com a 

“verdade” sobre Lúcia: trata-se, efetivamente, de uma prostituta. A essa funcionalidade na 

utilização dos motivos empregados pelo autor — consistente na apresentação de falsos índices 

da personagem a partir de sua caracterização (indumentária, suas qualidades físicas, seu perfil 
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moral e emocional etc.) —, Tomachévski identifica como motivação falsa, que se dá quando o 

autor nos permite supor um incorreto desfecho, porque estamos habituados a interpretar cada 

detalhe da obra de maneira tradicional (DIMAS, 1994).  

Essa dualidade entre o explícito e o implícito, entre a aparência e a essência está presente 

também na personagem Lúcia, que dá nome ao romance, e é assinalada inclusive por seus dois 

nomes: Lúcia, nome com o qual exerce o ofício de cortesã, e Maria da Glória, a moça pura que 

o protagonista Paulo conhece primeiramente, ainda no capítulo II do livro. Como notou Luis 

Filipe Ribeiro, as imagens que retratam Lúcia 

são sempre dicotômicas: luz viva / charcos; abismo da perdição / pureza d’alma; nudez 

do corpo / virtude vestida; nudez artística / folhas de figueira. Por mais cortesã que 

fosse, havia nela um lado cristão e puro. E, ao final e antes que comece a narrativa, 

transforma-se em musa cristã, vestida de virtude, onde não faltam sequer os símbolos 

do pudor… (RIBEIRO, 1996; p. 86). 

Esse ser bifronte vai perdurar durante toda a narrativa, produzindo em Paulo ora uma 

paixão avassaladora, ora o repúdio fruto de um preconceito social. O primeiro encontro entre 

Paulo e Lúcia, ou melhor, entre Paulo e Maria da Glória acontece em frente à Igreja da Glória, 

durante uma festa. O ambiente público embora essencialmente casto do adro da Igreja da Glória 

contribui vigorosamente para que Paulo observe naquela mulher os ideais românticos de pureza 

e castidade. A esse respeito, Gabriel Hernandez indica o vínculo direto estabelecido entre a 

personagem Lúcia e a padroeira da festa:  

A festa, seja ela por um motivo profano ou sagrado, pode ser definida como a reunião 

de um conjunto de pessoas que possuem algo em comum, como o apreço ou devoção 

a certo objeto (uma padroeira, um estilo musical, certo tipo de dança, certa tradição 

etc.), que seria um elemento identificador desse grupo. Para Lúcia, essa identidade 

com o objeto da festa, a padroeira, passa as fronteiras da simples devoção e 

constituem, em certa medida, o princípio arquetípico que norteia a construção textual 

de seu caráter. Caráter que será associado a todo um conjunto simbólico, dentro da 

obra, com a condição de uma espiritualidade abalada pela perda da virgindade 

corporal, que adquire estatuto de produto e se insere no mercado dos tempos 

modernos. O processo de redenção de Lúcia terá, por base, primeiramente, um 

processo de negação de seu corpo enquanto mercadoria, e, mais adiante, uma recusa 

ainda mais radical a qualquer tipo de contato amoroso (HERNANDEZ, 2015; p. 35).  

De fato, nesse primeiro encontro é estabelecida a contradição entre o papel social de 

cortesã a que Lúcia corresponde e a alma pura de Maria da Glória. A essa contradição vai 
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contribuir a lembrança, um pouco adiante, de nosso narrador-protagonista a respeito da primeira 

vez em que viu Maria da Glória (da qual não se recorda imediatamente). Na verdade, o primeiro 

encontro ocorreu quando ela estava dentro de um carro na Rua das Mangueiras, à noite, depois 

de Paulo comparecer a um jantar com um amigo. Valéria De Marco observa que “ao contrapor 

o encontro da Glória ao da rua das Mangueiras, o narrador não só contrapõe o dia, a multidão 

e o espaço público à noite, à solidão e ao cantinho da intimidade, mas também as expectativas 

românticas à câmera do observador” (DE MARCO, 1986; p. 160). Esse contraste estabelecido 

entre pureza e devassidão, para a qual o espaço casto do adro da Igreja da Glória contribui 

habilmente, vai ganhar contornos ainda mais evidentes a partir da observação feita por Dr. Sá 

a respeito da profissão que Lúcia exerce.  

Nesse contexto, é possível recorrer ao filósofo Renato Janine Ribeiro em sua 

conferência intitulada “A paixão revolucionária e a paixão amorosa em Stendhal”, 

posteriormente publicada no livro Os sentidos da paixão. Durante o encontro, Janine Ribeiro 

distinguiu as diferentes afecções da alma, entre as quais está o amor-paixão que, segundo o 

filósofo, seria “aquele que de certa forma me prejudica, ou que prejudica, pelo menos, a minha 

integração na sociedade — a minha imagem pública, externa” (CARDOSO, 1987; p. 420). Essa 

forma de experienciar a paixão, continua Janine Ribeiro, “é uma vitória da intimidade — o 

espaço que, a partir do século XVIII, se vai revelando como o da verdade expressa nos sentidos, 

contraposto à falsidade resultante das racionalizações e dominações” (CARDOSO, 1987; p. 

420). Esse sentimento, para que se prolongue no tempo, exige que seja acometido por dúvidas, 

é preciso “haver frustração — e assim, na alternância de medos e esperanças, de fracassos e 

êxitos, é que irão ocorrendo sucessivas cristalizações, que dão sequência ao amor apaixonado” 

(CARDOSO, 1987; p. 421). Nesse mesmo sentido, podemos refletir a respeito do sentimento 

que Paulo e Lúcia nutrem um pelo outro. Para que o amor-paixão não decline e esmoreça, é 

preciso que haja interferências externas, as quais acabam por gerar dúvidas, frustrações e assim, 

embora de modo um pouco paradoxal, cristalizar nos dois a paixão que acabará por governá-

los durante toda a narrativa. Ainda nesse contexto, Janine Ribeiro chama a atenção para o fato 

de Stendhal compreender a sociedade como um grande espetáculo de ilusões: “as superstições 

que a igreja difunde e as mentiras que os poderosos incutem servem de principal esteio à 

dominação” (CARDOSO, 1987; p. 421). Por isso, conclui Janine Ribeiro, “as cristalizações 

significam, simplesmente, que a felicidade se constitui sobre bases imaginárias, sobre as 

fantasias que projeto na pessoa amada” (CARDOSO, 1987; p. 421). Ora, se a paixão que Paulo 

nutre por Lúcia está amparada nas ilusões que o rapaz possui a respeito de sua amada, será 
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imperativo, para a fixar e consolidar esse amor-paixão, que a idealização de Paulo sobre Lúcia 

continue. É por isso que, a despeito da realidade vivida por ambos (basta recordar que Lúcia 

exerce como profissão o ato de prostituir-se), Paulo idealiza em Lúcia a imagem casta de Maria 

da Glória. Para que o sentimento entre os dois personagens continue existindo, é preciso 

igualmente que Paulo construa sua ideia de felicidade sobre bases fantasiosas. Ainda nesse 

contexto, em razão de o narrador da obra ser o próprio personagem Paulo, temos acesso maior 

aos pensamentos e sentimentos deste, embora não pareça diferente a posição de Lúcia em 

relação a Paulo, que contempla neste a chance de viver uma vida diferente daquela com a qual 

está acostumada. 

Nesse momento, a imagem de castidade e pureza desvanece para Paulo, dando lugar à 

figura estigmatizada da bacante despudorada, cuja fama nas altas rodas da corte do Rio de 

Janeiro é alastrada entre todos os homens: todos os membros pertencentes a essa classe social 

carioca a conhecem e a julgam igualmente imoral. Esse aparente contraste entre a figura de 

Lúcia em uma festa católica, dando moedas aos pobres e com uma “expressão cândida do rosto 

e a graciosa modéstia do gesto” (ALENCAR, 1957; p. 26), e “a cortesã franca e impudente” 

(ALENCAR, 1957; p. 26) representa, efetivamente, um conflito entre o estereótipo da mulher 

que se prostitui com o ar virginal, puro e ingênuo que a personagem manifesta. Esses atributos 

estéticos e discursivos, que conotam uma ideia pudica, eram comuns a “senhoras”, isto é, 

mulheres que aceitam e adotam os padrões morais e estéticos impostos pela sociedade 

marcadamente patriarcal e machista. Assim como observou Luis Filipe Ribeiro: 

Como num passe de mágica, o narrador passa do embevecimento à indignação. 

Quando os valores sociais se interpõem entre ele e Maria da Glória, passa a ver nela 

a figura de Lúcia. O preconceito social se exprime na observação de que uma mulher 

desacompanhada só poderia ser o que o seu desamparo social revelava. Por outro lado, 

a observação de Sá, enciclopédia de mundanidade, revela uma outra faceta do mesmo 

problema. Ao afirmar que ela não era uma senhora, desqualificava-a social e 

moralmente; mas, ao dizer que é, ao contrário, uma mulher bonita, está sugerindo que 

a beleza, o erotismo e o prazer só se encontram nessas mulheres “perdidas” 

(RIBEIRO, 1996; p. 83).  

É com essa pré-impressão forjada tanto pela idealização de Maria da Glória (idealização 

romântica da mulher pura, casta e ingênua) quanto pelos estigmas sociais direcionados à figura 

de Lúcia (incutidos principalmente pelo seu guia Sá), que, no capítulo III, o narrador-

protagonista Paulo encontra Lúcia “algumas vezes, mas sem lhe falar” (ALENCAR, 1957; p. 

22). O narrador Paulo inicia esse capítulo refletindo a respeito da quantidade de “seduções que 
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arrebatam um provinciano aos seus hábitos” que há na corte. Entre os eventos sociais que o 

atribulam, o narrador menciona “reuniões, teatros, apresentações às notabilidades políticas, 

literárias e financeiras de um e outro sexo; passeios aos arrabaldes; visitas de cerimônia e 

jantares obrigados” (ALENCAR, 1957; p. 31). O contraste estabelecido por Paulo entre a atual 

realidade como um habitante da corte e sua vida pregressa é nítido: são tantos os eventos 

públicos, jantares (obrigados) e reuniões que o “atordoam e preocupam tanto, que só ao cabo 

de algum tempo o restituem à posse de si mesmo” (ALENCAR, 1957; p. 31). Esse grande 

número de atividades quase obrigatórias (sendo algumas delas, a exemplo dos jantares, de fato 

obrigatórias) fazia parte, também, do processo de constituição de uma sociabilidade cortesã, na 

qual os rituais (jantar, reuniões etc.), as regras de etiqueta e a polidez (politesse) constituíam 

parte importante do processo de formação do sujeito cortesão. É somente depois de cumprir 

com todos os eventos mencionados que Paulo afirma: “depois desse tributo pago à novidade, 

conquistei os foros de cortesão, e o direito de aborrecer-me à vontade” (ALENCAR, 1957; p. 

31). Nesse contexto, é possível refletir a respeito desse privilégio de que desfrutam algumas 

pessoas que frequentam a corte, isto é, o direito de aborrecer-se à vontade sem maiores 

preocupações, uma existência que se articula notadamente pela contemplação, ociosidade e 

participação nos constantes eventos sociais que agora abundam na cidade fluminense. A seu 

respeito, Sérgio Buarque de Holanda reflete sobre essa aversão, sobretudo de portugueses e 

espanhóis2, despertada pela moral fundada no culto ao trabalho. De fato, “é compreensível, 

assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente hispânica a moderna religião do trabalho e 

o apreço à atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais 

nobilitante, do que a luta insana pelo pão de cada dia” (HOLANDA, 2016; p. 52-53). Nesse 

sentido, podemos igualmente refletir sobre o período em que o romance é ambientado. Com a 

vinda da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, a cidade carioca passou de capital da 

colônia para capital da coroa portuguesa e, embora independente desde 1822, constituía-se o 

Rio de Janeiro ainda como a capital do império. Nesse contexto, novas formas de sociabilidade 

foram adotadas na cidade, práticas estas fundadas na cortesia. Essa ruptura radical com o modus 

 
2 Sérgio Buarque de Holanda, nas Raízes do Brasil, identifica certa tendência à ociosidade principalmente em 
povos hispânicos, em referência à Hispânia, província do Império Romano na Antiguidade, correspondente à 
península Ibérica. Segundo o autor, “uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais 
nobilitante, a um bom português ou a um espanhol, do que a luta insana do pão de cada dia” (HOLANDA, 2016; 
p. 53). Isso ocorre, segundo o autor, porque “a ação sobre as coisas, sobre o universo material, implica submissão 
a um objeto exterior, aceitação de uma lei estranha ao indivíduo. Ela não é exigida por Deus, nada acrescenta à 
sua glória e não aumenta nossa própria dignidade. Pode-se dizer, ao contrário, que a prejudica e avilta. O trabalho 
manual e mecânico visa a um fim exterior ao homem e pretende conseguir a perfeição de uma obra distinta 
dele” (HOLANDA, 2016; p. 52). 
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operandi colonial ocorreu a partir da transmigração da família real para o Brasil, pois “a simples 

presença da realeza no Rio de Janeiro obrigou a cidade a se adaptar para abraçar a grande família 

cortesã que, da noite para o dia, faria da capital da colônia a sede do reinado” (PECHMAN, 

1999; p. 109). O que se observou, com essa mudança, foi a instauração de um sistema de valores 

fundado na ideia de civilização (a politesse cortesã, ou ainda civilité), que tinha como referência 

as práticas sociais então comuns na Europa. A respeito da significação desses conceitos nos 

quais se balizava a normatização do comportamento social daqueles que habitavam a corte, o 

historiador Nobert Elias nos informa que tanto politesse quanto civilité nasceram com o objetivo 

de referenciar “a autoimagem da classe alta europeia em comparação com outros, que seus 

membros consideravam mais simples ou mais primitivos, e ao mesmo tempo caracterizar o tipo 

específico de comportamento através do qual essa classe se sentia diferente de todos aqueles 

que julgava mais simples ou primitivos” (ELIAS, 2011; p. 52). Nesse contexto, àqueles tocados 

pela politesse cortesã, tornava-se imperativo adequar-se aos padrões então estabelecidos, além 

da necessidade premente de frequentar os eventos sociais promovidos pelos grupos mais 

abastados da cidade fluminense. Essas novas práticas sociais que aportaram em solo carioca 

eram fundadas principalmente nas formas e nos rituais de fidalguia. Em Lucíola, esse traço 

social revela-se nas descrições de espaços e nas interações entre as personagens, constituindo 

importante elemento dentro da estrutura narrativa do romance. Destarte, percebe-se uma 

valorização da aparência expressa não apenas no bem trajar (sobre a indumentária utilizada pelo 

protagonista, observamos elementos que contribuem para a localização social da personagem, 

tais como uma bengala com castão de marfim, sobrecasaca etc.), mas também nas 

manifestações externas de poder e posição social — elemento arquétipo que insinua a cidade-

espetáculo na qual se converteu o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Por esse 

motivo, para que Paulo conquiste os privilégios de cortesão e o direito de aborrecer-se à 

vontade, é preciso que ele, antes de mais nada, trilhe o processo de constituição de um cortesão, 

afinal “a consolidação de uma sociedade de corte na colônia passou a representar o ideal da 

contenção e dar novo significado às relações de sociabilidade. A vida de corte tornou-se o 

referencial da renovação dos costumes e da criação de uma nova ética do comportamento, seja 

no plano público, seja no plano privado (PECHMAN, 1999; p. 116). A figura de Paulo 

representa, efetivamente, toda uma sorte de indivíduos que, embora tenham frequentado os 

bancos das universidades brasileiras e, por isso mesmo, ostentem um status social elevado 

diante do restante da população que compunha, então, o Brasil e a própria corte do Rio de 

Janeiro, se encontravam relativamente marginais em relação à sociedade de corte e aos demais 
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membros da elite econômica e política brasileira. Isso porque esses mesmos sujeitos, a despeito 

da formação universitária que possuíam, contavam com recursos financeiros muito inferiores 

àqueles disponíveis para elite do Brasil Império. É por esse motivo a mudança de Paulo de 

Pernambuco para a corte carioca: num movimento comum àqueles que possuíam formação no 

ensino superior mas que não integravam a nata econômica e financeira do país, muitas pessoas 

se mudaram de cidade atrás de emprego, e “convergiram para a corte, seu grande centro de 

agregação. […] Muitos vinham das províncias em busca de emprego na corte, como os 

membros do núcleo do Recife” (ALONSO, 2002; pp. 125 e 267). 

Nesse contexto, compreendemos as diversas fases as quais o narrador Paulo, um simples 

provinciano, precisa cumprir para o seu processo de afidalgamento, processo cujo modelo 

repousa sobre a família real e sobre os membros da aristocracia. É essa “ordem cortesã que se 

impõe à cidade e que vai sancionar os padrões de comportamento, as normas de civilidade” 

(PECHMAN, 1999; p. 123), transformando a corte não em um lugar, mas antes em um modo 

de ser. Por esse motivo, mais importante do que a simples riqueza material, tornam-se 

imperiosos o bom gosto e as boas maneiras na interação com o outro, razão pela qual a sala do 

teatro em que Paulo encontra com Lúcia no capítulo V é “decorada e mobiliada com mais 

elegância do que riqueza” (ALENCAR, 1957; p. 32). Nesse espaço público, embora fechado, 

do teatro, nosso protagonista está em companhia de um desconhecido, a quem atribui o nome 

de Cunha. É bastante significativa a aparição de Lúcia a Paulo nesse espaço, pois, através das 

lentes do binóculo de Cunha, ou antes, a partir da simbólica perspectiva pessoal de Cunha e da 

experiência individual deste — que fora amante da cortesã e, portanto, conhecedor da 

intimidade e dos vícios da personagem —, Paulo é exposto à leitura já enviesada de seu 

companheiro. Portanto, é nesse espaço e através do ponto de vista de Cunha que Paulo é 

confrontado com peculiaridades que diferenciariam Lúcia das demais mulheres que comungam 

da mesma condição de cortesã. Nesse sentido, além da beleza extraordinária, Lúcia também é 

descrita como uma mulher conhecida por sua soberba e pela avareza, como uma pessoa que 

trata seus amantes não como senhores, mas antes como hóspedes, para os quais jamais 

demonstra qualquer entusiasmo pelos presentes que recebe, a mulher mais bonita do Rio de 

Janeiro, mas, ao mesmo tempo, “a mais caprichosa e excêntrica” (ALENCAR, 1957; p. 44). 

Essa descrição de Cunha acaba por situar Lúcia dentro do mercado do prazer, ao mesmo tempo 

que descreve a localização da cortesã dentro desse mesmo mercado. Embora estejam no teatro 

para assistir à ópera, Paulo e Cunha não assistem à peça que é encenada. A preocupação reside, 

efetivamente, na contemplação da “multidão de mulheres bonitas” (ALENCAR, 1957; p. 44) 
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que estão espalhadas pelos camarotes do teatro. Depreende-se desse contexto o caráter factício 

desses eventos sociais na corte carioca, que representam antes uma oportunidade de interação 

com a alta classe fluminense do que propriamente acesso à cultura. O prestígio dessas 

cerimônias repousava, deveras, sobre aspectos invariavelmente superficiais da vida na corte, 

que, assim como todas as demais transformações estéticas e sociais da época, evidenciavam o 

desacordo entre a representação dessas práticas sociais e o seu contexto. Além disso, essa visão 

ironicamente contemplativa que os personagens Paulo e Cunha assumem dentro do teatro é um 

indício e, ao mesmo tempo, uma denúncia do distanciamento mantido, de um lado, por homens 

supostamente ilibados e respeitáveis perante a sociedade da corte carioca e, de outro lado, 

daquelas mulheres mundanas que assumem a condição de meros objetos. Nesse ambiente, isto 

é, no teatro lírico, percebe-se também que a politesse é imprescindível nas relações que se 

estabelecem entre os cortesãos, isso em razão do caráter público que constituía esse evento, 

afinal, nessa sociedade marcada pelo espírito cortesão, “todos os atos praticados na presença de 

numerosas pessoas adquiriam valor de prestígio. Por este motivo, o controle das emoções, 

aquilo que chamamos ‘polidez’, revestia uma forma diferente da que adotou mais tarde, época 

em que diferenças externas em categoria haviam sido parcialmente niveladas” (ELIAS, 2011; 

p. 138). 

Os ambientes em que o narrador encontra Lúcia, embora fechados, são públicos, e Paulo 

não se sente à vontade para iniciar uma conversa, que somente acontecerá no espaço privado 

da elegante casa de Lúcia, onde Paulo comenta sobre o primeiro encontro (na Rua das 

Mangueiras) e conversam “muito tempo sobre mil futilidades, que nos ocorreram; e eu tive 

ocasião de notar a simplicidade e a graça natural com que se exprimia” (ALENCAR, 1957; p. 

32). O ambiente privado da casa de Lúcia possibilita a Paulo conhecer um pouco da essência 

de sua interlocutora. O decoro, mesmo em uma mulher que ganha a vida como prostituta, é 

característica importante para alguém que reside na corte, e ao cortesão atento às minúcias do 

trato social, mesmo “o mais ousado, desde que tem no coração o instinto da delicadeza, não se 

anima a amarrotar bruscamente esse véu sutil que resguarda a fraqueza da mulher” 

(ALENCAR, 1957; p. 33). Ao comentar sua breve estadia em Pernambuco, cidade natal de 

Paulo, Lúcia nos informa sobre a paisagem de lá em contraste com a Europa, continente que 

visitara e do qual voltava em uma viagem de navio de 20 dias. “Tinha saudade das árvores e 

dos campos de minha terra, que eu não via há oito meses! Que passeios encantadores por 

aquelas quintas cobertas de mangueiras, que bordam as margens do rio” (ALENCAR, 1957; p. 

34). Lúcia continua e descreve uma casa da qual mais gostou entre todas aquelas que viu na 
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cidade: “uma casinha muito alva que aparecia no fundo de uma rua de arvoredo sombrio; mas 

tudo tão gracioso, tão bem arranjado que parecia uma pintura” (ALENCAR, 1957; p. 34). É 

nesse ambiente bucólico, embora presente apenas de modo virtual, que Paulo conhece a 

primeira intimidade do passado de Lúcia: que esta perdeu sua mãe “muito cedo e fiquei só no 

mundo” (ALENCAR, 1957; p. 35). Novamente, assim como ocorre na peça Rio de Janeiro — 

verso e reverso, o protagonista apenas se sente livre para demonstrar seus sentimentos quando 

está em um espaço privado. É também nesse ambiente privado que a condição de Lúcia ganha 

mais complexidade. Numa relação dialética entre passado e presente, a pureza da infância e um 

passado identificado como castiço e feliz se contrapõem de forma contundente contra a 

condição de prostituta em que Lúcia se encontra. Desse modo, para preservar intata essa pureza 

que hibernava sob o estardalhaço da sua vida como cortesã de luxo, Lúcia desenvolve certo 

asco à sua própria condição de prostituta. Ainda sobre a referência realizada por Lúcia à sua 

viagem pelo Recife, é possível depreender, como apontou Hernandes, o modelo de vida simples 

por ela almejado e que será efetivamente concretizado somente no final do romance, embora 

por um breve período. Ainda sobre essa imagem constituída pela idealização realizada por 

Lúcia a respeito da casa vista no Recife, Hernandes afirma 

Essa imagem comporta dissonância com a tendência centralizadora do modelo de vida 

moderno proposto pelo império, pois é uma imagem provinciana (evocada com 

relação a um passeio no Recife), campestre e marcada pela simplicidade. O lado 

oposto dessa imagem é o poder centralizador exercido por um modelo de vida na 

corte, em que impera o jogo dos olhares sociais e a criação de máscaras para a 

distribuição de favores, a mercadoria estrangeira enquanto moda e objeto de desejo, e 

o luxo das vulgaridades. O lugar síntese desse ideal é, conforme sustentamos, a Rua 

do Ouvidor (HERNANDES, 2015; p. 117). 

Embora já tenha certa intimidade com Lúcia, mesmo no ambiente privado da casa da 

cortesã, Paulo ainda nada declara à sua amada, o que ocorrerá somente um pouco adiante. É 

nesse momento, contudo, que ocorre a cena mais pictórica do romance, que contempla tapetes 

vermelhos de pelúcia escarlate, quadros lascivos espalhados pelas paredes, espelhos 

estrategicamente posicionados de modo a destacar e potencializar os movimentos dos corpos, 

flores e meia luz. Trata-se efetivamente de uma festa libidinosa realizada na casa da personagem 

Dr. Sá. O imóvel, uma chácara, situa-se dentro dos limites da cidade do Rio de Janeiro, com 

uma casa astuciosamente construída entre jardins, afinal de contas, “se algum eco indiscreto 

dos estouros báquicos ou das canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes, 

confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem; e não ia perturbar, nem o plácido 
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sono dos vizinhos, nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas 

mortas” (ALENCAR, 1957; p. 52). Como observa Valéria De Marco,  

É novamente no fogo cruzado do diálogo entre as personagens que Paulo começa a 

penetrar no fundo da devassidão. Os convivas, brincando com a energia dos alimentos, 

com a quentura do vinho e com a espuma do champanhe, fazem alusões ao calor e à 

embriaguez da orgia sexual que, pelo pacto firmado, só poderia realizar-se 

efetivamente depois das duas horas da manhã. É o tempo para excitar todos os desejos, 

é a preparação para a “abolição completa da razão, do tempo, da luz” e para vigência 

"do reinado das trevas e da loucura” (DE MARCO, 1986; p. 165). 

O caráter do personagem Dr. Sá, proprietário3 da residência em que ocorre a festa, está 

intimamente ligado ao espaço “iluminado pela casa caprichosamente preparada para atender as 

suas fantasias mais profundas” (HERNANDES, 2015; p. 77). Nesse contexto, Dr. Sá é 

caracterizado pelo próprio narrador como um sujeito de caráter “fleumático e uma imaginação 

ardente” (ALENCAR, 1957; p. 52). A partir dessa caracterização, Hernandes ressalta que 

“fleuma representa a estação do inverno, nas considerações hipocráticas, no entanto, este frio 

do elemento é contrabalanceado por uma imaginação ardente, que o faz despender suas 

economias, de alguns dias, em um ‘banho russiano’ de devassidão” (HERNANDES, 2015; p. 

77). Assim, é nesse espaço privado e fechado da casa de Sá, embora incrustado em meio à 

paisagem bucólica, que ao protagonista vai se revelar a desarmonia de Lúcia, o contraste entre 

a imagem casta idealizada por Paulo (identificada como Maria da Glória) com a exposição da 

depravação com que Lúcia se estimula e castiga, simultaneamente, na presença de todos os 

convidados. Nesse sentido, Candido alerta que “a sua sensualidade desenfreada nos aparece 

como técnica masoquista de reforço do sentimento de culpa, renovando incessantemente as 

oportunidades de autopunição” (ALENCAR, 1957; p. 11). Essa exposição vulgar de Lúcia, que 

sobe à mesa para dançar e desnudar-se à vista de todos, é veementemente condenada por Paulo, 

embora aplaudida pelos demais convivas. A essa reação do protagonista diante do rebaixamento 

moral de Lúcia expondo seu corpo, podemos compreender como “torna-se infração repugnante 

mostrar-se de qualquer maneira diante de pessoas de categoria mais alta ou igual” (ELIAS, 

2011; p. 138). É justamente a partir desse desnudamento de Lúcia diante dos convivas, 

 
3 A respeito dos princípios compartilhados nesse período sobre o pleito e a prática política, bem como do critério 
utilizado para definir um cidadão do Império, a quem era garantido o direito ao sufrágio, é importante observar 
que “a estabilidade do sistema político se assentava num consenso implícito quanto à prática política e numa 
confluência em torno dos princípios da boa sociedade. Conservadores e liberais eram acordes quanto aos 
recursos legítimos de cada arena, à discussão cavalheiresca nas câmaras da Corte e à violência eleitoral no 
interior. E também quanto ao critério de cidadania do Império: a propriedade” (ALONSO, 2002; p. 69). 
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momento catártico para ambos os personagens, que Paulo terá a oportunidade de entrar contato 

com a intimidade de Lúcia. No entanto, é imperioso, antes, que ambos abandonem o espaço 

privado da casa de Sá e adentrem outro ambiente caracterizado especialmente pelo tom 

campestre. Destarte, ao contrário do espaço urbano, o ambiente bucólico é sempre marcado 

como um lugar no qual a inocência e a transparência das relações caracterizam o vínculo entre 

as pessoas. Desse modo, apesar de a cidade ser o local no qual acontece o encontro amoroso 

entre Paulo e Lúcia, esse mesmo ambiente urbano não é o espaço no qual seja possível a 

consolidação do amor entre ambos, pois, nesse Rio de Janeiro imperial onde se situa a corte, as 

relações são essencialmente opacas, o que impede o protagonista de distinguir em Lúcia alguém 

que transcenda a figura estigmatizada de prostituta. 

Assim, para conhecer Lúcia verdadeiramente, ou antes, a essência de Maria da Glória, 

é preciso que ambos adentrem o espaço rural, pois, como aponta Raymond Williams, “o 

passado rural é associado à fé ou à inocência: uma nova versão do bucolismo, através da ênfase 

nas negações urbanas” (WILLIAMS, 2011; p. 396). Nesse contexto, é possível compreender a 

presença do ambiente campestre na composição do romance, mesmo que essa referência seja 

identificada por uma sutil alusão ao espaço rural, a exemplo do momento em que Paulo conhece 

a essência de Lúcia “pela primeira vez”, no jardim da casa de Sá: 

Fomos através das árvores até um berço de relva coberto por espesso dossel de 

jasmineiros em flor. 

– Sim! Esqueça tudo, e nem se lembre que já me visse! Seja agora a primeira vez!… 

Os beijos que lhe guardei, ninguém os teve nunca! Esses, acredite, são puros! 

Lúcia tinha razão. Aqueles beijos, não é possível que os gere duas vezes o mesmo 

lábio, porque onde nascem queimam, como certas plantas vorazes que passam 

deixando a terra maninha e estéril. Quando ela colou a sua boca na minha pareceu-me 

que todo o meu ser se difundia na ardente inspiração; senti fugir-me a vida, como o 

líquido de um vaso haurido em ávido e longo sorvo.  

Havia na fúria amorosa dessa mulher um quer que seja na rapacidade da fera. 

Sedenta de gozo, era preciso que o bebesse por todos os poros, de um só trago, num 

único e imenso beijo, sem pausa, sem intermitência e sem repouso. Era serpente que 

enlaçava a presa nas suas mil voltas, triturando-lhe o corpo; era vertigem que vos 

arrebatava a consciência da própria existência, alheava um homem de si e o fazia viver 

mais anos em uma hora do que em toda a sua vida. 

A aspereza e feroz irritabilidade da véspera se dissipara. O seu amor tinha agora 

sensações doces e aveludadas, que penetravam os seios d’alma, como se a alma tivera 

tato para senti-las. 
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Não fui eu que possuí essa mulher; e sim ela que me possuiu todo, e tanto, que não 

me resta daquela noite mais do que uma longa sensação de imenso deleite, na qual me 

sentia afogar num mar de volúpia (ALENCAR, 1957; p. 73). 

Do mesmo modo, é somente por meio da fuga para um ambiente rural que Lúcia poderá 

experimentar, mesmo que por pouco tempo, uma vida desprovida das aparências e vícios com 

as quais sua história pregressa se caracterizava quando se prostituía na cidade. É assim que, 

quando Lúcia se muda para uma chácara, Paulo conhece o passado e a infância de Maria da 

Glória — que justificam sua vida como prostituta —, porque  

com frequência uma ideia do campo é uma ideia da infância: não apenas as lembranças 

localizadas, ou uma lembrança comum idealmente compartilhada, mas também a 

sensação da infância, de absorção deliciada em nosso próprio mundo, do qual, no 

decorrer do processo de amadurecimento, terminamos nos distanciando e nos 

afastando (WILLIAMS, 2011; p. 484). 

Assim, para a composição do quadro que Alencar pretendia realizar sobre a corte 

carioca, integra as suas estratégias narrativas a dramatização dos espaços pelos quais suas 

personagens transitam. Desse modo, em harmonia com Antonio Candido, “esta perspectiva 

construída a partir das coisas faz que elas se tornem não apenas parte de um ambiente, mas 

elemento constitutivo da sequência narrada” (CANDIDO, 1972; p. 46). Nesse contexto, o 

romance Lucíola parece se articular com a peça Rio de Janeiro — verso e reverso sobretudo 

quanto à utilização dos espaços por onde circulam as personagens como elemento fundamental 

da própria narrativa, adquirindo relevância equivalente aos demais componentes narrativos 

empregados na obra. Essa exploração do espaço que ocorre tanto nos textos dramáticos do autor 

quanto em Lucíola são parte integrante do objetivo de Alencar de criar um painel da corte 

conduzindo seu leitor/espectador ao delicado tema da prostituição, e “as possibilidades de 

regeneração da prostituta por meio do amor e do casamento” (FARIA, s/a; p. 19). Dessa forma, 

ao tematizar e explorar a prostituição em seu romance Lucíola, Alencar expõe outro sintoma 

presente na sociedade carioca: o indício de que as relações entre as personagens (e, por 

consequência, entre os integrantes da própria corte do Rio de Janeiro) tinham como mediador 

o dinheiro. Como observou João Luiz Lafetá, a despeito de não ser a única camada significativa 

da obra, uma característica fundamental do romance residiria justamente na reprodução dos 

grandes movimentos do romance realista burguês, ou seja, “o curso do dinheiro e seu trajeto 

modificador das relações sociais” (LAFETÁ, 2012; p. 153). Nesse sentido, é possível mesmo 

depreender o caráter universal do romance Lucíola. Em consonância com Theodor W. Adorno, 
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a partir das referências às questões sociais comuns à classe burguesa carioca (e, por conseguinte, 

comuns também à classe burguesa europeia), revela-se algo de essencial nas relações e nos 

conflitos estabelecidos entre as personagens. Assim, o teor das questões suscitadas pelo 

romance de José de Alencar “só se tornam artísticas quando, justamente em virtude da 

especificação que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam sua participação no 

universal” (ADORNO, 2012; p. 66). Nesse contexto, embora intencionem a concretização do 

amor, a Paulo e Lúcia não é permitida a realização desse sonho romântico, pois o dinheiro se 

apresenta como elemento de conflito que também se impõe frente à consumação desse 

relacionamento. Desse modo, em consonância com a pesquisadora Valéria De Marco, Alencar, 

“ao tematizar a prostituição, trata da ação degradante do dinheiro em sua forma mais cabal e 

explícita” (DE MARCO, 1986; p. 73). Essa mercantilização das relações humanas 

desencadeadas pela civilização moderna surge como obstáculo à concretização do amor a que 

o casal ambiciona. Nesse sentido contribuem também os espaços urbanos de circulação da 

cortesã: os passeios públicos, o teatro, o baile, as lojas de artigos de luxo que Lúcia frequenta. 

Um exemplo dessas lojas luxuosas frequentada por Lúcia é a casa Desmarais, localizada na Rua 

do Ouvidor, “a mais passeada e concorrida, e mais leviana; indiscreta, bisbilhoteira, 

esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de 

Janeiro” (MACEDO, 2005; p. 9). A seu respeito, é Joaquim Manuel de Macedo, em suas 

Memórias da rua do Ouvidor, quem igualmente nos esclarece que esta “exerceu o governo e 

fez o encanto do nariz, dos cabelos e das barbas da cidade do Rio de Janeiro […] Loja prodígio!” 

(MACEDO, 2005; p. 134). Por conseguinte, depreende-se dessas incursões da personagem 

Lúcia nesses ambientes luxuosos como a loja Desmarais o caráter intencionalmente cabotino 

mas igualmente necessário para o conjunto de regras socialmente estabelecidas aos membros 

da elite da corte: esbanjar dinheiro torna-se, desse modo, uma espécie de ritual imprescindível 

àqueles que integram a elite carioca. Por essa razão, esses espaços são balizados sobretudo pelo 

dinheiro, e as relações que aí se estabelecem também são determinadas a partir do peso da 

moeda. À semelhança desses espaços, os ambientes privados mas pertencentes à cortesã acabam 

por adquirir equitativamente o signo de público, entre os quais estão a casa, o quarto e o próprio 

corpo de Lúcia, que estão disponíveis àqueles que puderem financiar o empreendimento. Para 

De Marco, a despeito de exteriormente privados, esses locais surgem como “espaços de lazer e 

de prazer vendáveis e compráveis como mercadorias, com a normalidade e a ordem de 

circulação das mercadorias” (DE MARCO, 1986; p. 93). 
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O romance Lucíola expõe, desse modo, os conflitos morais contemporâneos à sua 

publicação. Na obra, Alencar apresenta os conflitos próprios do mundo social e psicológico das 

mulheres à época, criando, para tanto, duas imagens que, embora contraditórias, eram muito 

comuns às mulheres do século XIX: de um lado, o modelo ideal de mulher, presente na figura 

da noiva e da esposa, sobre a qual repousa um arquétipo de castidade, pureza e virgindade 

(modelo identificado na imagem de Maria da Glória); de outro lado, a figura da amante, da 

mulher perdida e, por estar perdida, acaba por representar verdadeiro perigo às demais mulheres 

e famílias que compõem a sociedade carioca (figura de Lúcia). Nesse sentido, Lucíola “revela 

as questões básicas para a vida afetiva da classe mais alta da sociedade dessa época” (LEITE, 

2007; p. 81). No entanto, como a conciliação entre esses ideais antagônicos seria impossível, é 

necessário à heroína morrer para purificar-se de suas transgressões morais. E aqui chegamos à 

última parte do romance: a redenção de sua personagem por meio da morte. Antes, porém, na 

intimidade da casa de Lúcia, no capítulo XIX, ela confessa a Paulo os motivos que a levaram a 

prostituir-se, além de revelar o seu verdadeiro nome: 

— Lúcia ficou um momento absorvida nas suas recordações; afinal chegando um 

banquinho de tapete, sentou-se aos meus pés: 

— Deixamos São Domingos para vir morar na corte; tinham dado a meu pai um 

emprego nas obras públicas. Vivemos dois anos ainda bem felizes. À noite toda a 

família se reunia na sala; eu dava a minha lição de francês a meu mano mais velho, 

ou a lição de piano com minha tia. Depois passávamos o serão ouvindo meu pai ler 

ou contar alguma história. Às nove horas ele fechava o livro, e minha mãe dizia: 

“Maria da Glória, teu pai quer cear”. Levantava-me então para deitar a toalha. 

— Maria da Glória! 

— É meu nome. Foi Nossa Senhora, minha madrinha, quem mo deu. Nasci a 15 de 

agosto. 

Por isso todos os anos vou levar-lhe um trabalho de minhas mãos, e pedir-lhe que me 

perdoe. Outrora pedia-lhe que me fizesse feliz; toda a minha família me acompanhava; 

agora vou só e escondida (ALENCAR, 1957; p. 162).  

Assim como nas demais revelações ao longo do romance, somente é possível a Paulo 

conhecer a intimidade de sua amante em um espaço privado: a casa de Lúcia. Esta revela, então, 

seu verdadeiro nome e a doença que dizimou sua família: a epidemia de febre amarela, em 

1850. E revela, ainda, que foi o personagem Couto que se aproveitou da inocência e miséria em 

que Lúcia se viu mergulhada quando tinha apenas 14 anos. No outro dia, partem juntos para a 

“casa térrea e de duas janelas” (ALENCAR, 1957; p. 161) que Lúcia comprara no afastado e 

bucólico bairro de Santa Teresa. Nesse ambiente distante da cidade, e afastado portanto da 
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imoralidade que representava a vida pregressa de Lúcia, Paulo conhece a irmã mais nova de 

Maria da Glória: a Ana. Lá, vivem uma vida simples, inclusive indo “para a missa, como de 

costume” (ALENCAR, 1957; p. 178). Durante o período em que se encontram no campo, Lúcia 

se nega a ter qualquer contato físico com Paulo, transformando a relação de ambos em um 

relacionamento antes fraterno do que propriamente amoroso, deixando, inclusive, de ter o 

intermédio do dinheiro. O bucólico idílio entre os dois, no entanto, dura pouco tempo. Depois 

de um aborto espontâneo, Lúcia se nega a tomar os remédios que lhe auxiliariam a expelir o 

feto sem vida, vindo a falecer de infecção. Dessa forma, é possível compreender a convergência 

dessas duas figuras que, embora antagônicas, concentram, na mesma mulher, duas imagens 

femininas da época: a virgem e a cortesã. Essas duas mulheres (Maria e Lúcia), embora 

reunidas, são pessoas diferentes: Maria é alma, Lúcia é corpo. Nesse sentido argumenta Dante 

Moreira Leite: 

Em Lucíola, o tema era particularmente dramático para o romântico, pois apresentava 

uma contradição fundamental entre os pressupostos de sua vida afetiva. A mulher 

digna de amor era a pura e virgem; as outras poderiam, apenas, ser objeto de desejo, 

mas também de profundo desprezo. Para o romântico, não existia meio-termo entre o 

bem e o mal, entre pureza e pecado. Para responder ao desafio desse tema, Alencar 

faz a justaposição de duas mulheres independentes, uma feita de corpo, a outra de 

alma. Portanto o autor não conseguiu unir corpo e alma da mulher amada, pois os dois 

aspectos deveriam permanecer isolados: tanto é verdade que nunca seriam percebidos 

na mesma pessoa. Da mulher pura, verdadeiramente amada, nunca se esperava paixão 

violenta, procurada na amante; nesta, seria impossível encontrar sentimentos 

semelhantes aos esperados da mulher legítima (LEITE, 2007; p. 83). 

Nesse sentido, como foi possível perceber pelas exposições aqui realizadas, a 

dramatização dos espaços pelos quais transitam as personagens de Lucíola surge, dessa 

maneira, como estratégia narrativa empregada por seu autor. Trata-se do ambiente tomado 

simultaneamente como condicionante e como símbolo (CANDIDO, 1972; p. 45). Para realizar 

a pintura do painel da corte do Rio de Janeiro ainda imperial, é imprescindível a Alencar situar 

suas personagens no espaço urbano da corte; para empreender o retrato dos dois modelos de 

mulher que existiam na sociedade à época (a mulher pura e virgem, apta para uma relação 

amorosa; e a mulher libertina, para a qual o amor é negado), tornou-se igualmente imperativa a 

utilização de reforços periféricos, tais como a exploração dos diferentes espaços por onde essas 

personagens circulam. Nesse contexto, o autor buscou explorar as relações sociais estabelecidas 

nesse espaço em franca transformação política, econômica e social na década de 1850. Nesse 
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sentido, ambos os textos de Alencar aqui utilizados se articulam sobretudo quanto à exploração 

dos espaços por onde transitam as personagens e as metáforas que essa exploração sugere na 

narrativa. 



44 
 

 
 

2. TRÊS APRENDIZES DO VERBO AMAR 

2.1.  Introdução 

Durante o início do século XX, a cidade de São Paulo experimentou um processo de 

rápida urbanização, que imprimiu à urbe profundas modificações em sua dinâmica social, além 

de acentuada transformação em sua composição estética. A partir principalmente de 1930, a 

força da indústria manifestou-se intensamente na cidade de São Paulo, dando início, assim, a 

um processo de concentração de capital e migração de mão de obra nacional e estrangeira que 

marcou o início da formação de uma estrutura espacial do tipo urbano-industrial em torno da 

cidade paulista. A potência da indústria revelou-se sobretudo depois de 1930, assinalada 

especialmente a partir de alguns indícios, tais como “o apoio decisivo do governo Vargas, dos 

imigrantes estrangeiros e de excedentes financeiros da cafeicultura. A partir daí surge um novo 

período na díade urbanização e industrialização que iria marcar por cerca de 50 anos a história 

demográfica e econômica do Brasil, mediante o surgimento de grandes estruturas concentradas 

espacialmente” (MATOS, 2012; p. 12).  

Já no campo da política, o Partido Republicano Paulista (PRP) enfrentava dissidências 

internas durante os anos 1920, que acabaram por culminar na criação de um novo partido, o 

Partido Democrático (PD), em 1926, que, como se verá, também está presente no conto “Atrás 

da Catedral de Ruão”, de Mário de Andrade. O PD foi criado com um programa liberal, e seu 

objetivo central era “a reforma política por meio do voto secreto e obrigatório, a representação 

das minorias, independência dos três poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário), a atribuição 

ao Judiciário da fiscalização eleitoral” (FAUSTO, 2006; p. 317). A crescente insatisfação com 

as fraudes nas eleições e com propostas políticas não liberais resultariam na Revolução 

Constitucionalista de 1932, que figura como outro índice do protagonismo do estado de São 

Paulo em âmbito nacional. Nesse contexto, o objetivo dessa revolução era defender a criação 

de um “governo capaz de levar à prática as normas da Constituição e das leis do país, 

transformando a República oligárquica em República liberal” (FAUSTO, 2006; p. 305). A 

despeito do malogro militar do estado paulista no conflito de 1932, um novo texto magno foi 

conquistado em 1934, a Constituição Brasileira de 1934, elaborada para “organizar um regime 

democrático que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 

econômico” (CONSTITUIÇÃO, 1934).  

No mesmo período, a cidade viu sua população crescer exponencialmente, juntando-se 

a ela imigrantes vindos de diferentes países. A vida urbana tornou-se, assim, foco dominante 

da vida social, e essa transformação demográfica, social e econômica deu origem a uma 
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profusão de textos que tinham a cidade de São Paulo como palco. Esse novo espaço urbano fez 

eclodir “discursos que espelham, com força particular, o impacto do urbano sobre o imaginário 

e as novas formas de sensibilidade coletiva nascentes, especificamente citadinas” (SCHPUN, 

2003; p. 12). Nesse contexto, o ethos da cidade paulista também sofreu grande alteração, à 

exemplo do Rio de Janeiro no século anterior, e o repertório de imagens discursivamente 

constituídas representa uma das formas de apreensão desse novo espaço e das novas formas de 

dinâmica social que então se estabeleceram. Como destaca a historiadora Monica Raisa Schpun, 

esse conjunto de representações da cidade 

exprime, sobretudo, um imaginário regionalista que elege São Paulo o cartão de visita 

do Brasil. A oligarquia do café ocupa aí uma posição chave. Seu sucesso e riqueza 

recentes ligam-se intimamente à política imigratória e ao boom demográfico 

paulistano. Assim, como beneficiários e artífices do processo de urbanização, os 

membros do grupo enxergam na nova cidade o reflexo por excelência de seu 

imaginário. A produção de discursos que se segue institui, então, uma memória social 

dominante, vitoriosa e otimista, essencialmente regida por uma lógica de progresso 

(SCHPUN, 2003; p. 12).  

Atento às transformações ocorridas na capital paulista e preocupado com as questões 

sobre nacionalismo e a recusa do colonialismo cultural, Mário de Andrade (1893-1945) 

produziu vasta obra, que contempla desde literatura e música chegando até a estudos sobre o 

folclore nacional. Sua obra ficcional Contos novos, que será objeto deste trabalho, explora os 

conflitos pessoais e profissionais de suas personagens, cujo cerne consiste na busca de uma 

identidade nacional brasileira e na representação dos diferentes elementos que integravam a 

sociedade, cuja composição, no caso específico da cidade paulista, contempla, agora, 

indivíduos de diferentes lugares do mundo, e cuja identidade estava em devir, ainda em 

formação, à semelhança da identidade em âmbito nacional. Nesse contexto, com uma 

identidade nacional ancorada em elementos heterogêneos, alguns herdados “dos iberos, a 

sobranceria hispânica, o desleixo e a plasticidade lusitana, bem como o espírito aventureiro e o 

apreço à lealdade de uns e outros”, resultando, assim, numa “certa frouxidão e anarquismo, a 

falta de coesão, a desordem, a indisciplina e a indolência” (RIBEIRO, 1995; p. 444), que Mário 

de Andrade, como ratifica Leyla Perrone-Moisés, cunhou a expressão ‘“entidade nacional dos 

brasileiros’. Usando a palavra ‘entidade’, Mário de Andrade evitou o idealismo da ‘identidade’, 

conceito que supõe essência, origem e fixidez” (PERRONE-MOISÉS, 2007; p. 17). Essa busca 

pela construção de uma identidade nacional, em paralelo à sua produção artística, Mário a 

desenvolveu com “particular dramatismo a tensão entre sua sensibilidade de artista, cônscio das 
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exigências da escritura, e seus impulsos de intelectual à procura do melhor desempenho no 

papel de formador da nacionalidade e/ou no trabalho de construção social” (LAFETÁ, 2000; p. 

154). 

2.2. A longa gestação 

É nesse contexto de renovação do ethos da cidade de São Paulo, cujo espírito era 

fortemente marcado pela ideia de progresso e modernidade, que Mário de Andrade escreve seu 

livro Contos novos. Embora lançada postumamente, em 1947, a obra foi longamente gestada 

pelo escritor. Como nos informa Ivone Daré Rabello, nesse livro, “a construção do efeito de 

unidade deu-se tanto na realização de cada um dos contos (muitos deles esboçados nas décadas 

de 20 e 30, e todos preparados durante longos anos), quanto no plano do conjunto do livro” 

(RABELLO, 1999; p. 34). A respeito do conto “Atrás da Catedral de Ruão” — que será objeto 

de análise desta pesquisa e posteriormente comparado ao romance Lucíola, de José de Alencar 

—, é o próprio Mário de Andrade que nos relata, embora indiretamente porque presente em 

carta a Carlos Drummond de Andrade em 24.08.1944, a prolongada elaboração do texto: “Eu 

não tenho, como certos escritores dizem ter, pelo menos ‘dizem’, um processo único de criação 

artística. A não ser isso: estar fatalizado, ser mandado por qualquer coisa que eu não sei bem o 

que é, que independe de mim, que é superior a mim, e me manda, e sou obrigado a obedecer”. 

Algumas linhas adiante, o escritor confidencia quando houve essa forte impressão que o 

“fatalizou” e que o levou a escrever o conto: “Olhe: agora terminei um conto, cuja primeira 

ideia veio dumas anedotas que me contaram na viagem do Amazonas, as duas moças que iam 

comigo. Isso foi em 1927” (ANDRADE; ANDRADE, 1988; p. 216). Por isso, embora os 

primeiros esboços do conto tenham ocorrido durante a sua viagem à Amazônia, entre os meses 

de julho e agosto de 1927, a primeira versão escrita veio a lume somente em janeiro de 1943, 

enquanto a segunda versão, já completa, ocorreu em março de 1944 e a versão definitiva em 

julho de 1944 (GEBRA). 

Em seu livro de relatos e “descobertas” de remotas regiões do Brasil, O turista aprendiz, 

Mário nos revela a interessante gênese de “Atrás da Catedral de Ruão”, doravante referenciado 

apenas pelas iniciais ACR. O autor está viajando pelo estado do Amazonas com o objetivo de 

chegar até o Peru. Em visita ao Colégio de Nossa Senhora da Assunção, no município de São 

Paulo de Olivença, no Amazonas, em 16 de junho de 1927, escreve:  

Madrugada sublime na tolda do vaticano. Manhãzinha paramos pra cortar canarana 

pros bois. Um casal de araras atravessa o rio. Bandos de borboletas amarelas na pele 
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do rio. De repente uma azul, das grandes. Libélulas em quantidade. E os peixes 

saltassaltando nos remansos. E a quantidade de jaós, não se caça jaó por aqui? Me 

chamam no pio, lhes respondo, e passo horas nestes amores sem espingarda, enquanto 

os matos passam rente e terras mais inquietas. O lugarejo lindo de Maturá dá pra fazer 

alpinismo. Dia de calor famoso. Pela tardinha portamos em São Paulo de Olivença, 

com o prefeito bem-falante, a filha normalista e frei Fidélis. Estávamos visitando o 

Colégio de Nossa Senhora da Assunção, e a professora, uma dona respeitável, com a 

sua idadezinha bem à mostra, fazendo de bedéquer. Como trocássemos umas palavras 

em inglês, ela se botou falando inglês, com mais perfeição que eu inda é facílimo, 

porém com a naturalidade e muito maior firmeza que as meninas. Nesse momento 

mesmo ela estava mostrando os andores e mais coisas, flores, véus, capelas de virgens 

de uma procissão que se realizara hoje de manhã, e como nos assustássemos do inglês 

perfeito dela, contou meia melancólica que tinha sido virgem em Londres e Paris, 

quanto heroísmo (ANDRADE, 2015, pp. 114-15). 

A professora com quem Mário de Andrade se surpreendeu no Amazonas em 1927, 

fluente em uma língua estrangeira (inglês) e cuja biografia incluía experiências em países 

estrangeiros, entre os quais a França, acabou por dar origem à Mademoiselle, protagonista de 

ACR, embora de modo colateral e não representando mais do que uma sombra da personagem 

criada. Às anotações de Mário em O turista aprendiz, Rabello observa que o tom “picante” 

utilizado na descrição da professora lembra o “Mário leitor de Freud que desde 1923 conhecia 

a Introdução à psicanálise e Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (RABELLO, 1999; 

p. 105). Efetivamente, todos os contos que compõem o livro Contos novos compartilham a 

ênfase nas dimensões psíquica e afetiva da relação indivíduo/mundo. Na obra, as narrativas, a 

despeito da diversidade de registros e técnicas utilizadas, são atravessadas por uma espécie de 

sondagem psicológica que figura como elemento determinante no desenrolar da ação 

(PAULILLO). Nesse contexto, como será visto pouco adiante, o conto ACR realiza verdadeiro 

escrutínio da psique da protagonista Mademoiselle, à semelhança de um processo psicanalítico, 

e os ambientes pelos quais a protagonista circula exercem a função de verdadeiros gatilhos de 

muitos sentimentos recalcados por Mademoiselle. Por esse motivo, embora não seja o propósito 

deste trabalho a reflexão a respeito das dimensões psicológicas das personagens de ACR, 

justamente em razão da ênfase nos elementos afetivos e psicológicos observada na fatura do 

conto, optou-se por explorar, embora de modo colateral, alguns dos indícios da sondagem 

psicológica apresentados durante o conto, pois parecem indissociáveis da reflexão a que se 

propõe esta pesquisa. Nesse sentido, os diferentes ambientes encontrados no texto adquirem 
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signos distintos daqueles habitualmente expectados e acabam por contribuir para a afetividade 

e autodescoberta da protagonista. 

2.3.  O erotismo de Mademoiselle 

O livro Contos novos, de Mário de Andrade, foi lançado postumamente: em 1947, 

quando seu autor faleceu em 1945. Em seu projeto original, a obra teria outro título, Contos 

piores, e em vez dos 12 contos previstos inicialmente, conhecemos somente nove. As narrativas 

encontradas nesse livro retratam a cidade de São Paulo por entre conflitos pessoais (como é o 

caso de ACR) e profissionais (a exemplo do conto “Primeiro de maio”) de suas personagens. 

Ao ambientar e descrever determinados espaços e situações urbanas que transcorrem na capital 

paulista, suas narrativas acabam por revelar a estreita relação entre os contos e os discursos e 

crises políticas que ressoavam à época na capital paulista, além de dialogarem com as produções 

literárias precedentes e contemporâneas à publicação da obra, levando em conta, para tanto, a 

renovação proposta pelo Modernismo, movimento do qual Mário foi ativo participante. Para o 

pesquisador Ginzburg, Contos novos, ao lado de Contos de Belazarte, insere-se, no contexto da 

literatura brasileira, como “referência de criatividade original, atribuindo ao conto brasileiro 

uma concepção específica e importante” (GINZBURG, 2003; p. 40). 

As imagens fornecidas por Contos novos contemplam as transformações que a cidade 

paulista viveu no início do século XX, retratando, por exemplo, a presença agora constante de 

imigrantes, a reificação do homem pelo seu trabalho, a multidão de pessoas que habitavam São 

Paulo, o desenvolvimento de equipamentos urbanos que simbolizavam a modernidade que 

invadia a cidade, a exemplo da presença de automóveis nas avenidas da cidade, dos bondes 

elétricos que foram inaugurados duas décadas antes, em 1900 (CENTRO DE MEMÓRIA 

CMSP) etc. As narrativas oscilam entre narradores em 1ª e 3ª pessoas, sendo ACR pertencente 

a este último grupo. A escolha do narrador figura como elemento fulcral no projeto de Mário 

de Andrade, que selecionou como objeto de seus Contos novos uma galeria de pessoas simples 

em suas pequenas infelicidades, sujeitos anônimos incapazes de protagonizarem suas próprias 

histórias. A pequena tragédia cotidiana de cada personagem pertencente à obra tem “a potência 

de representar a força enorme que causa a miséria dos homens e nos impede de ser o que somos” 

(RABELLO, 1999; p. 59). É modelo desse ponto de vista a própria personagem Mademoiselle, 

de ACR, cuja tentativa de apreensão pelo narrador acontece precisamente em um momento no 

qual a protagonista se encontra no limiar de suas pulsões eróticas. 
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Assim como a professora que Mário de Andrade conheceu durante sua viagem pelo 

Amazonas em 1927, cuja virgindade tardia impressionou o escritor, Mademoiselle também 

desconhece sexo. A despeito de seus 43 anos, a preceptora de francês vive envolta de fantasias 

eróticas, mas, ao mesmo tempo, está mergulhada numa espécie de recalque desse desejo erótico. 

Da personagem conhecemos apenas sua máscara: sua identidade é delineada somente a partir 

de sua função como professora de francês, a Mademoiselle. De fato, a professora de francês 

não se chama Mademoiselle; ela é, antes, a própria Mademoiselle. Rabello chama a atenção 

para o fato de que “a professora não tenha nome. Sua identidade consiste em ser 

‘Mademoiselle’: donzela fora do tempo, sem lugar” (RABELLO, 1999; p. 105). A imagem 

austera e cândida que a preceptora projeta diante de suas alunas, de sua patroa Dona Lúcia e de 

todos com quem trava contato, com sua “blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas 

crespas” (ANDRADE, 1976; p. 51), surge como parte de sua máscara social que encobre, na 

verdade, a profundidade psicológica de um espírito atravessado por pulsões eróticas reprimidas. 

À semelhança de um investigador psicanalítico, embora estejam igualmente presentes 

momentos marcados pelo emprego de uma sutil ironia, o narrador põe em cena uma série de 

situações nas quais Mademoiselle se revela profundamente motivada por “uma espécie de 

obstinação psíquica” (FREUD, 2013; p. 19). Para compreender o motivo desse recalque, é 

possível destacar o problema do patriarcado na sociedade contemporânea à fatura do conto. 

Como sinaliza Ginzburg a respeito da produção de narrativas breves realizada por Mário de 

Andrade, “a ficção em seus livros de contos tem um papel libertário, uma vocação 

emancipatória, procurando encontrar focos de ruptura em meio à dominação patriarcal, e expor 

as fragilidades e contradições do sistema” (GINZBURG, 2003; p. 41). 

Nesse contexto, no ambiente híbrido da vida psíquica de Mademoiselle, descobrimos, 

em seu passado, as fontes de seus conflitos primários. O narrador, espécie de psicanalista, 

revela-nos as vozes e visões que, embora constituam parte do passado da protagonista, ainda 

reverberam intensamente na vida presente da professora de francês. Esses conflitos internos e 

reprimidos afloram na protagonista Mademoiselle a partir dos diálogos que estabelece com suas 

alunas, conflitos esses que acabam emergindo por meio de alguns equívocos inconscientes e 

que saem do controle a partir do encontro com a cidade de São Paulo, que, nesse conto, ganha 

uma atmosfera erótica e sufocante. Como assinala Pincherle, 

O personagem em torno do qual gira “Atrás da catedral de Ruão” é a quarentona 

Mademoiselle, professora particular de francês que, ao contato com suas duas 

maliciosas alunas adolescentes, vive uma espécie de tardio despertar dos sentidos, e, 
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constantemente perturbada pelo fantasiar de “imoralidades horrorosas”, chegará a 

imaginar-se protagonista de uma aventura escabrosa atrás da catedral de São Paulo.  

A narração não acompanha a ordem cronológica dos eventos, e sim segue o método 

da análise freudiana. De fato, o autor procede como um analista que tenta reconstruir 

o percurso da vida psíquica e emocional de sua paciente a partir de indícios por ela 

fornecidos — principalmente, sua linguagem (…). As expressões crípticas e os lapsos 

de Mademoiselle são investigados até encontrar sua origem, a qual esclarece os 

acontecimentos presentes (PINCHERLE, 2008; p. 132). 

Iniciando-se o conto in media res, somos lançados, logo no início do texto, em meio às 

aulas de francês da professora Mademoiselle e suas duas alunas, Alba e Lúcia. Os dois 

elementos mais relevantes para a construção do jogo de ocultar e revelar as pulsões eróticas da 

protagonista são apresentados ainda no primeiro parágrafo:  

Às vezes até mesmo com pessoas presentes, lhe acontecia receber aquela sensação 

“afrosa”, como diriam as meninas na meia-língua franco-brasileira que se davam 

agora por divertimento. E as duas garotas pararam a leitura, percebendo a quarentona 

estremecer. Se entreolharam (ANDRADE, 1976; p. 49).  

Essa primeira afirmação do narrador a respeito da protagonista de que “até mesmo com 

pessoas presentes” lhe ocorria esse equívoco é o primeiro indicativo da assiduidade com que 

esse efeito acometia Mademoiselle. A sensação “afrosa” citada constitui, como será descoberto 

ao longo do texto, a forma simbólica de representação de uma pulsão erótica reprimida e que 

não pode ser manifestada de modo explícito, primeiro elemento dessa construção discursiva de 

revelar/ocultar efeituada no texto. A seu respeito, Vilma Arêas nos informa que “o episódio que 

deflagará o fundamento do conto, claramente informado pela psicanálise, está baseado na 

sensação ‘afrosa’ de Mademoiselle” (ARÊAS, 2012; p. 125). Mademoiselle, porém, não 

reconhece esse desejo, por isso, de forma inconsciente, acaba por tentar reprimi-lo. No entanto, 

a sensação “afrosa” que arrebata a preceptora acontece também de forma inconsciente, por isso 

irreprimível. As suas duas alunas, porém, percebem o descuido de Mademoiselle, afinal estão 

acostumadas às “manias da professora”, e acabam por cunhar a manifestação dessa reação na 

preceptora como uma sensação “afrosa”. Semelhante ao adjetivo francês affreuse, cujo 

significado é horrível, abominável, hediondo (COLLINS), “afrosa” surge como uma palavra 

criada pelas duas alunas em sua própria e nova língua, uma “meia-língua franco-brasileira”, 

que funda o segundo elemento do texto que contribui para o jogo de revelar/ocultar, 

manifestado, destarte, pelo uso das línguas francesa, portuguesa e, no caso, de uma língua 

intermediária franco-brasileira produto da criatividade das duas adolescentes. Nesse sentido,  
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sendo “afrosa” uma palavra “franco-brasileira”, criada para nomear aquilo que 

socialmente não deveria ser expresso — e que é horrível, abominável, caso tomemos 

a palavra francesa como referente —, ela já exemplifica o objetivo da utilização dessa 

terceira língua ao longo do conto: encobrir a sexualidade de forma jocosa (SILVA, 

2019; p. 304). 

Surpreendida pelas alunas, Mademoiselle hesita em suas falas, não consegue terminar 

suas frases, “iniciando uma daquelas reticências que punham sempre as três tão fogosamente 

na proximidade do perigo” (ANDRADE, 1976; p. 49). O perigo aqui citado pelo narrador pode 

ser identificado justamente como a exploração de assuntos que permeiam a sexualidade. O 

erotismo latente tanto da professora de francês quanto de suas alunas é, ao mesmo tempo, 

mascarado e desmascarado pelo uso das três línguas presentes no conto. Por meio do francês e 

da meia-língua franco-brasileira, que as alunas utilizam como uma espécie de língua secreta, as 

três podem, embora não de modo explícito, explorar e confabular a respeito do desconhecido 

campo do erotismo. Nessa representação dos desejos reprimidos da preceptora, que acabam por 

aflorar e dominá-la em determinado momento, como será aqui demonstrado, e dos 

deslizamentos de pulsões inconscientes nela existentes, “não aparece propriamente a proferição 

de uma voz, mas núcleos reticentes de devaneios fabulatórios, equívocos e interrupções 

discursivas, inscritos em unidades menores que a frase, em interjeições e reticências” 

(RABELLO, 1999; p. 92). Esse jogo de ocultar/revelar criado pelas adolescentes por meio da 

utilização de uma interlíngua oscila entre uma brincadeira ingênua e infantil de inventos lexicais 

e a utilização mais lúcida de ambas as línguas “primárias” para criar uma nova língua como 

forma de explorar, de forma irônica, um campo censurado pela professora. Por isso, como forma 

de desviar e evitar o assunto, a professora ri “numa das suas risadas atuais, completamente 

falsas” (ANDRADE, 1976; p. 49). A professora, já num movimento incontornável de 

afloramento de seus desejos reprimidos, acaba por revelar às suas alunas o motivo de seus 

deslizes e devaneios:  

Era o jeito que tinha de não dar nenhuma importância ao que as três pressentiam ser 

importantíssimo. Afinal pôde continuar, entre confusa e misteriosa, dando de ombros: 

— II y a des jours ou je sens à tout moment qu’um… “personnage” me frôle! 

E acentuava o “personnage”, que repetia sempre num nojo despeitado. 

— Il y a des jour ou je sens à tout moment qu’un… ‘personnage’ me frôle!” 

(ANDRADE, 1976; p. 50).  

Motivo desse desprazer inapropriado, o “personnage” a que Mademoiselle se refere é a 

causa de suas fantasias e de seus equívocos, os quais as alunas não só percebem, como também 
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exploram por meio de brincadeiras e ironias. Como nos revela Freud em seu Mal-estar na 

civilização, o princípio do prazer busca sempre eliminar do Eu quaisquer sensações de dor e 

desprazer. Nesse contexto, “surge a tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte de 

tal desprazer, a jogar isso fora, formando um puro Eu-de-prazer, ao qual se opõe um 

desconhecido, ameaçador ‘fora’” (FREUD, 2011; p. 10). O desprazer proporcionado pelo 

afloramento de uma pulsão erótica reprimida pela professora é revelado por meio de seus 

constantes equívocos. Assim, a suposta causa de tal desprazer é identificada, por ela, como um 

homem imaginário ambiguamente nomeado de “personnage”. Mademoiselle “acentuava o 

‘personnage’, que repetia sempre num nojo” (ANDRADE, 1976; p. 50). A náusea provocada 

pela lembrança do homem imaginário que a “roça” em suas fantasias e a entonação que a 

protagonista dá ao vocábulo “personnage” manifestam o desprazer que sente com esse 

sentimento desconhecido e evitado. Contudo, a própria professora se trai na ambiguidade do 

verbo que utiliza para descrever às meninas o motivo de seu desprazer: frôler significa roçar, 

tocar levemente um corpo no outro. Nesse contexto, a utilização do verbo frôler indica que, em 

seus constantes devaneios com o personnage, Mademoiselle não apenas fantasia a imagem de 

um homem desconhecido, mas, durante esses sonhos acordados, chega a ser tocada fisicamente 

por esse mesmo personnage. As pulsões eróticas de Mademoiselle a traem e se manifestam 

também no corpo, deixando-a “com volúpia nas faces pálidas” (ANDRADE, 1976; p. 49). 

Ainda no início do conto, o narrador mantém, como um psicanalista, distância de suas 

personagens, limitando-se a revelar as frases truncadas da professora “e repletas de duplo 

sentido, registra a presença viva dos desejos reprimidos, manifestos em gestos aparentemente 

imotivados, em fantasias que invadem a realidade visível em palavras dúbias” (RABELLO, 

1999; p. 106). Já na continuidade do diálogo entre alunas e professora, revela-se ao leitor aquilo 

que restava oculto: em resposta à aluna Lúcia, que comenta “Ça vous fait mal!”, Mademoiselle 

responde: “’Mâle’, ma chère enfant, ‘mâ-le’” (ANDRADE, 1976; p. 49). No afã de corrigir um 

possível erro linguístico de sua aluna, a professora, confundindo as palavras o “mal” (advérbio 

cognato em português) e “mâle” (substantivo francês correspondente em português a “macho”), 

acaba por revelar o que em seu inconsciente se manifestara. Nesse momento, o universo 

reprimido no inconsciente da preceptora vem à tona. A respeito de sua pequena confusão com 

os vocábulos “mal” e “macho”, na língua francesa, é possível depreender, primeiramente, que 

a associação realizada pela preceptora indica, embora de modo inconsciente, que, em sua vida 

psíquica, ela mantém uma correlação entre a figura masculina, representada pelo substantivo 

“mâle”, e o conceito maniqueísta de “mal”, sugerindo o caráter nocivo, pernicioso e mesmo 
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maléfico que repousaria sobre a figura masculina. Nesse contexto, é possível recuperar o 

patriarcalismo que existia (embora ainda exista) no Brasil e o consequente sistema de 

dominação e subjugação das mulheres. Como sugere o pesquisador Fernando de Moraes Gebra 

em sua tese de doutorado intitulada “Identidades intersubjetivas em contos de Mário de 

Andrade”, podemos encontrar,  

Na produção literária de Mário de Andrade referente aos anos 30 e 40, sobretudo nos 

Contos novos, encontramos algumas personagens que representam o modelo 

patriarcal de dominação e subordinação não só das mulheres, mas também de toda 

uma classe operária (GEBRA, 2009; p. 44).  

Assim, Mademoiselle, professora particular de francês de duas adolescentes 

pertencentes à elite paulistana, é uma mulher cuja existência encontra-se completamente 

dependente da caridade de sua patroa, que, por usa vez, vive à sombra da figura masculina de 

seu marido que, embora exista, não é presente na vida de nenhuma das personagens. Desse 

modo, as mulheres de ACR, confabulando, cada uma à sua maneira, a respeito de homens e 

sobre a dimensão erótica das relações humanas, mantêm uma relação duvidosa com o sexo 

masculino, pois, ao mesmo tempo que há desejo e curiosidade por aquilo que acontece na 

intimidade dos casais, não é consentido a elas, por serem mulheres, expressarem essa pulsão 

erótica de forma aberta. Por isso a utilização de outras línguas para explorarem esse campo. É 

nesse sentido que aponta a pesquisadora Vilma Arêas, para a qual “a inclusão de figuras 

masculinas no texto tem a função única de transformá-los em combustível para fantasias e 

obsessões eróticas, durante aquela errática educação sentimental, ‘feita ao léu do acaso’ 

(ARÊAS, 2012; p. 124). Para esse objetivo contribui habilmente bem a linguagem empregada 

no texto. Para representar os desvarios, desejos e todo o arcabouço erótico latente na figura de 

Mademoiselle, o autor lança mão de uma linguagem que busca reproduzir os aspectos 

psicológicos de sua personagem. Por isso, “o registro psicológico e ruptura da linguagem não 

vão juntos fortuitamente: o desvelamento das maneiras de comportar-se do homem corresponde 

ao desmascaramento da linguagem artificiosa, o desnudamento das sensações corresponde ao 

desnudar-se dos procedimentos” (LAFETÁ, 2000; p. 167). 

A fixação erótica presente nos devaneios da professora, somada à distorção da figura 

masculina expressa pelo seu equívoco linguístico, inibem e alienam o julgamento de 

Mademoiselle a respeito dos homens e, consequentemente, do sexo. A confusão causada pela 

professora indica ainda a dissonância que a domina: tratando-se de duas atitudes 

diametralmente opostas — controle e descontrole —, e coincidindo precisamente no plano 
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linguístico, material de trabalho de qualquer professor de línguas, esse episódio configura, com 

efeito, um ato falho, um lapso inconsciente de Mademoiselle. A correlação elaborada 

inconscientemente pela preceptora das meninas indica que, apesar de toda a prudência e 

diligência demonstrada com relação às normas gramaticais e execução correta da pronúncia da 

língua francesa, além do asseio “na higiene excessiva do corpo” e do esmero com as roupas que 

veste, seus deslizes denunciam a desarmonia existente entre a imagem pudica e sensata que 

busca projetar e sua fixação com a figura masculina e com o erotismo. Nesse sentido, como 

explica Freud, os atos psíquicos acontecem por dois tipos de fases, as quais são intermediadas 

por uma espécie de teste (censura): 

Para facilitarmos, talvez possamos propor, ao menos na escrita, o uso das abreviações 

Cs e Ics, de modo que, quando nos referimos ao sentido sistêmico, empregamos Cs 

para a consciência [Bewußtsein] e Ics para o inconsciente [Unbewusste].  

(…) 

Na primeira fase, o ato psíquico é inconsciente e pertence ao sistema Ics; se, no teste, 

for rejeitado pela censura, não terá permissão para passar à segunda fase; diz-se então 

que foi “recalcado”, devendo permanecer inconsciente. Se, porém, passar por esse 

teste entrará na segunda fase e, subsequentemente, pertencerá ao segundo sistema, que 

chamaremos de sistema Cs (FREUD, 2006; p. 25). 

 Nesse sentido, embora os atos psíquicos relacionados à pulsão erótica que hiberna na 

professora tenham sido previamente censurados, porque vão de encontro com a imagem que 

arduamente busca projetar para si mesma, é justamente por essa censura prévia que seu aparelho 

psíquico, num ato adverso à sua vontade, acaba por cometer esse equívoco. Como justificativa 

para o seu deslize diante das meninas, Mademoiselle se desculpa e argumenta: “Je me suis 

trompée”. O narrador, atento aos equívocos linguísticos de sua protagonista, cuja linguagem 

revela/oculta seu universo reprimido, compreende os sinais de Mademoiselle e, à semelhança 

ainda de um psicanalista, encontra no passado da preceptora a origem do ato falho:  

Não vê que desde a infância Mademoiselle cantava uma canção antiga em que Lisette 

indo em busca da primeira paquerette da primavera, topa com um cavaleiro na “lisière 

du bois”. Está claro que o cavaleiro tomava Lisette na garupa e sucedia ser um príncipe 

“trali-lan-lère, trali-lan-la”. Mademoiselle já tinha trinta anos feitos no Brasil, quando 

naquela vida mesquinha de lições e pão incerto, principiou se inquietando com a 

“paquerette” que ela estava desleixando de colher na primavera. Preocupação não 

muito grande, porque ela ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a 

blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas crespas. Um dia porém, sem querer, 

cantarolando a sua canção, no momento em que alcançou a “lisière”, Lisette parou 
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sufocada, sem poder mais cantar. O que houve? o que não houve? Mademoiselle ficara 

assim, boca no ar, olhos assombrados, na convulsão duma angústia horrível. Nem 

podia respirar. Quando pôde respirou fundo, era mais um suspiro que respiro, e não 

se compreendeu. Naquele tempo ainda não podia “se sentir muito freudiana, hoje”, 

como as meninas vieram da Europa falando. Mademoiselle apenas não se 

compreendeu. Porém nunca mais que se lembrou da canção, nunca mais que a cantou. 

Poucos dias depois ela principiava a “se tromper de lisière” a cada confusão que fazia. 

E eram muitas as confusões. (ANDRADE, 1976; p. 51).  

Nesse contexto, o narrador, irônico, alude explicitamente ao freudismo, informando ao 

leitor que, já aos trinta anos, “principiou se inquietando com a ‘paquerette’ que ela estava 

desleixando de colher na primavera” (ANDRADE, 1976; p. 51). À referência a paquerette que 

Lisette recolhe na primavera, é possível depreender sua conotação erótica: paquerette, 

margarida em francês, representa, biologicamente, o órgão de reprodução das plantas, parte de 

onde saem suas sementes ou seu fruto. Essa consciência sígnica do narrador acaba por pluralizar 

o vocábulo paquerette, atribuindo ao episódio uma referência à sexualidade da protagonista. 

Na canção, Lisette encontra seu príncipe encantado disfarçado de cavaleiro “na lisière du bois”, 

num cenário idílico em que colhe margaridas do campo. Para Mademoiselle, desde a infância 

até os trinta anos, a fantasia do encontro amoroso se realizava no entoar a canção infantil, no 

desejo encantado do “reino mágico” do encontro amoroso. Assim que o narrador informa que 

Mademoiselle já contava seus trinta anos quando começou a se inquietar com o sexo 

(paquerette) que estava deixando de experimentar durante sua fase mais jovial (durante sua 

primavera), é revelado também que a professora, de repente e sem qualquer esclarecimento, 

esquece a canção. Mesmo com esforço, “nunca mais que a cantou”. É então que, “poucos dias 

depois ela principiava a ‘se tromper de lisière’ a cada confusão que fazia” (ANDRADE, 1976; 

p. 52). Essa dificuldade de Mademoiselle de lembrar-se da canção seria, na verdade, uma 

resistência de recordar, “conscientemente, o desprazeroso de sua condição, já que, nessa 

lembrança da velha melodia, evocaria seus próprios velhos desejos irrealizados” (RABELLO, 

1999; p. 108). Esse movimento psíquico sugere uma tentativa de afastar de si qualquer fonte de 

desprazer, identificado na vida psíquica de Mademoiselle como a dimensão erótica da vida. 

Logo depois desse ato falho de Mademoiselle, o narrador, ironicamente, reproduz, ele 

também mas de modo evidentemente irônico, um ato falho, desta vez de modo evidentemente 

consciente, cujo objetivo é somente ironizar sua protagonista: ele deixar penetrar em sua 

descrição o universo que antes era restrito às memórias da professora, ao pronunciar Lisette em 

vez de Mademoiselle: “Um dia porém, sem querer, cantarolando a sua canção, no momento em 
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que alcançou a ‘lisière’, Lisette parou sufocada, sem poder mais cantar” (ANDRADE, 1976; p. 

51). O narrador, ao confundir sua protagonista com a personagem da fantasia de Mademoiselle, 

projeta uma sobre a outra: projeta Lisette — aquela que realizou seus desejos ao encontrar o 

cavaleiro na história infantil, que representa, também, a infância de Mademoiselle — sobre a 

professora já adulta. Desse modo, o narrador indica que, embora constituam dois momentos 

completamente distintos — infância e fase adulta —, ambos interagem continuamente no 

inconsciente da preceptora, representação da confusão mental da protagonista. Por isso, de 

modo irônico, o narrador utiliza a locução “se trompait de lisière” como se citasse a protagonista 

em todos os seus enganos. 

O narrador, compreendendo os equívocos e deslizes de Mademoiselle como atos falhos 

e, portanto, com causas racionalmente explicáveis, continua historiando seus enganos e revela 

o episódio que ocorrera em Paris: em visita à sua mãe agonizante, a professora assiste, em um 

hotel, a um “homem de cartola, cavanhaque, fraque, óculos escuros, o cavanhaque era ‘pointu, 

pointu, pointu! Je me suis dit: Ce personnage vient tuer quelq’un. Il monta au salon, pas une 

minute ne s’était passée, nous entendimes les cinq coups du pistolet. Dans le ventre!” 

(ANDRADE, 1976; p. 52). Essa lembrança, em razão também da suposta violência que 

configura o episódio (um assassinato), fica marcado na memória de Mademoiselle. Os signos 

que são evocados nesse trecho (pointu, cavanhaque, fraque, pistola) insinuam elementos com 

forte conotação erótica. Sobre essa cena, Rabello afirma que 

A representação do deslizamento do reprimido se dá na letra, habilmente construída: 

entre o entedimes e o dans le ventre há diferenças significativas. O uso da língua 

evidencia duas posições de Mademoiselle que, assim, se revela como dois atores 

diferenciados. Na primeira oração, ela escuta, do hall; na segunda, coloca-se 

fantasmaticamente dentro do quarto, já que vê/imagina onde penetram os tiros do 

revólver. O verbo supostamente elíptico não é viser, que suporia a preposição à (e 

Mademoiselle não comete erros gramaticais, tão ciosa da linguagem não 

“engratinhada”…), mas sim tirer, justamente aquele que na linguagem popular 

significa, na expressão tirer un coup, manter relações sexuais (RABELLO, 1999; p. 

111).  

Nesse contexto, os vocábulos utilizados por Mademoiselle para narrar a sua lembrança, 

pistolet e ventre, parecem condensar, na verdade, referências à penetração sexual. Essas 

referências sexuais que integram o episódio que a professora testemunhou em Paris vão 

acompanhá-la também em São Paulo, onde as lembranças desse acontecimento reaparecem de 

modo pungente. Ainda sobre esse relato de Mademoiselle, há nele novamente a utilização do 
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termo personnage, que, em razão de seu precedente emprego na descrição de sua fantasia com 

um homem que a roçava em seus devaneios, acaba por dar incerteza ao relato: o leitor não sabe, 

ao certo, se o episódio é uma fabulação ou um relato objetivo e real de algo que de fato 

aconteceu. Já a onomatopeia “poum”, para descrever o som dos tiros disparados pelo homem 

no hotel, associa-se “a descarga e alívio, signo escatológico e sinal simbólico do orgasmo 

apenas imaginado por Mademoiselle” (RABELLO, 1999; p. 111). Assim, como substituição à 

descarga própria do ato sexual, Mademoiselle teria adotado psicopatologicamente seu resfriado 

constante, substituindo, desse modo, o “poum” pelo “atchim”.  

Destarte, assim que suas duas alunas voltam depois de cinco anos viajando pela Europa, 

Mademoiselle, “destratadinha agora, isso via-se, as lições cada vez menos numerosas” 

(ANDRADE, 1976; p. 53), ocupa-se basicamente de viver o mundo “mágico de anseios que era 

o das duas adolescentes” (ANDRADE, 1976; p. 54). Deseja saber todas as aventuras que as 

duas meninas viveram na Europa, incluindo os homens que viram durante a longa viagem:  

E Mademoiselle, sempre na sua blusa alvíssima de rendinhas crespas, caíra naquele 

mundo mágico de anseios que era o das duas adolescentes, como conversaram! Como 

viajaram e viveram experiências desejadas, aqueles primeiros dias! Mademoiselle 

soltava “petits cris” excitadíssima, pedindo mais detalhes, detalhes, “ces norvégiens!” 

e esses catalões, e os árabes, “les touaregs!…” (ANDRADE, 1976; p. 54).  

As histórias das duas adolescentes, cientes da curiosidade de Mademoiselle, excitam o 

imaginário da professora, ciosa de experiências similares. A narrador, consciente da fixação da 

professora com a dimensão erótica das relações humanas, também começa a empregar em seu 

discurso a meia-língua franco-brasileira criada pelas duas alunas: “Chegava afrosa, nariz 

vermelho, pingando” (ANDRADE, 1976; p. 55). É nesse momento que conhecemos um dos 

hábitos noturnos da preceptora:  

Praquê contara o seu olhar na janela enfrestada do quarto, o ouvido, a cara toda enfim 

na umidade de setembro, aprendendo o esperanto fácil dos gatos da noite? “J’attrape 

mes rhumes à cause de ces chats…” E se resfriava inda mais, devorando homeopatias. 

Nos seus quarenta e três anos de idade, Mademoiselle estava tomada por um vendaval 

de mal de sexo (ANDRADE, 1976; p. 55).  

Mademoiselle, desejosa de conhecer ela também a dimensão erótica da vida humana, 

pratica voyeurismo todas as noites, espreitando, para tanto, os gatos acasalando-se nos telhados 

das casas vizinhas, com “os olhos, ouvidos, a cara toda”, o que acaba lhe causando o constante 

resfriado e os sucessivos espirros. Esse é o primeiro momento que temos acesso à “residência” 
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de Mademoiselle (como se virá a saber, trata-se efetivamente de uma pensão): através da 

estreita janela de seu quarto, observa o acasalamento dos gatos. O espaço íntimo e privado de 

seu quarto funciona, na verdade, como observatório, um olhar para fora que lhe oferece a 

oportunidade de acompanhar o ato sexual, embora de modo indireto. 

O narrador, interpretando alguns dos indícios demonstrados pela protagonista, 

utilizando, inclusive, algumas das expressões do vocabulário próprio da preceptora (ela, que 

constantemente “se tromper de lisière” a cada confusão), além de vocábulos inventados pelas 

duas adolescentes (“afrosa”, “frolar”), chega a diagnosticar o estado fisiológico de sua 

protagonista: “só um verbo irracional dirá no que Mademoiselle estava: Mademoiselle estava 

no cio” (ANDRADE, 1976; p. 56). Trata-se de um “vendaval de mau sexo”, como informa o 

narrador, suscitando que, na professora, instalara-se um estado de grande excitabilidade sexual, 

o “cio”. Nesse contexto, se antes os atos falhos da professora eram insuficientes para 

caracterizar seu comportamento reprimido desse ou daquele modo, a partir do retorno das duas 

adolescentes predomina em Mademoiselle um estado fisiológico de acentuado desejo sexual: 

estava no cio. É assim que o narrador identifica em Mademoiselle “a necessidade sexual 

excessiva e a aversão sexual exagerada (…) também ele intencionalmente exagerando para, 

sem que seja preciso nomear o quadro patológico, moderlarmente configurar Mademoiselle 

num caso típico de histeria” (RABELLO, 1999; p. 113). Antes, como foi aqui apresentado, esse 

mesmo narrador, num movimento semelhante a um psicanalista, precisa recorrer ao passado de 

sua protagonista para desvendar-lhe o presente. É dessa forma que o leitor entra em contato 

com as fixações eróticas que acompanharam Mademoiselle desde a infância e perduram durante 

a sua fase adulta, imprimindo nela um estado de constante ânsia e curiosidade pela dimensão 

erótica das relações entre dois seres. É justamente essa condição de Mademoiselle de repressão 

ao erotismo das relações humanas que a motiva, também, a ressignificar constantemente 

diversos vocábulos que integram seu universo linguístico, e que acabam por adquirir diferentes 

acepções, todas, no entanto, determinadas a partir de sua relação complexa com a figura 

masculina e com o próprio erotismo.  

2.4. A cidade pulsa 

É nesse contexto que a cidade de São Paulo surge como novo elemento que desencadeia 

em Mademoiselle conflitos internos que, antes circunscritos à dimensão psicológica e a atos 

falhos diante de suas duas alunas, ganham a exterioridade e a levam a percorrer a cidade em 

busca da satisfação desse desejo agora incontrolável. Inicialmente, Mademoiselle “anda a pé e 
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procura no jornal onde é o lugar de encontro das multidões” (ANDRADE, 1976; p. 56). Apesar 

de toda a curiosidade e desejos que dominam seus pensamentos, Mademoiselle sente medo e 

não busca, ainda, a realização desses desejos. É somente a partir da descrição de uma cena a 

que suas duas alunas supostamente teriam assistido que Mademoiselle não conseguirá mais 

reprimir seus desejos eróticos. O episódio relatado por Lúcia e Alba acontece no “derrièrre la 

cathédrale de Rouen”:  

Não é feliz, mas também não pode-se dizer que ficasse infeliz, Mademoiselle estava 

gostosa. E nessa paciência compensadora dos tímidos, ela ia saborear todos os dias 

nas conversas com as meninas, um naco elástico dos gozos que em pouco elas irão 

viver. Quase sempre era assim mesmo: era ela a concluir em malícia as frases 

inventadas pelas alunas, que por certo ficariam muito atrapalhadas se a quarentona as 

deixasse continuar o que inventavam até um fim inexistente e sequer pressentido. 

— Un après-midi nous avons vu un homme avec une barbe, vous comprenez… 

derrière la cathédrale de Rouen… Alor, vous comprennez… 

— Ma chère enfant, j’estime que vous allez trop loin. Je vous défend de continuer! E 

decisória, pxx: Ce qui se passait derrière la cathédrale de Rouen, voyons! se passe 

derrière toutes les cathédrales! 

Mas não só ela concluía assim as investigações das meninas. Era ela mesma a propor 

os assuntos mais salgados. E quando os propunha, chegando o instante da verdade, 

sem coragem para continuar, ela exclamava o “quelle sottise”e reticenciava mais claro 

que tudo: 

— Et alors… c’était comme derrière la cathédrale de Rouen. 

A catedral contava tudo. E era deliciosamente punidor o tudo que contava a catedral. 

Mademoiselle arranjava as rendinhas, agitada (ANDRADE, 1976; p. 56).  

O evento exposto por suas duas alunas acaba por contribuir irremediavelmente para com 

as fantasias de Mademoiselle. Embora o caso descrito não constitua, de fato, uma situação 

claramente erótica, há indícios o suficiente para nutrir na preceptora a curiosidade pelo relato 

e, mais importante, pelo espaço físico onde ocorre o episódio exposto. É dessa forma que o 

“derrière” da catedral de Ruão se transforma, simultaneamente, no signo daquilo que é 

reprimido e desejado, um espaço no qual os desejos reprimidos de Mademoiselle podem 

finalmente ser realizados sem que a aparência de decência e pureza seja maculada. Sobre o 

episódio, Rabello indica que “não só a fantasia está escondida e se revela por detrás da fachada; 

também os atos prazerosos se dão ‘atrás’ das aparências, como forma única de realização” 

(RABELLO, 1999; p. 113). 
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A expressão “derrière la Cathédrale de Rouen” conjuga diferentes acepções, 

contribuindo para a polissemia dessa expressão as pulsões eróticas anteriormente expostas pela 

protagonista, cujo comportamento será profundamente alterado a partir do encontro com esse 

novo signo criado em conjunto com suas alunas. Se, por um lado, faz referência à Catedral de 

Ruão, situada na cidade de Rouen, noroeste da França, simultaneamente, ao assinalar a parte de 

trás dessa mesma catedral, isto é, o “derrière” da igreja, evidencia o caráter profano dessa 

expressão, afinal é parte da cultura popular o índice malicioso do encontro “atrás da igreja”, 

local onde, à sombra dos preceitos morais preconizados pela tradição judaico-cristã, o exercício 

da sexualidade poderia ser praticado sem esbarrar nesses princípios da igreja católica. Assim 

como será explorado mais à frente, a expressão, se deslocada para a língua francesa, condensa 

sentidos ainda mais reprimidos. No plano literário, Rabello observa que, em Madame Bovary, 

de Gustave Flaubert,  

A cidade de Ruão é um dos lugares desejados por Emma, por representar o luxo e 

prazer, a antítese do mundo em que vive. O cotidiano medíocre em que decorrem seus 

dias, seja em Tostes seja em Yonville, ilumina-se apenas quando algo lhe chega de 

Ruão; é de lá que lhe vêm as roupas, os livros, o teatro e também o romance com seu 

segundo amante, Léon. Na catedral de Ruão, onde pretende negar-se a amores 

adúlteros, Emma acaba por ser “raptada”. A Catedral, em que Emma quer evitá-lo, 

torna-se o local de passagem para o adultério. Erotizada, essa catedral suspende o 

desejo dos amantes e o excita, para que, distendido ao máximo, tome livre curso no 

trotar de uma carruagem que, das 11 às 18 horas, atravessa a cidade e, recenseando as 

ruas, dá nome escamoteado à efetiva realização do desejo (RABELLO, 1999; pp. 113-

14).  

Rabello, ainda sobre a expressão “derrière la Cathédrale de Rouen”, recorda também a 

referência à história de Joana D’Arc, cuja morte bárbara e cruel acontece precisamente em 

Ruão, durante a Guerra dos Cem Anos, tornando-se, assim, símbolo de resistência. É nesse 

sentido que, “tal como Joana D’Arc, a que o nome Ruão se associa, o corpo de Mademoiselle 

é um território em disputa, na luta entre dinâmica pulsional/dinâmica social e moral” 

(RABELLO, 1999; p. 114). Rabello ainda recorda que, “a esse respeito, lembre-se que Joana 

D’Arc foi canonizada nos anos 20, e sua história, portanto, estava bastante vívida quando Mário 

de Andrade iniciou a fatura do conto (1927)” (RABELLO, 1999; p. 114). Nesse contexto, na 

expressão criada pelas duas alunas cruzam-se essas diferentes acepções: o lado profano 

atribuído à parte de trás das igrejas na cultura popular, a referência advinda do modelo da 

literatura realista do século XIX (Madame Bovary) e a figura de Joana D’Arc que a igreja 
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acabara de canonizar. Esse novo signo que a expressão “derrière la Cathédrale de Rouen” 

representa, com toda a pluralidade de significações apresentadas, vão guiar Mademoiselle em 

sua busca da realização de seus desejos reprimidos. 

Na sequência do conto, o espaço urbano das ruas da cidade de São Paulo ganha destaque 

dentro da narrativa e vai funcionar como estímulo às pulsões sexuais de Mademoiselle, fazendo 

emergir de seu universo psíquico um desejo irrefreável de consumação do ato sexual. Assim, 

sentindo-se resfriada e com o nariz escorrendo constantemente, a preceptora deixará o espaço 

privado da casa de sua patroa Dona Lúcia para ir à farmácia. O trajeto inclui dois bondes. Nessa 

primeira incursão no espaço urbano e público da cidade paulista, os primeiros elementos 

apresentados pelo narrador são os bondes elétricos que cruzam a cidade. Integram a cena, além 

dos bondes, os automóveis e a multidão de pessoas que então compunham a sociedade paulista, 

todos índices simbólicos da modernidade que a cidade já projetava e do protagonismo da vida 

urbana. Assim que desce do bonde na praça da Sé, localizada no centro da cidade de São Paulo,  

Mademoiselle é invadida por um vendaval misterioso, sem nexo. Como é que estava 

andando assim noutra direção, subindo a praça, enveredando para a catedral! O bom 

senso a obrigou a se definir, não era possível “se tromper” tamanhamente “de lisière”. 

Mademoiselle se dirigiu para a farmácia, inquieta muito, batida por desilusões. 

Comprou o alho sativo e mais vários tubinhos de pérolas alvas. Chegou à porta, pôs o 

embrulho na bolsa, estava escurecendo agora a inquietação já se transformava num 

desvario completo. Ficou ali, olhando a gente muita que passava apressada. Não sabia. 

Como que uma voz a chamava, uma voz fortíssima, atordoando. Não era voz, era o 

brouhaha dos bondes, dos autos, da gente. Mas o destino é que mandava os passos 

dela. Tinha que voltar e em vez o destino, não era o destino nem a voz não, “quelle 

sottise!” em vez estava subindo exagitada, frolando nos homens. Contrária a sua 

direção, Mademoiselle sobe, chamada pela catedral. Apressa o passo, estava quase 

correndo. O pavor a tomara, era um vento medonho na praça, sopro de sustos 

tamanhos que os arranha-céus se desmoronam com fragor. Chega o fragor. Chega o 

medo horrível, mil braços que a enforcassem, mil bocas, “une chair vive contre une 

chair vive”, lhe rasgam a blusinha, no ventre! e ela tropeça sem poder mais. Tem que 

parar. Se encostou nas pedras da abside, ia cair. Os homens passando afobados, meio 

se viraram na indecisão, sem se decidir a perguntar se aquela velhota quer alguma 

coisa. Pode estar doente, pedir auxílio, perdiam tempo (ANDRADE, 1976; p. 52).  

As histórias que a professora ouviu de suas alunas, entre as quais está o relato sobre o 

“derrière” da Catedral de Ruão, somadas à fixação da preceptora a respeito do campo ainda 

desconhecido do erótico, acabam por conduzi-la ao limiar de sua lucidez. O impulso de 
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realização da pulsão erótica se sobrepõe à razão de Mademoiselle. Nesse momento da narrativa, 

a voz da protagonista acaba invadindo o discurso do narrador, em monólogos interiores que 

revelam ao leitor os pensamentos cada vez mais confusos da protagonista. Já está anoitecendo 

e Mademoiselle sente-se atordoada por sua pulsão erótica, que produz na professora de francês 

uma voz “fortíssima” que a chama ao “derrière” da igreja da Sé. O que domina a preceptora é 

o seu desejo pelo desconhecido, suscitado pela expressão “derrière la Cathédrale de Rouen” 

citada pelas suas alunas, e que agora determina as suas ações, o seu destino. Por isso, 

Mademoiselle caminha em direção à catedral da Sé (sua catedral de Ruão) “frolando os 

homens” que estão no caminho. O narrador, nesse momento de descontrole psicológico de sua 

personagem, acaba ele também simulando perder o controle da narração e da própria linguagem 

utilizada: “chega o fragor. Chega o medo horrível, mil braços que a enforcassem, mil bocas, 

“une chair vive contre une chair vive”, lhe rasgam a blusinha no ventre!” (ANDRADE, 1976; 

p. 62). Afinal, depois de atravessar o “derrière” da igreja da Sé, Mademoiselle, já sem o domínio 

completo da razão, acaba embarcando no “terceiro ou quarto Angélica chegado”. No entanto, 

como nos revela ainda o narrador, essa experiência-limite não satisfaz o desejo da professora: 

E agora, já sem sustos mais, num desalento vazio, termina de contornar o “derrière” 

da catedral. Já não era mais ela que “bousculava” os outros, como diriam as meninas, 

a multidão, é que a busculava, a empurrava, a sacode. Mademoiselle não enxerga 

mais, não sente. Nem percebe que afinal toma o terceiro ou quarto “Angélica” 

chegado. Nunca que imaginasse o acontecido, o mal de sexo já está grande por demais, 

e Mademoiselle precisa duma experiência maior pra alcançar a verdade (ANDRADE, 

1976; p. 63).  

Acompanhamos o retorno de Mademoiselle até a pensão onde mora. As ruas e avenidas 

da cidade de São Paulo surgem mais largas, “visíveis na entressombra”. O espaço urbano das 

ruas da cidade paulista ganha um aspecto libidinoso: à semelhança dos desejos reprimidos de 

Mademoiselle e de seu inconsciente nebuloso, os espaços físicos que antes repousavam sob a 

escuridão das sombras ganham contornos visíveis. É assim que, num verdadeiro passeio urbano, 

o narrador nos leva por uma excursão pelo centro de São Paulo: a professora desce pela avenida 

Angélica e, embora constituísse parte de seu trajeto cotidiano pegar outro bonde na rua das 

Palmeiras que a levasse até a rua Sebastião Pereira, resolve, embora de modo inconsciente, 

continuar o caminho a pé, pois ainda está ciosa de experiências que atendam à força de sua 

pulsão erótica. É por esse motivo que decide explorar outro “derrière”, agora da igreja da Santa 

Cecília. No entanto, para frustração e desolação da protagonista, nada acontece nesse trajeto, e 
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chega sem novas experiências à sua pensão. No entanto, dessa “aventura horrível lhe fica um 

fraco pelo ‘derrière’ das igrejas” (ANDRADE, 1976; p. 64). Como pontuou Maria Rita Kehl 

em sua conferência intitulada “A psicanálise e o domínio das paixões”, que integrou o livro Os 

sentidos da paixão, “tanto a falta de amor quanto o excesso (aquele que não exige renúncia) 

fixam o sujeito ao objeto primário e não lhe permitem partir para outras possibilidades de 

satisfação dos desejos que o mundo lhe oferece” (CARDOSO, 1987; p. 482). É por esse motivo 

que, embora o desejo erótico de Mademoiselle seja constantemente reprimido, seus devaneios 

acabam sempre por levá-la ao limite entre o que deseja reprimir e o que, paradoxalmente, deseja 

realizar. Nesse sentido, embora constituam duas ideias paradoxalmente entrelaçadas (o desejo 

e a repressão a esse desejo), Mademoiselle será constantemente levada à tensão entre o interesse 

e a rejeição a esse interesse. Para Maria Rita Kehl,  

É dessa brecha entre o tudo que se quer e aquilo que se pode que nascem as 

possibilidades de movimento do desejo, movimento que não cessa enquanto a vida 

não cessa. Não existe objeto que satisfaça plenamente o desejo e é justamente por isso 

que ele não para de renascer a cada pequena satisfação, de cada pequeno repouso: é 

justamente por isso que a vida é tensão permanente, é movimento permanente: o que 

não encontro aqui, vou buscar noutro lugar; se não encontro o absoluto, sigo 

perseguindo tudo o que se aproxima de minhas representações da perfeição. 

(CARDOSO, 1987; p. 477) 

Nesse sentido, a partir dos relatos de suas duas alunas, alguns espaços urbanos públicos 

adquirem essa conotação de liberdade, local onde seus desejos eróticos podem finalmente ser 

explorados e concretizados. Não deixa de ser bastante simbólico que justamente a parte de trás 

das igrejas, o seu “derrière”, ganhe esse signo de não restrição, de um local em que é permitida 

a satisfação dos impulsos eróticos que acabam por governar Mademoiselle. A força primária 

do desejo erótico de Mademoiselle a levará, mais uma vez, ao seu “derrière”, dessa vez logo 

depois de uma festa promovida na casa de sua patroa Dona Lúcia. A festa em questão fora 

organizada por Dona Lúcia para o Partido Democrático. Sobre essa referência política bastante 

importante na história da cidade de São Paulo e mesmo do Brasil, Boris Fausto nos conta que 

Em São Paulo, a diferenciação da sociedade, entre outros fatores, tornou inviável 

abrigar no PRP [sigla do antigo Partido Republicano Paulista, fundado em 1873] todos 

os interesses — muitos deles pessoais — e concepções políticas. As dissidências no 

partido não eram novidade, mas seu ímpeto foi reduzido até os anos 20. Os dissidentes 

acabavam por retornar ao PRP ou desistiam da política. 
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Em 1926, após a aparição de movimentos e pequenos partidos como a Liga 

Nacionalista e o Partido da Mocidade, surgiu o Partido Democrático (PD), com um 

programa liberal. Seu objetivo central era a reforma política por meio do voto secreto 

e obrigatório, a representação das minorias, independência dos três poderes 

(Executivo, Legislativo, Judiciário), a atribuição da fiscalização eleitoral (FAUSTO, 

2006, pp. 317-18). 

Nesse contexto, embora a personagem Dona Lúcia estivesse organizando essas reuniões 

com os chefes do Partido Democrático (PD), o interesse dela com essa festa se dava antes em 

razão da promoção social que o evento representaria do que propriamente pelo seu engajamento 

com as causas que o PD defendia. Prova disso é a exigência de que as filhas aparecessem na 

festa ao lado da sua preceptora francesa, que simbolizava a sua posição social: uma funcionária 

estrangeira dedicada apenas à educação de suas filhas. Nesse sentido, embora o PD tenha papel 

fundamental na Revolução Constitucionalista de 1932, e, consequentemente, na criação do 

texto magno da Constituição Brasileira de 1934, o que definiria o protagonismo econômico e 

político do estado de São Paulo em contexto nacional, a presença do partido no conto ACR 

representa antes os interesses de uma classe social preocupada com as aparências sociais que 

projetava na sociedade do que propriamente com o seu engajamento com causas políticas que 

atendiam anseios democráticos e isonômicos. 

Nessa festa, ao observar um homem “avec une barbe, vous savez” (ANDRADE, 1976; 

p. 66), os desejos eróticos de Mademoiselle são novamente despertados. Assim, depois de 

emborcar um “cocktail forte bem pra homem”, Mademoiselle não conseguirá mais reprimir sua 

pulsão erótica. O discurso do narrador é novamente invadido pelos pensamentos de 

Mademoiselle, que se imagina abusada por um dos criados de Dona Lúcia. Depois de sua 

fantasia com o abuso, “criou juízo e decidiu ir só” para a pensão onde mora, mesmo que a noite 

já adentrara. No entanto, a protagonista já está à mercê dos devaneios sexuais que insistem em 

lhe arrebatar. Não resiste à “força primária do desejo sexual, que lhe rouba a consciência e 

institui seu poder fabulatório sobre ela” (RABELLO, 1999; p. 117). Do bonde que toma para a 

sua casa, desce de repente e caminha para o “derrière” da igreja de Santa Cecília, local que se 

transformou, para a preceptora, no signo daquilo que, embora seja reprimido, pode ser realizado 

sem que se esbarre na moralidade judaico-cristã. Aqui se instaura o clímax da narrativa. 

Mademoiselle já não tem domínio sobre si mesma, caminha de forma automática atendendo tão 

somente às exigências de sua pulsão erótica que não aceita mais ser reprimida. Por isso, a 

protagonista, diante do caminho habitual para a sua pensão, que significaria passar pela frente 

da catedral da Santa Cecília (espaço público e imbuído da moralidade judaico-cristã, logo um 
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local onde não poderiam ser realizados os desejos reprimidos de Mademoiselle), não consegue 

mais obedecer à sua quase inexistente consciência crítica, não consegue mais reprimir sua 

pulsão erótica que a levará novamente ao “derrière”, a uma experiência-limite. Essa ruptura 

(ou, ao menos, essa intenção de ruptura) que ocorre com o modelo celibatário que significava 

a existência de Mademoiselle coincide com aquilo que a pesquisadora Maria Célia de Almeida 

Paulillo afirma a respeito dos textos que compõem o livro Contos novos. Para Paulillo, há, nessa 

obra, uma “fixação de certas ocasiões singulares em que as personagens rompem 

momentaneamente a crosta da rotina e vivem uma experiência de profunda participação no 

mundo” (apud GEBRA, 2009; p. 188). Essas ocasiões de transgressão com o modus operandi 

de autorrestrição e controle até então comuns à vida social da preceptora de francês comprovam, 

para Paulillo, um mundo no qual não há espaço para sentimentos intensos, culminando, assim, 

naquilo que Eduardo Jardim identifica como “conflitos de intimidade” (JARDIM, 2005; p. 21). 

Sobre esse último lampejo de consciência, a própria  

Mademoiselle sabe disso, decide isso, quer decidir isso, mas agora é tarde, os passos 

a contrariam e a conduzem atrás da catedral de Ruão. É um silêncio de crime, o bairro 

dorme em paz burguesa. Mas tinha que suceder. Duma das ruas que desembocam na 

curva da abside, saltam dois homens, “avec une barbe?” não viu bem, mas “très 

louches”, que se atiram a persegui-la. (ANDRADE, 1976; p. 69).  

O signo que o “derrière” das igrejas assumiu no inconsciente de Mademoiselle é intenso 

o bastante para fazer seus impulsos eróticos dominarem o seu raciocínio. A partir desse ponto, 

quem conduz a professora de francês são antes os desejos do que propriamente a razão. O 

espaço público do centro de São Paulo, que “dorme em paz burguesa” (ANDRADE, 1976; p. 

69), transforma-se em um ambiente licencioso, onde as fantasias eróticas da preceptora podem 

ser satisfeitas. Nesse sentido, o espaço público por que Mademoiselle caminha durante seu 

delírio erótico  

É todo ele proibidas “catedrais desmoronando”, multiplicadas em vertigem. A própria 

igreja de Santa Cecília transfigura-se como catedrais fantasmáticas — condensação 

de proibidos desejos —, espaços eróticos, símbolos acumulados de falos. Nomeados 

com francesismos (os “coruchéus” que despencam em “linha reta sobre ela” e os 

“arcobotantes” que, agitados, se erijam), ou representados como objetos penetrantes 

e sonoros percorrendo os ares em busca de nichos sagrados, tanto mais tentadores 

quanto mais proibidos e menos profanados (em a “flecha zuninte da abside”), esses 

falos multiplicados se cravam no espaço da cidade e mais especificamente da igreja 

como corpos em ereção e em movimento de penetração. Símbolos de um desejo que 
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só pode ser vivido, mesmo na fantasia, como profanação contra a qual a personagem 

Mademoiselle disfarçadamente imagina/simula lutar” (RABELLO, 1999; p. 118). 

É com esse desejo do desconhecido que significa o sexo para Mademoiselle, ao mesmo 

tempo que o medo a impele a dissimular que, na verdade, está lutando arduamente contra a 

realização dessa pulsão erótica, que a professora de francês, caminhando pelo “derrière” da 

igreja da Santa Cecília, nota dois homens que a seguem. Os homens, aproximando-se cada vez 

mais da “quarentona”, perseguem-na, com efeito, somente em seus delírios, e ao leitor é 

revelado que tudo aconteceu na mente fantasiosa de Mademoiselle: ela chega sã e salva à sua 

pensão, ao seu espaço privado e seguro, onde os desejos voltam a ser reprimidos e não têm a 

chance de ser realizados. Desse modo, a igreja, antes símbolo da repressão sexual que dominava 

os desejos “imorais” da protagonista, são revestidos, ao menos o seu “derrière”, de erotismo: o 

espaço público da igreja da Santa Cecília torna-se, assim, no ambiente onde é possível a 

realização de suas pulsões eróticas. 

2.5. No derrière da igreja: entre o obscuro e o explícito 

O conto ACR tem uma estrutura que chama a atenção sobretudo por alguns recursos 

empregados pelo autor, entre os quais está a utilização de diálogos em francês sem qualquer 

tradução para o português. Esse bilinguismo pode surpreender um leitor despreparado, mas é 

precisamente esse recurso que torna o texto ainda mais plural. Nesse contexto, é possível 

refletir, antes de mais nada, sobre o leitor esperado por esse texto de Mário de Andrade. É 

possível ponderar a respeito dessa espécie de “leitor ideal” solicitado pelo texto de Mário de 

Andrade lançando mão, para tanto, do conceito de leitor-modelo desenvolvido por Umberto 

Eco. Em consonância com o autor, leitor-modelo é 

uma espécie de tipo ideal que o texto não só prevê como colaborador, mas ainda 

procura criar. Um texto que começa com “Era uma vez” envia um sinal que lhe 

permite de imediato selecionar seu próprio leitor-modelo, o qual deve ser uma criança 

ou pelo menos uma pessoa disposta a aceitar algo que extrapola o sensato e o razoável 

(ECO, 2017; p. 15). 

Assim, esse leitor ideal requisitado pelo conto “Atrás da Catedral de Ruão” é aquele 

disposto a colaborar e, observando as regras propostas pelo texto, que “está ansioso para jogar” 

(ECO, 2017; p. 16). Por isso, é esperado do leitor-modelo, nesse texto, que aceite as regras do 

jogo e, munido ou não de um dicionário de francês, explore também os diálogos em língua 
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estrangeira. A dificuldade encontrada com a transição direta entre a língua portuguesa e a língua 

francesa, sem uso de aspas ou notas de rodapé com a tradução desses diálogos, parece constituir 

precisamente a estratégia de interpretação suscitada pelo conto. Assim, o que vai determinar a 

competência desses leitores ideais é sua capacidade de compreender as “instruções” dispostas 

no texto, ou antes, os índices apresentados pelo autor e, aceitando-os, colaborar para fruição da 

leitura. E mais: esse leitor-modelo solicitado pelo texto de Mário de Andrade deve ser um leitor 

competente, isto é, um leitor sapiente que colabore com a construção dos sentidos a partir da 

língua francesa empregada pelo autor em seu conto. 

Nesse contexto, é importante a colaboração do leitor-modelo para que o texto alcance 

seu objetivo, pois, de acordo com Tzvetan Todorov em “As categorias da narrativa literária”, 

que integra a obra Análise estrutural da narrativa, 

o sentido (ou a função) de um elemento da obra é a sua possiblidade de entrar em 

correlação com outros elementos desta obra e com a obra inteira (…) Cada elemento 

da obra tem um ou muitos sentidos (salvo se esta é deficiente), que são em número 

finito e que é possível estabelecer de uma vez por todas (TODOROV, 2011; p. 219). 

Por isso, à primeira vista, o conto de Mário de Andrade pode causar estranhamento aos 

“leitores empíricos”, que estão, para Eco, “aptos a ler de várias maneiras, e não há lei que lhes 

diga como devem fazê-lo, porque eles em geral usam o texto como veículo para suas próprias 

paixões, as quais podem vir de fora do texto ou ser suscitadas por acaso pelo texto” (ECO, 

2013; p. 41). 

Contudo, esse mecanismo explorado em “Atrás da Catedral de Ruão” surge, na verdade, 

como parte do projeto inicial do autor. A protagonista do conto em questão é Mademoiselle, 

apresentada como uma preceptora que leciona francês, mas que está ultrapassada tanto na 

matéria que leciona — na qual, “além do inglês e do alemão em que Mademoiselle nem de 

longe podia agora competir com elas, voltavam falando um francês bem mais moderno e leal 

que o da professora, estagnada no ensino e nas suas metáforas suspeitas” (ANDRADE, 1976; 

p. 51) — quanto na própria experiência de vida, pois, depois de tantas viagens de suas duas 

alunas, “caíra naquele mundo mágico de anseios que era o das duas adolescentes, como 

conversavam! Como viajaram e viveram experiências desejadas, aqueles primeiros dias” 

(ANDRADE, 1976; p. 54). Dessa forma, a professora de francês, que vivia “naquela vida 

mesquinha de lições e pão incerto (…) ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a 

blusinha professoral, alvíssima” (ANDRADE, 1976; p. 50), apesar de seus quarenta e poucos 
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anos e rosto cujo desgaste “a camada vasta do pó de arroz não disfarçava mais” (ANDRADE, 

1976; p. 49). 

É possível inferir, a partir da descrição da Mademoiselle de Mário de Andrade, algumas 

características de sua própria personalidade: uma mulher com seus quarenta e três anos cujo 

desejo erótico é inversamente proporcional à imagem casta e quase ingênua que busca projetar 

(para a qual contribuem as roupas alvíssimas que veste), isso porque “podemos saber muitas 

coisas sobre um personagem pela maneira como ele fala, e com quem ele fala — como ele lida 

com o mundo” (WOOD, 2011; p. 97). É justamente para explorar essa sexualidade dissimulada, 

embora obsessiva, que Mário de Andrade utiliza-se de um mecanismo sutil: todo diálogo entre 

a preceptora de francês e suas duas alunas acontecem em francês, uma espécie de máscara que 

oculta aquilo que é censurado. É para desenvolver esse jogo entre o que é permitido e o que é 

censurado que se transita de uma língua à outra diretamente, sem a utilização de aspas ou 

qualquer outro elemento que indique o emprego de uma língua estrangeira, possibilitando, 

assim, tanto a Mademoiselle quanto a suas alunas um léxico particular que, embora permaneça 

recatado, se situa na exata fronteira entre o obscuro e o explícito, como é possível observar no 

seguinte trecho: 

– Un après-midi nous avons vu un homme avec une barbe, vous comprenez… derrière 

cathédrale de Rouen… Alors, vous comprenez… 

– Ma chère enfant, j’estime que vous allez trop loin. Je vous défendes de continuer! E 

decisória, pxx: Ce qui se passait derrière la cathédrale de Rouen, voyons! Se passe 

derrière toutes les cathédrales! 

Mas não só ela concluía assim as investigações das meninas. Era ela mesma a propor 

os assuntos mais salgados. E quando os propunha, chegando o instante da verdade, 

sem coragem pra continuar, ela exclamava “quelle sottise” e reticenciava mais caro 

que tudo: 

– Et alors… c’était comme derrière la cathédrale de Rouen (ANDRADE, 1976; p. 57). 

Como é possível perceber nesse trecho, há a transição direta de uma língua para outra, 

sem a utilização de qualquer sinal que indique a alternância de línguas. Os diálogos entre as 

suas duas alunas e Mademoiselle é sempre feito em francês, que funciona como língua secreta 

com a qual as três podem explorar o ambiente censurado da sexualidade. Como afirma Dantas, 

Fica talvez mais claro agora o papel do francês enquanto linguagem da cumplicidade. 

Não a língua “leal” (qualificativo do próprio narrador), mas um código repleto de 

chaves secretas para o uso exclusivo do pequeno trio. E que boa farsa esse desvio do 

francês, veículo consagrado das boas maneiras, em terreno experimental, onde 
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donzelas dos quinze aos quarenta e tantos realizam sua educação sexual (DANTAS, 

1987; p. 64). 

Nesse sentido, é possível observar que a utilização do francês constitui elemento 

essencial dentro do projeto de Mário de Andrade. A forma abrupta como é feita a mudança de 

uma língua para outra é precisamente o elemento-chave do conto. Assim, é requisitado ao leitor 

uma colaboração para que essa estratégia tenha êxito. O leitor, por conseguinte, é “uma função 

do texto” (COMPAGNON, 1999; p. 142), cuja participação no jogo interpretativo é de essencial 

importância. Em concordância com Jouve, “o leitor, de forma mais ou menos nítida, é sempre 

interpelado. Trata-se para ele de assumir ou não para si próprio a argumentação desenvolvida” 

(JOUVE, 2002; p. 22). Por isso, para que o conto de Mário de Andrade alcance toda sua 

potência de pluralidade, é solicitado ao leitor que “entre no jogo” e supere a dificuldade imposta 

pela transição de línguas. Quanto a essa pluralidade de um texto, é possível recorrer a Barthes 

(em S/Z), segundo o qual um texto torna-se plural justamente quando não há um sentido 

totalmente estabelecido: 

Nesse texto ideal, as redes são múltiplas e jogam entre si sem que nenhuma delas 

possa encobrir as outras; esse texto é uma galáxia de significantes e não uma estrutura 

de significados; não há um começo: ele é reversível; acedemos ao texto por várias 

entradas sem que nenhuma delas seja considerada principal; os códigos que ele 

mobiliza perfilam a perder de vista, são indecidíveis (o sentido nunca é aí submetido 

a um princípio de decisão, a não ser por uma jogada de sorte); os sistemas de sentido 

podem apoderar-se desse texto inteiramente plural, mas o seu número nunca é 

fechado, tendo por medida o infinito da linguagem. A interpretação que um texto pede, 

visando imediatamente no seu plural, não tem nada de liberal: não se trata de conceder 

alguns sentidos, de reconhecer, magnanimamente, a cada um, a sua parte de verdade; 

trata-se, contra toda a in-diferença, de afirmar o ser da pluralidade, que não é o mesmo 

do verdadeiro, do provável ou ainda do possível (BARTHES, 1999; p. 14).  

Nesse contexto, para que a pluralidade presente no conto “Atrás da Catedral de Ruão” 

se realize por completo é essencial a colaboração do leitor-modelo nesse processo. Para tanto, 

a possível dificuldade encontrada com a transição de línguas sem tradução nos diálogos entre 

as três personagens parece constituir, na verdade, o elemento fulcral no projeto de Mário de 

Andrade. Nesse sentido, a língua estrangeira, como já mencionado, funciona como espécie de 

língua secreta com a qual é possível ao trio abordar, ainda que por meio de metáforas e 

aproximações, um objeto embora comum a todos, bastante reprimido: o erotismo.  
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Desse modo, superadas essas estratégias de interpretação requisitadas ao leitor de “Atrás 

da Catedral de Ruão”, é possível compreender a ascensão do desejo erótico de Mademoiselle 

(cuja censura também está presente na utilização dos diálogos em francês, como foi exposto). 

Assim, a curiosidade despertada a partir das histórias de suas duas alunas levará Mademoiselle 

a se aventurar pelo derrière da igreja da Santa Cecília, sua Cathédrale de Rouen.  

Por essa razão, encorajada também pelo álcool depois de emborcar uma taça dos 

“cocktails fortes bem pra homem” (ANDRADE, 1976; p. 67) em uma festa na casa de sua 

patroa Dona Lúcia, Mademoiselle fica indecisa entre qual caminho tomar para retornar para a 

pensão onde mora: “é só atravessar o largo pela frente da igreja e, uns cem passos mais, a porta 

salvadora da pensão… Mademoiselle sabe disso, decide isso, quer decidir isso, mas agora é 

tarde, os passos a contrariam e a conduzem atrás da catedral de Ruão” (ANDRADE, 1976; p. 

69). Nesse momento, Mademoiselle percebe “duma das ruas que desembocam na curva da 

abside, saltam dois homens, ‘avec une barbe?’ não viu bem, mas ‘très louches’, que se atiram 

a persegui-la” (ANDRADE, 1976; p. 69).  

Em seu devaneio de perseguição pelo derrière da Igreja da Santa Cecília, durante o qual 

se vê perseguida por dois homens, à semelhança das histórias contadas pelas suas alunas (“avec 

une barbe”), há um “delírio expressionista, nesse cenário de ruelas obscuras, arquiteturas 

monstruosas, lampiões e árvores retorcidas, debruçados sobre a heroína” (DANTAS, 1987; p. 

68). Nesse contexto, é possível identificar a parte de trás da igreja da Santa Cecília como um 

local no qual as experiências julgadas imorais dentro dos valores judaico-cristãos podem 

ocorrer, isto é, aquilo que é condenado pelos valores morais defendidos pelo catolicismo (e que, 

portanto, não poderia ser exposto na frente da igreja) só poderia ocorrer no sigilo da escuridão 

de seu derrière. Aqui, torna-se interessante recordar um dos possíveis significados para a 

palavra “derrière” empregada no conto de Mário de Andrade. Em consonância com os 

significados trazidos pelo dicionário Michaelis, “derrière” pode ser, igualmente, a “bunda”… 

(em francês, desde o século XVII, o derrière é a parte inferior e posterior do corpo) e, por isso 

mesmo, o ato sexual anal… Nesse sentido, poder-se-ia inferir uma espécie de desejo 

“inconfesso” de Mademoiselle. Assim, apesar do aparente recato que há em Mademoiselle, o 

espaço pelo qual transita (atrás da Igreja da Santa Cecília) produz na personagem um desejo 

pelo desconhecido, aflorando nela um desejo erótico há muito reprimido. 

Nesse sentido, parece haver alguma semelhança entre a língua “secreta” utilizada pela 

Mademoiselle e suas duas alunas e o local em que a protagonista vai buscar a realização de seu 

desejo reprimido. Enquanto nos diálogos entre as personagens a língua francesa serve para 
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disfarçar o conteúdo erótico que exploram por meio de metáforas e aproximações, o derrière 

da igreja da Santa Cecília funciona justamente como um local onde esse desejo erótico pode 

ser experimentado sob o sigilo de um quase anonimato: fronteira entre o obscuro e o explícito, 

entre a censura e a permissão. A parte de trás da igreja da Santa Cecília transfigura-se, para 

Mademoiselle, na Cathédrale de Rouen, local que, estimulada pelas histórias de suas duas 

alunas, assume o signo de segredo, o esconderijo no qual as experiências julgadas imorais 

dentro dos valores judaico-cristãos podem acontecer.  

Por isso, dentro do projeto proposto por Mário de Andrade nesse conto, a constante 

alternância entre português e francês, esse jogo de revelar-esconder se inscreve naquilo que 

Maingueneau chama “interlíngua”, isto é, os usos diversos que se faz de uma língua. Essa 

língua, engendrada, na verdade, de uma tessitura feita de português e de francês, surge como 

elemento central dentro da estrutura do texto, cuja temática também só pode ser plenamente 

apreendida se houver essa colaboração do leitor-modelo. Como bem apontou Luciana Salgado 

em seu artigo “A interlíngua de ‘Atrás da Catedral de Ruão’”, “podemos observar que a tessitura 

de certos códigos linguageiros produz certos sentidos e é, dessa maneira, constitutiva desse 

dizer. Noutros termos: é essa tessitura, e nenhuma outra, a que constitui esse dizer, seus 

sentidos”.  

É dessa maneira que, ainda em consonância com Luciana Salgado, no conto em questão 

encontramos uma experiência de práticas linguageiras ligadas ao modernismo 

paulistano do início do século XX, certas marcas de um fazer antropofágico cujo fim 

último é uma (re)invenção do nacional calcada numa apropriação dos 

símbolos/mitos/ritos locais por práticas discursivas investidas de brasilidade 

moderna e, portanto, inelutavelmente, em busca do que seja essa brasilidade. 

Frequentemente encontramos observações sobre tais condicionantes mesmo em 

sinopses mais sucintas desse conto, nas quais, aliás, costuma-se registrar que se trata 

de um texto “bilíngue” (português/francês). Isso é especialmente interessante, se 

levamos em conta que a língua francesa há muito saiu da escola brasileira regular e 

não foi habitar os tantos cursos livres que ensinam, sobretudo nos últimos 20 anos, 

inglês e, mais recentemente, espanhol. Por isso, em geral esse registro do 

“bilinguismo” do conto é uma advertência. Eventualmente, essa advertência é 

acompanhada de notas de tradução frase a frase que, todavia, não dão conta de 

delimitar os sentidos, por exemplo, do termo “afrosa”, que aparece já no primeiro 

parágrafo do conto (SALGADO, s/a). 

Assim, o desejo erótico reprimido de Mademoiselle e a forma encontrada para satisfazer 

esse desejo somente podem ser compreendidos se houver a aceitação e a participação do leitor 
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nesse jogo. É nesse sentido que a participação do leitor-modelo se torna imprescindível para o 

êxito do projeto do autor, leitor esse que precisa estar atento, como afirma Compagnon a 

respeito do conceito de “hermenêutico” de Barthes, a um “conjunto de enigmas que compete 

ao leitor desvendar, como faz um caçador ou um detetive, através de um trabalho com os 

índices. Estes são desafios, pequenas sacudidelas de sentido. Sem esse trabalho o livro fica 

inerte” (COMPAGNON, 1999; p. 146). Por essa razão, o leitor de “Atrás da Catedral de Ruão” 

é constantemente submetido ao programa proposto por Mário de Andrade, e tem papel ativo no 

jogo interpretativo. 
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3. O SAGRADO E O PROFANO: UMA POSSÍVEL RELAÇÃO 

Apesar de as obras literárias aqui analisadas estarem geograficamente afastadas — 

afinal, o romance Lucíola é ambientado, como foi exposto, no espaço urbano do Rio de Janeiro 

e o conto “Atrás da catedral de Ruão” transcorre no ambiente igualmente urbano de São Paulo 

—, além de também estarem temporalmente separadas por mais de oitenta anos — oitenta e 

cinco anos, para ser mais exato, separam a obra de José de Alencar (cuja publicação ocorreu 

ainda no século XIX, no ano de 1862, embora a trama seja ambientada alguns anos antes, a 

saber no ano de 1855) do ano em que o conto de Mário de Andrade veio a público (que 

aconteceu no ano de 1947) —, há alguns pontos convergentes, e outros divergentes, entre essas 

duas obras que podem ser identificados e analisados.  

O primeiro elemento comum imediatamente observado entre ambos os textos é o 

erotismo das duas personagens (Lúcia e Mademoiselle), que será explorado utilizando, também, 

os espaços físicos pelos quais as personagens circulam (em especial o espaço urbano, outro 

elemento comum nas duas obras). Enquanto a “irrisória Mademoiselle, ‘solteirona’, 

‘quarentona’, e suas duas pupilas, Lúcia e Alba, ‘quase moças, 16 e 15 anos desenvoltos’, 

consagram-se, além das línguas vivas, ao aprendizado de uma matéria incerta, terreno brumoso, 

onde a fabulação tateia através de reticências e muitos pontos de interrogação. Uma lição de 

amor sem aulas práticas, um verbo amar cheio de mistérios” (DANTAS, 1987; p. 63), para a 

personagem Lúcia, a sexualidade é, inclusive, a atividade com a qual ganha a vida, chegando a 

render a esta personagem o epíteto de “monstrengo moral” por Conselheiro Lafayette (BOSI, 

2006; p. 135). 

Nesse contexto, a Mademoiselle de Mário de Andrade é apresentada como uma 

preceptora que leciona francês, mas que está ultrapassada tanto na matéria que leciona — na 

qual, “além do inglês e do alemão em que Mademoiselle nem de longe podia agora competir 

com elas, voltavam falando um francês bem mais moderno e leal que o da professora, estagnada 

no ensino e nas suas metáforas suspeitas” (ANDRADE, 1976; p. 51) — quanto na própria 

experiência de vida, pois, depois de tantas viagens de suas duas alunas, “caíra naquele mundo 

mágico de anseios que era o das duas adolescentes, como conversavam! Como viajaram e 

viveram experiências desejadas, aqueles primeiros dias” (ANDRADE, 1976; p. 54). Dessa 

forma, a professora de francês, que vivia “naquela vida mesquinha de lições e pão incerto (…) 

ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a blusinha professoral, alvíssima” 

(ANDRADE, 1976; p. 51), apesar de seus quarenta e poucos anos e rosto cujo desgaste “a 

camada vasta do pó de arroz não disfarçava mais” (ANDRADE, 1976; p. 49). Nesse contexto, 



74 
 

 
 

para a preceptora, o erotismo presente nas relações entre um homem e uma mulher constitui-se 

ainda como um mistério, e o retorno de suas duas alunas da viagem à Europa, trazendo na 

bagagem diversos relatos, inclusive sobre os mais diferentes tipos de homens, acaba por 

despertar em Mademoiselle um pungente desejo pelo desconhecido campo do erotismo, 

suscitando na professora de francês fantasias que vão governá-la e levá-la ao seu limiar. Por 

isso, depois de ter contato com algumas das histórias supostamente vivenciadas pelas duas 

adolescentes durante a estadia em países europeus, o narrador afirma que, 

Nos seus quarenta e três anos de idade, Mademoiselle estava tomada por um vendaval 

de mal de sexo. Não se compreendia, nunca tivera aquilo em sua virgindade tão 

passiva sempre. Amara sim, duas vezes, mas nunca desejara. Agora, as meninas 

tinham chegado, era o vendaval, tão estalantes de experiências próximas, que puseram 

tuaregues no corpo de Mademoiselle (ANDRADE, 1976; p. 55). 

Já Lúcia é descrita como uma encantadora menina, em cujo corpo esbelto e de suprema 

elegância exibia um “vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo castanho, e dava 

esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos que parecem vão desfazer-se ao 

menor sopro, como os tênues vapores da alvorada” (ALENCAR, 1957; p. 26). Apesar do 

aparente recato de inocência que recobre Lúcia, pouco depois de avistá-la, Paulo, narrador-

protagonista do romance — utilizando, ainda, a classificação feita por Norman Friedman (2002) 

—, é advertido por Sá, seu guia durante a estadia na capital, de que, na verdade, Lúcia “não é 

uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita” (ALENCAR, 1957; p. 26). É dessa forma que o 

leitor toma conhecimento, concomitantemente a Paulo, de que aquela moça aparentemente de 

ingênua castidade trata-se, na verdade, de uma prostituta. É nesse momento que Paulo percebe 

o véu de aparências que recobre a realidade nas dinâmicas estabelecidas na corte carioca, ou 

ainda, é nesse momento que esse personagem se percebe inocente e ignorante em relação aos 

códigos que são movimentados nas relações que se constituem no ambiente urbano na corte do 

Rio de Janeiro. Para essa constatação de que Lúcia é de fato uma cortesã, poderia contribuir, 

como o próprio Paulo relata, a ausência de outros homens que a acompanhassem no evento 

público que significa a festa da Glória, código este que Paulo desconhece por ser novo no espaço 

da corte e, portanto, não ter acesso ainda às normas e princípios que regem as práticas sociais 

estabelecidas naquele ambiente. A falta de uma figura masculina (pai, irmão ou marido) 

fazendo companhia a Lúcia em um evento público como esse, seguindo o raciocínio 

desenvolvido por Paulo, seria um sinal que poderia suscitar desconfiança a respeito da aparente 

castidade projetada por Lúcia. É por isso que o narrador-protagonista, depois de advertido por 
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seu companheiro Sá a respeito da situação em que Lúcia se encontra, descreve-se surpreso e 

admite verdadeira ingenuidade diante dos supostos indicativos demonstrados por Lúcia sobre a 

atividade que exerce na corte. Nesse momento de revelação (tanto para Paulo quanto para o 

próprio leitor) do modo de vida da mulher que despertara tanto interesse em Paulo, este afirma: 

Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundira a máscara 

hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça 

estava só, e que a ausência de um pai, de um marido, ou de um irmão, devia-me ter 

feito suspeitar a verdade (ALENCAR, 1957; p. 26). 

Nesse sentido, apesar de em ambas as personagens haver a manifestação de um erotismo 

pungente, é possível perceber algumas convergências e divergências nas duas obras em análise. 

Para Lúcia, de José de Alencar, a sexualidade é sua atividade profissional, e não há, por isso 

mesmo, omissão do desejo e dos relacionamentos que acontecem com essa “sultana do ouro” 

(ALENCAR, 1957; p. 26). No entanto, isso também não significa que não haja um julgamento 

moral das pessoas que a assistem, sobretudo de um julgamento feito justamente por seu 

enamorado Paulo. Nesse contexto, são contrapostas tanto por Paulo quanto por seus colegas 

duas imagens a respeito da personagem Lúcia: a prostituta, identificada pela figura de Lúcia, 

caracterizada como uma pessoa cujas relações são essencialmente sexuais e mediadas pelo 

dinheiro, uma espécie de objeto sexual; e a imagem casta e ingênua da “senhora” que Paulo 

inicialmente contempla em Lúcia e que irá perdurar por todo o romance, ora produzindo no 

narrador-protagonista amor e ternura pela figura de Lúcia, ora gerando em Paulo o repúdio em 

relação à prostituta cujo acesso ao corpo é mediado pelo dinheiro. Assim, Paulo descreve a 

dúbia relação que estabelece com relação à Lúcia: a imagem virginal da senhora respeitável (a 

imagem da esposa recatada e ingênua) em contraposição à imagem da prostituta que ganha a 

vida fazendo sexo com aqueles pagam o valor (monetário) por ela cobrado: 

Não preciso dizer-lhe, pois adivinha, que acabava de fazer uma triste figura. Não sou 

tímido; ao contrário peco por desembaraçado. Mas nessa ocasião diversas 

circunstâncias me tiravam do meu natural. A expressão cândida do rosto e a graciosa 

modéstia do gesto, ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam a cortesã 

franca e impudente o contraste inexplicável da palavra e da fisionomia, junto à vaga 

reminiscência do meu espírito, me preocupavam sem querer. Atribuo a isto ter eu 

apenas balbuciado algumas palavras durante a conversa, e haver cortejado 

respeitosamente a senhora, que apesar de tudo ainda me aparecia nesta mulher, mal a 

voz lhe expirava nos lábios, porque, então, o desdém que vertia de sua frase volúbil 
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passava, e o semblante em repouso tomava uns ares de meiga distinção 

(ALENCAR, 1957; p. 28). 

Dessa forma, esse ser bifronte que significa Lúcia para Paulo, cuja caracterização se 

movimenta entre imagens dicotômicas, tais como “luz viva / charcos; abismo da perdição / 

pureza d’alma; nudez do corpo / virtude vestida; nudez” (RIBEIRO, 1996; p. 86), vai persistir 

por todo o romance. Em contraste à personagem de José de Alencar, para a qual o sexo adquire 

caráter verdadeiramente corriqueiro (afinal, ganha a vida com isso), embora o faça antes pela 

necessidade financeira do que propriamente por desejo, para a Mademoiselle de Mário de 

Andrade o erotismo e todos os estímulos que ele desperta são evitados e tratados apenas 

metaforicamente, isso porque, como observa Luiz Dantas, 

A idade, o desgaste físico dos anos empurraram-na para além do umbral, deixando do 

lado de cá toda esperança… E se a verdadeira velhice ainda não está tão perto, ou 

amarga, ou apaziguada, o presente do conto é um momento de crise e perplexidade. 

Caem as máscaras, as conveniências pesam, a sexualidade revela-se brutalmente. E 

uma sexualidade que não sabe claramente articular os seus desejos (DANTAS, 1987; 

p. 5). 

Assim, o comportamento de Mademoiselle vai assumindo um jogo de contrastes: apesar 

da conduta casta que se reflete, inclusive, nas roupas alvíssimas que usa, a personagem é tomada 

por um desejo quase incontrolável, por isso “só um verbo irracional dirá no que Mademoiselle 

estava: Mademoiselle estava no cio” (ANDRADE, 1976; p. 56). Entre as histórias contadas por 

suas duas alunas, há uma em especial que desperta grande curiosidade na professora de francês: 

a história de um homem que teriam visto atrás da Cathédrale de Rouen: 

— Un après-midi nous avons vu un homme avec une barbe, vous comprenez… 

derrière la cathédrale de Rouen… Alor, vous comprennez… 

— Ma chère enfant, j’estime que vous allez trop loin. Je vous défend de continuer! E 

decisória, pxx: Ce qui se passait derrière la cathédrale de Rouen, voyons! se passe 

derrière toutes les cathédrales! 

Mas não só ela concluía assim as investigações das meninas. Era ela mesma a propor 

os assuntos mais salgados. E quando os propunha, chegando o instante da verdade, 

sem coragem para continuar, ela exclamava o “quelle sottise” e reticenciava mais 

claro que tudo: 

— Et alors… c’était comme derrière la cathédrale de Rouen. 

A catedral contava tudo. E era deliciosamente punidor o tudo que contava a catedral. 

Mademoiselle arranjava as rendinhas, agitada (ANDRADE, 1976; p. 57).  
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É dessa forma que, estimulada pelas histórias narradas (ou antes, propositalmente 

inventadas) por suas alunas, Mademoiselle vai se ver irremediavelmente invadida por 

pensamentos com esses homens protagonistas das histórias de Lúcia e Alba. A curiosidade 

despertada pelos personagens e pelas “frases inventadas pelas alunas” (ANDRADE, 1976; p. 

57) em Mademoiselle — e percebida por Lúcia e Alba e por isso mesmo estimulada, como num 

jogo — vai se tornando cada vez mais intensa. Assim, em razão da acentuação desse desejo 

erótico, Mademoiselle torna-se cada vez mais ousada na busca do personnage que a persegue 

em pensamentos, e o espaço público das ruas do centro de São Paulo é o local onde ela procurará 

satisfazer esse desejo. Por isso, Mademoiselle vai explorar a cidade: a fim de encontrar os 

personagens que a roçavam no escuro de seu quarto, ou ainda, para conhecer objetivamente, e 

não apenas nos pensamentos que a invadem constantemente, as figuras masculinas,  

“ces personnages” que a frolavam no escuro do quarto, na fala das meninas, na 

desvirginação escandalosa das ruas. Agora Mademoiselle anda de a-pé e procura no 

jornal onde é o lugar de encontro das multidões. Mas não vai lá, tem medo. Não é 

feliz, mas também não pode-se dizer que ficasse infeliz, Mademoiselle estava gostosa. 

E nessa paciência compensadora dos tímidos, ela ia saborear todos os dias nas 

conversas com as meninas, um naco elástico dos gozos que em pouco elas irão viver. 

Quase sempre era assim mesmo: era ela a concluir em malícia as frases inventadas 

pelas alunas, que por certo ficariam muito atrapalhadas se a quarentona as deixasse 

continuar o que inventavam até um fim inexistente e sequer pressentido (ANDRADE, 

1976; p. 56).  

Nesse contexto, a curiosidade despertada a partir das histórias de suas duas alunas levará 

Mademoiselle a se aventurar pelo derrière da igreja da Santa Cecília, sua Cathédrale de Rouen. 

Por essa razão, encorajada também pelo álcool depois de emborcar uma taça dos “cocktails 

fortes bem pra homem” (ANDRADE, 1976; p. 67) em uma festa na casa de sua patroa Dona 

Lúcia, Mademoiselle fica indecisa entre qual caminho tomar para retornar para a pensão onde 

mora: 

É só atravessar o largo pela frente da igreja e, uns cem passos mais, a porta salvadora 

da pensão… Mademoiselle sabe disso, decide isso, quer decidir isso, mas agora é 

tarde, os passos a contrariam e a conduzem atrás da catedral de Ruão. É um silêncio 

de crime, o bairro dorme em paz burguesa. Mas tinha que suceder. Duma das ruas que 

desembocam na curva da abside, saltam dois homens, “avec une barbe?” não viu bem, 

mas “très louches”, que se atiram a persegui-la. (ANDRADE, 1976; p. 69).  
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Em seu devaneio de perseguição pelo derrière da Igreja da Santa Cecília, durante o qual 

se vê perseguida por dois homens, à semelhança das histórias contadas pelas suas alunas (“avec 

une barbe”), há um “delírio expressionista, nesse cenário de ruelas obscuras, arquiteturas 

monstruosas, lampiões e árvores retorcidas, debruçados sobre a heroína” (DANTAS, 1987; p. 

68). Nesse contexto, é possível refletir a respeito do derrière da Catedral de Ruão em que se 

transforma, na verdade, a Igreja da Santa Cecília, palco das aventuras da professora de francês. 

Assim, para Mademoiselle, a parte de trás dessa igreja surge como um local no qual as 

experiências julgadas imorais dentro dos valores judaico-cristãos podem ocorrer, isto é, aquilo 

que é condenado pelos valores morais defendidos pelo catolicismo (e que, portanto, não poderia 

ser exposto na frente da igreja) só poderia ocorrer no sigilo da escuridão de seu derrière. Assim, 

apesar do aparente recato que há em Mademoiselle, o espaço pelo qual transita (atrás da Igreja 

da Santa Cecília) produz na personagem curiosidade pelo desconhecido, aflorando nela um 

desejo erótico há muito reprimido. 

Nesse mesmo sentido, o espaço público da rua é também o local em que acontecem os 

encontros em Lucíola, e onde o protagonista vai conhecer Lúcia. Durante a festa da Glória, 

“uma das mais tradicionais festividades religiosas do Rio de Janeiro em homenagem a Nossa 

Senhora da Glória do Outeiro, venerada na igreja histórica com o mesmo nome, situada no 

bairro da Glória” (IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 2018), Paulo 

avista Lúcia a alguns passos: 

A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras; descobri nessa ocasião, 

a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para contemplar no 

horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe do 

primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era 

cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses rostos 

suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os 

tênues vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia 

e não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e 

sereno na mimosa aparição. (ALENCAR, 1957; p. 26).  

Aqui, é possível apontar para algumas características que, apesar de aparentemente 

semelhantes entre Lucíola e “Atrás da Catedral de Ruão”, produzem efeitos bastante distintos. 

Assim, a despeito de em ambos os textos os arredores de uma igreja constituir o local onde 

acontecem os encontros entre Paulo e Lúcia (Lucíola) e Mademoiselle e seus personnages 

(“Atrás da Catedral de Ruão”), o resultado de ambos é diferente. Enquanto em “Atrás da 

Catedral de Ruão” o derrière da Igreja da Santa Cecília aflora em Mademoiselle um desejo 
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erótico antes reprimido — condensando, nesse mesmo espaço urbano, o símbolo de 

transgressão aos valores preconizados pela moralidade judaico-cristã e, simultaneamente, 

atuando como catalisador desse desejo sexual — , contribuindo para emergir na personagem 

uma curiosidade quase incontrolável que a conduz a uma espécie de delírio expressionista 

(DANTAS, 1987), o adro da Igreja da Glória induz Paulo, inversamente, a contemplar Lúcia 

com “não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e sereno na 

mimosa aparição” (ALENCAR, 1957; p. 26), isto é, o espaço igualmente urbano da parte da 

frente da igreja, em ACR, atua como fiador dos princípios morais difundidos pela igreja 

católica. Nesse contexto, o ambiente da Igreja da Glória compele Paulo a idealizar Lúcia como 

uma mulher de ingênua castidade, em harmonia com os valores difundidos pela moralidade 

judaico-cristã. Quando alertado por seu amigo Sá da ocupação profissional de Lúcia (a saber, 

prostituição), Paulo percebe que “confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato 

da inocência” (ALENCAR, 1957; p. 27). Assim, como a própria personagem Lúcia sugere — 

“as aparências enganam tantas vezes! Não é verdade?” (ALENCAR, 1957; p. 27) —, o 

ambiente onde acontece o encontro entre eles contribui para a primeira impressão que Paulo 

nutre por Lúcia, e que percorrerá toda a obra: o sentimento ambíguo e conflituoso de 

condenação à suposta imoralidade que o ofício de Lúcia desperta e o amor que acaba 

sustentando por ela. Nesse sentido, o ambiente da igreja católica, embora presente em ambas 

as obras aqui analisadas, exercem diferentes funções (ora ratificando os valores católicos, ora 

transgredindo esses mesmos valores): enquanto no texto de Mário de Andrade os encontros de 

sua personagem Mademoiselle com os transeuntes que circulam pelas ruas escuras do centro 

de São Paulo ocorrem, efetivamente, no derrière da Igreja da Santa Cecília (portanto, local livre 

das imposições morais preconizadas pela religião católica), no romance de José de Alencar o 

encontro amoroso entre Paulo e Lúcia ocorre na parte da frente da Igreja da Glória, no Rio de 

Janeiro — ainda durante o dia, afinal “era ave-maria quando chegamos ao adro” —, local 

portanto que movimenta e ratifica os valores religiosos. 

Assim, diferentes simbologias atravessam as duas narrativas. Em Lucíola, por exemplo, 

alguns dos índices de riqueza e status social estão associados a espaços que, embora públicos, 

são geralmente frequentados pela elite da corte do Rio de Janeiro, como o são o teatro lírico 

(onde Lúcia “esmaga as outras com o seu luxo” (ALENCAR, 1957; p. 97) e as ruas pelas quais 

os personagens circulam, tais como a Rua do Ouvidor, cuja loja de artigos de luxo Desmarais 

“envia diariamente [a Lúcia] o vestido de melhor gosto, a joia mais custosa, e as últimas 

novidades da moda” (ALENCAR, 1957; p. 97). Nesses espaços geralmente frequentados pela 
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elite carioca, os vínculos constituídos entre as pessoas adquirem uma aparência factícia, não 

havendo transparência nas relações que aí se estabelecem. São eventos, à semelhança do teatro 

lírico, que representam antes uma oportunidade de interação entre a própria alta classe 

fluminense do que propriamente acesso à cultura. O prestígio dessas cerimônias reside, 

principalmente, em aspectos geralmente superficiais da vida na corte. Por esse motivo, torna-

se imperioso, se não obrigatório, tanto a Lúcia quanto a Paulo o comparecimento às mais 

diversas atividades e eventos que acontecem diariamente na cidade do Rio de Janeiro, como é 

possível observar já nos primeiros parágrafos do capítulo III, quando o narrador-protagonista 

expõe a quantidade de compromissos a que se vê quase que irremediavelmente obrigado a 

comparecer:  

A corte tem mil seduções que arrebatam um provinciano aos seus hábitos, e o 

atordoam e preocupam tanto, que só ao cabo de algum tempo o restituem à posse de 

si mesmo e ao livre uso de sua pessoa.  

Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações às notabilidades políticas, 

literárias e financeiras de um e outro sexo; passeios aos arrabaldes; visitas de 

cerimônia e jantares obrigados; tudo isto encheu o primeiro mês de minha estada no 

Rio de Janeiro. Depois desse tributo pago à novidade, conquistei os foros de cortesão 

e o direito de aborrecer-me à vontade. (ALENCAR, 1957; p. 31).  

Em razão dessa ausência de transparência e sinceridade nas relações que se estabelecem 

no espaço urbano e público das ruas e dos teatros da corte carioca, não será possível a Lúcia e 

Paulo a experiência do amor e do afeto nesses ambientes (o que ocorrerá somente quando os 

personagens adentrarem um espaço rural e campesino). Nesse contexto, a falta de transparência 

e veracidade dessas relações estabelecidas no espaço urbano da corte carioca, no romance de 

Alencar, ocorre porque há uma diferença entre a ficção da cidade e a ficção do campo, como 

afirma Raymond Williams, para o qual “no tipo urbano, a experiência e a comunidade seriam 

essencialmente opacas; no tipo campestre, essencialmente transparentes” (WILLIAMS, 2011; 

p. 278). Por isso, para que haja a concretização do amor entre os personagens Paulo e Lúcia, 

será necessário que ambos adentrem o ambiente bucólico do jardim da casa do Dr. Sá, conforme 

já exposto neste trabalho, ou outros ambientes igualmente campesinos. Isso ocorre porque é 

somente nesses espaços que relações amorosas, portanto “essencialmente transparentes”, 

podem se estabelecer na ficção de “tipo urbano”. Ainda nesse contexto do ambiente urbano que 

representava a corte do Rio de Janeiro retratada no romance de José de Alencar, são também 

índices de poder e status social as roupas e joias utilizadas por Lúcia. Desse modo, tanto a 

vestimenta quanto os acessórios utilizados pela personagem Lúcia constituem elementos que 



81 
 

 
 

revelam não apenas a sua preocupação estética com moda e beleza, mas compõem verdadeiros 

símbolos que participam da sua identidade social e que revelam, simultaneamente, a sua 

condição financeira e o grupo social ao qual pertence. É por isso que Lúcia demonstra 

preocupação quando esta diz a Paulo que precisa 

escrever à Gudin que me faça uma dúzia de vestidos os mais ricos; dizer ao caixeiro 

do Wallerstein que me traga para escolher o que ele tem de melhor em modas 

chegadas ultimamente! É verdade, esquecia-me de mandar tomar uma assinatura no 

teatro lírico, e encomendar uma nova parelha de cavalos. A minha caleça já está usada; 

preciso trocá-la por urna vitória, e renovar o fardamento tios criados. Até à noite tenho 

tempo para tudo. O Jacinto se incumbirá de uma parte das comissões (ALENCAR, 

1957; p. 102). 

Por isso, a partir desses índices encontrados na narrativa de José de Alencar, é possível 

depreender o caráter convencional das relações que se estabelecem na corte do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, embora as relações se estabeleçam também a partir do afeto e da afinidade (para 

o que o relacionamento entre Paulo e Lúcia pode servir de exemplo, apesar do início pautado 

pelo preconceito e pelo estigma social), percebe-se, sobretudo em relação à elite carioca da qual 

tanto Lúcia quanto Paulo fazem parte, a conveniência que reside nessas amizades e demais 

relações sociais e amorosas aí estabelecidas.  

Do mesmo modo como no romance de José de Alencar, em “Atrás da catedral de Ruão” 

é possível perceber a presença de índices que concentram sentidos que extrapolam o simples 

objeto ou espaço. São exemplos desses símbolos existentes na narrativa de Mário de Andrade 

a “a gente muita que passava apressada” (ANDRADE, 1976; p. 62), além da presença “dos 

bondes, dos autos, da gente” (ANDRADE, 1976; p. 62), que funcionam como indícios da 

modernidade que com a qual a cidade de São Paulo já era identificada à época, além de 

representar o alto número de pessoas que diariamente já circulavam pelo centro da capital 

paulista.  

Nesse mesmo sentido, os espaços urbanos e públicos de ambas as obras contribuem 

igualmente como elementos fulcrais às narrativas. Assim, embora trabalhe como preceptora 

para uma rica família paulista, os espaços públicos de São Paulo são identificados como 

ambientes dominados por uma multidão de anônimos, espaços, aliás, que oferecem perigo aos 

incautos que, à semelhança de Mademoiselle, se arriscam à noite por suas ruas e avenidas. Esses 

espaços das ruas e avenidas do centro da cidade de São Paulo acabam por ganhar contornos de 

perigo e erotismo: à semelhança dos desejos reprimidos da professora, os espaços físicos que 
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pouco antes estavam sob a escuridão ganham formas visíveis, mesmo à noite. Nesse sentido, 

esse espaço público das ruas de São Paulo acaba por espelhar também os próprios sentimentos 

da professora de francês, numa espécie de reflexo entre o imaterial que constitui aquilo que 

Mademoiselle sente e deseja (o erotismo que a preceptora agora busca nos derrières das suas 

cathédrales de Rouen brasileiras) e o real e concreto dos prédios, ruas e avenidas da cidade 

paulista, que, sob o quase anonimato das sombras projetadas por seus edifícios e catedrais, 

permite à Mademoiselle finalmente buscar a satisfação de seus anseios eróticos. Afinal, se antes 

os seus desejos eram desconhecidos e nebulosos, agora, à semelhança das ruas pelas quais 

circula, ganham contornos visíveis e nítidos. É nesses espaços públicos e urbanos das ruas, 

avenidas e no derrière das catedrais do centro de São Paulo que, para a protagonista 

Mademoiselle, é possível a concretização da experiência erótica que tanto deseja. Nesse 

ambiente de quase penumbra que significam os espaços públicos pelos quais caminha durante 

a noite, Mademoiselle pode explorar o misterioso universo do erotismo: numa fronteira entre o 

obscuro e o explícito, entre a censura e a permissão.  

Ainda sobre o conto ACR, não há, aliás, referências ao ambiente rural e campesino; a 

única citação a um ambiente rural em ACR ocorre justamente quando o narrador recorda a 

infância de sua protagonista, apontando como causa de sua repressão ao desejo erótico 

justamente um episódio no qual “Mademoiselle cantava uma canção antiga em que Lisette indo 

em busca da primeira paquerette da primavera, topa com um cavaleiro na ‘lisière du bois’” 

(ANDRADE, 1976; p. 51), embora constitua um evento ocorrido apenas no pensamento da 

professora de francês. Por isso, a relação entre a preceptora e suas alunas e patroa não representa 

uma relação de transparência e de afeto; trata-se antes de uma relação pautada pelo dinheiro e 

pela dependência. Outro índice revelador da posição social e personalidade de Mademoiselle 

são as roupas utilizadas pela professora de francês de Mário de Andrade. Nesse sentido, ao 

contrário do que se observa em Lucíola e que foi exposto anteriormente, em ACR é possível 

depreender os símbolos que indicam a ausência de luxo e de sofisticação de sua personagem 

Mademoiselle. A preceptora, cuja “blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas crespas” 

(ANDRADE, 1976; p. 51) comunica não apenas a sua posição social, mas também a sua 

obsessão com a imagem casta e cândida que deseja transmitir, é identificada como uma pessoa 

cujo rigoroso controle linguístico (a exemplo das correções que realiza da pronúncia de suas 

alunas), estético (cujas vestimentas são exemplo) e emocional é contrastado com as suas 

incursões no ambiente escuro e perigoso das ruas da capital paulista. Por isso, embora 
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movimentem elementos aparentemente convergentes, tanto o conto “Atrás da catedral de Ruão” 

quanto o romance Lucíola sugerem diferentes perspectivas para os mesmos símbolos.  

Outro índice das diferentes relações estabelecidas entre a protagonista de Lucíola e a 

Mademoiselle de “Atrás da catedral de Ruão” é o quarto (dormitório) de ambas as personagens. 

Nesse contexto, o quarto da professora de francês consiste em um espaço íntimo e privado, cujo 

acesso é permitido única e exclusivamente à própria preceptora. Nessa perspectiva, o quarto de 

Mademoiselle serve ainda como observatório a partir do qual a professora de francês pode 

contemplar o acasalamento dos gatos da vizinhança como forma de obter contato com o ato 

sexual, embora de modo indireto. Não há a presença de homens ou mesmo de outras mulheres 

em seu aposento, localizado à rua “Sebastião Pereira, onde ficava o segundo andar da sua 

pensão. Sem elevador”. Por isso, o quarto de Mademoiselle assume o signo de privacidade e de 

observatório, a partir do qual mantém contato com o erotismo embora de maneira dissimulada. 

Contrariamente, o quarto de Lúcia, embora seja ambiente igualmente privado e íntimo, 

acaba ganhando contornos de algo público, afinal, àqueles que desejem adentrá-lo, bastaria 

pagar a quantia previamente combinada. Por isso, o sexo, no caso do espaço íntimo e privado 

do quarto de Mademoiselle, é algo externo e para o qual resta apenas o voyerismo. Trata-se, 

portanto, de um movimento externo, de fora para dentro, local a partir do “seu olhar na janela 

enfrestada do quarto, o ouvido, a cara toda enfim na umidade de setembro” observa o 

acasalamento dos gatos da vizinhança, “aprendendo o esperanto fácil dos gatos da noite” 

(ANDRADE, 1976; p. 55), única forma de explorar o misterioso e distante universo erótico. 

Já no caso de Lúcia, observa-se um movimento interno, no qual o sexo está em seu 

interior, já que seu quarto funciona como “local de trabalho”, sendo, portanto, livre àqueles 

cujo dinheiro seja o suficiente para financiar a aventura sexual. Ainda a esse respeito, observou-

se, em ambos os textos aqui explorados, que a pulsão erótica é, de certa forma, a força motriz 

das duas obras. Para essa efetuar esse exame do erotismo em suas personagens, os espaços 

públicos e privados, urbanos e campesinos, pelos quais Lúcia e Mademoiselle transitam 

constituem elementos essenciais para a reflexão proposta por seus autores. Nesse sentido, os 

próprios corpos de suas personagens parecem constituir-se como “espaços” a serem igualmente 

explorados: no caso de Lúcia, seu corpo é identificado como espaço público àqueles cujo 

dinheiro e desejo assim o permitam; já em Mademoiselle, seu corpo é caracterizado como 

espaço privado e cujo acesso não é permitido. Desse modo, tanto no romance de José de Alencar 

quanto no conto de Mário de Andrade, o erotismo e a própria sexualidade de suas personagens 
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femininas é explorada por toda a narrativa, servindo mesmo de fio condutor das narrativas, 

constituindo essa reflexão o cerne da proposta de ambos os textos. 

No entanto, embora esteja presente em ACR e em Lucíola, tanto a manifestação do 

desejo erótico em Mademoiselle quanto a própria atividade sexual para Lúcia representam os 

dois pontos extremos de uma mesma linha: em Lúcia, percebe-se as consequências sociais e o 

estigma enfrentados por aquelas para quem o erotismo e a própria atividade sexual não respeita 

as convenções sociais baseadas na moralidade burguesa judaico-cristã; enquanto em 

Mademoiselle, observa-se como os valores morais burgueses igualmente judaico-cristãos, 

como castidade e rejeição aos desejos e pulsões eróticos, constituem elementos que podem 

inibir a saudável experiência com a própria sexualidade e conduzir à rejeição desse desejo 

erótico e do sexo, delimitando a experiência em detrimento da própria vontade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, a reflexão empreendida neste trabalho buscava estabelecer em que medida 

os espaços da cidade e do campo, bem como os espaços públicos e privados realizavam uma 

representação das práticas sociais comuns à época da publicação dos textos aqui analisados. 

Para tanto, selecionou-se duas obras que, embora separadas temporal e geograficamente, 

apresentam certas “similaridades” temáticas, a despeito das inúmeras diferenças existentes. Por 

isso, elencou-se, como objetos de análise desta pesquisa, o romance Lucíola, de José de 

Alencar, e o conto “Atrás da catedral de Ruão”, de Mário de Andrade, publicado postumamente 

na coletânea Contos novos. Nesse contexto, outros textos desses mesmos autores foram 

igualmente empregados a fim de lançar luz a algumas questões que surgiram durante a 

elaboração desta dissertação, recorrendo-se, para tanto, a obras que dialogavam com os temas 

explorados em Lucíola e em ACR. 

Contudo, trilhando um caminho que irrompeu de forma absolutamente espontânea 

durante a fatura deste trabalho, notou-se que os elementos inicialmente elencados para 

observação (como já mencionado, trata-se dos espaços urbano e campesino, público e privado) 

extrapolavam a simples representação das práticas sociais e da organização social do ambiente 

em que as obras foram concebidas. Desse modo, observou-se a relevância desses mesmos 

elementos também para a constituição da experiência afetiva de suas personagens, sobretudo 

de Lúcia (de Lucíola) e de Mademoiselle (de “Atrás da catedral de Ruão”), personagens estas 

cuja representação nas aludidas obras foi enfatizada nesta pesquisa (embora, é claro, os demais 

personagens que compõem tanto o romance Lucíola quanto o conto ACR tenham sido 

igualmente aqui mencionados e analisados, sobretudo em relação às personagens femininas 

aqui elencadas como objeto de estudo). Ainda nesse sentido, constatou-se também o emprego 

dos espaços como símbolos de poder e status social, além, como foi exposto, da utilização 

desses mesmos espaços como forma de representar as mudanças as quais as cidades retratadas 

experimentavam à época. 

Para tanto, foi necessária uma reflexão inicial, embora de modo breve, a respeito do 

ambiente político, econômico e cultural em que tanto o romance de Alencar quanto o conto de 

Andrade emergiram. A despeito das significativas diferenças constatadas entre os dois 

momentos em que essas obras foram produzidas (a saber, a corte do Rio de Janeiro, em 1855, 

e a cidade de São Paulo entre as décadas de 1930-40), observou-se em ambos os períodos 

retratados acentuadas mudanças tanto no que se refere ao tecido social que compunha, então, 

as sociedades fluminense e paulista, quanto no que diz respeito à forma de sociabilidade desses 
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mesmos corpos sociais. Nesse contexto, a partir de uma aproximação realizada das obras de 

José de Alencar e de Mário de Andrade, constatou-se como ambas as publicações se destacam 

como formas privilegiadas de captar e representar as relações sociais que então se estabeleciam, 

bem como observou-se que os textos em questão, embora ficcionais, proporcionam acesso às 

experiências vivenciadas pelo coletivo a partir da experiência individual de suas personagens.  

Torna-se igualmente imperioso observar e pontuar, no entanto, que o recorte realizado 

por Alencar, em seu romance Lucíola, não contempla, deveras, o tecido social que de fato 

constituía a sociedade carioca de então. Nesse sentido, basta recordar, como foi aqui exposto, 

o período histórico em que o romance é ambientado: na corte carioca do início da segunda 

metade do século XIX, ou mais precisamente no ano de 1855, na cidade do Rio de Janeiro, 

então capital do Brasil. Conforme já divulgado nesta pesquisa, a despeito de a cidade carioca 

figurar, à época, como líder indiscutivelmente isolada no que diz respeito à participação de 

homens e mulheres negros escravizados em seu capital social (a seu respeito, como já aqui 

mencionado, basta recordar que, em 1851, a cidade carioca contava, então, com a maior 

concentração urbana de escravos existente no mundo desde o final do Império romano: 110 mil 

escravos numa população total de 266 mil habitantes, ou seja, mais de 40% do total dos 

habitantes da corte carioca eram pessoas negras escravizadas (SCHWARCZ, 1998)), a 

representação realizada por José de Alencar em seu Lucíola ignora deliberadamente a 

participação dessa parcela da sociedade carioca de então. Observa-se sim, no romance de 

Alencar, menção a pessoas negras somente em um único parágrafo em toda a obra, o que denota, 

como aqui já citado, o caráter contraditório da própria corte carioca. Nesse sentido, a partir do 

recorte realizado por seu autor, que, como já aqui demonstrado, constitui-se por espaços de 

poder e, portanto, frequentado por membros igualmente poderosos e influentes da sociedade 

fluminense, é possível compreender a ausência desses homens e mulheres negros no romance 

de Alencar, embora não deixe de caracterizar um deliberado projeto político o fato de seu autor 

ter ignorado intencionalmente inúmeros elementos que integram o rol de problemas sociais  

próprios da realidade brasileira, sobretudo da realidade carioca, como eram a escravidão, a falta 

de trabalho para as mulheres (o que, de fato, constitui o motivo central para que Maria da Glória 

tenha sido levada à prostituição ainda adolescente), o patriarcado que constituía praticamente 

todo o organismo social da sociedade brasileira etc.  

Para a fatura deste trabalho, foi de imensa importância a consulta a autoras e autores que 

haviam refletido previamente a respeito dos temas sobre os quais debruçou-se esta análise. Sem 

o auxílio de uma bibliografia que explorasse os assuntos aqui desenvolvidos, mesmo que a 
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respeito de outras obras de outros escritores, como é o caso de Raymond Williams, Antonio 

Candido, Antonio Dimas, entre muitos outros importantes nomes aqui empregados, tornar-se-

ia inegavelmente penoso, se não impossível, o cumprimento da tarefa a que se propôs este 

trabalho. Ainda nesse sentido, são igualmente significativas as contribuições de outros 

pesquisadores que se propuseram à reflexão das obras aqui empregadas como objeto de estudo, 

entre os quais estão Valéria De Marco, Dante Moreira Leite, Ivone Daré Ribeiro, entre outros.  

Dessa forma, buscou-se detectar os inúmeros índices e símbolos que constituem os 

espaços observados no romance e no conto em questão. Para tanto, atentou-se principalmente 

para os espaços pelos quais circulam as personagens Lúcia e Mademoiselle. Foi dessa maneira 

que, a partir da aproximação de ambas as obras — cujo recorte dos espaços observados nesses 

textos visava à reflexão do modo pelo qual a cidade e suas dinâmicas sociais foram 

representadas —, constatou-se como esses elementos, geralmente considerados componentes 

secundários, alcançam efetivamente estatuto tão importante quanto os demais elementos das 

narrativas. 

Desse modo, embora constituam tanto o romance Lucíola quanto o conto “Atrás da 

catedral de Ruão” duas obras com projetos e resultados bastante diferentes, foi possível 

estabelecer algumas convergências e divergências encontradas nas publicações. Nesse sentido, 

a reflexão aqui empreendida, distante de esgotar o tema e a rica contribuição tanto de José de 

Alencar quanto de Mário de Andrade com as obras aqui selecionadas, teve como principal 

objetivo apontar para algumas características comumente ignoradas durante a análise das obras 

em questão, bem como, espera-se, servir de incentivo para que mais trabalhos se debrucem 

sobre esses aspectos tão significativos no projeto de seus autores. 

  



88 
 

 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Theodor W. Notas de literatura, v. I. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012. 

ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Rio de Janeiro: Typ. de G. Leuzinger & 

Filhos, 1893. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4647. Acesso em: 15 jun. 

2021. 

_____________. Lucíola. Rio de Janeiro: José Olympio, 1957. 

_____________. José de Alencar: comédias. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

ALONSO, Angela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil Império. São 

Paulo: Paz e Terra, 2002. 

ANDRADE, Mário de; ANDRADE, Carlos Drummond de. A lição do amigo: cartas de Mário 

de Andrade a Carlos Drummond de Andrade. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1988. 

_____________. Contos novos. São Paulo: Martins Fontes, 1976. 

_____________. O turista aprendiz. Brasília: Iphan, 2015. 

ARÊAS, Vilma. “Mademoiselle e o desejo (conversando com Luiz Dantas)”. Novos estudos — 

CEBRAP, São Paulo, n. 92, p. 123-130, mar. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002012000100008&lng=pt&nrm=iso. Acessos em: 21 maio 2021. 

BARTHES, Roland. A aventura semiológica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

_____________. S/Z. São Paulo: Edições 70, 1999. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 43 ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

BRESCIANI, Maria Stella Martins. Londres e Paris no século XIX — o espetáculo da pobreza. 

São Paulo: Brasiliense, 2004. 

CANDIDO, Antonio. “Degradação do espaço: estudo sobre a correlação funcional dos 

ambientes, das coisas e do comportamento em L’Assommoir”. Revista de Letras. Assis, 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1972. v. 14. 

CARDOSO, Sérgio. Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade (1500-1960). São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. vol. I. 

CENTRO DE MEMÓRIA CMSP. Disponível em: 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/memoria/especial/bonde-saudoso-paulistano/. Acesso em: 10 

jun. 2020. 



89 
 

 
 

COLLINS. Disponível em: https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/french-

english/affreux. Acesso em: 10 jun. 2020. 

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Minas Gerais: 

Editora UFMG, 1999. 

CONGRESSO LATINOAMERICANO DE CIÊNCIA POLÍTICA, jul. 2017, Montevideo. 

Intelectuais e Estado: os projetos nacionais de José de Alencar e Mário de Andrade. Disponível 

em: 

http://www.congresoalacip2017.org/arquivo/downloadpublic2?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtc

yI7czozNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUlFVSVZPIjtzOjQ6IjI0NTkiO30iO3M6MToiaCI7cz

ozMjoiMmNmYjJlN2QwMTkwOWVmYzg1YTg5YTEzYTMyODU1Y2YiO30%3D. 

Acesso em 14 jun. 2021. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 09 jun. 

2020. 

DANTAS, Luiz. Amar sem aulas práticas. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8636324. Acesso em: 15 

jan. 2020. 

DIMAS, Antonio. Espaço e romance. São Paulo: Editora Ática, 1994. 

ECO, Umberto. Confissões de um jovem romancista. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

_____________. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 

2017. 

ELIAS, Nobert. O processo civilizador. vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

FARIA, José Roberto de. Ideias teatrais: o século XIX no Brasil. São Paulo: 

Perspectiva/Fapesp, 2001. 

_____________. O teatro na estante. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.  

_____________. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, s/a.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2006. 

FREUD, Sigmund. Obras psicológicas de Freud. Escritos Sobre a Psicologia do Inconsciente. 

Rio de Janeiro: Editora Imago, 2006. v. 2. 

____________. O mal-estar na civilização. São Paulo: Penguin Classics-Companhia das 

Letras, 2011. 

____________. Totem e tabu. São Paulo: Penguin Classics-Companhia das Letras, 2013. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8636324


90 
 

 
 

FRIEDMAN, Norman. O ponto de vista na ficção. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/33195/35933. Acesso em: 22 fev. 2020. 

GEBRA, Fernando de Moraes. Identidades intersubjetivas em contos de Mário de. Andrade. 

237 f. Tese (Doutorado em Letras — área de Estudos Literários). Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2009. 

GINZBURG, Jaime. A crítica da sociedade patriarcal em contos de Mário de Andrade. Ciências 

& Letras, Porto Alegre, n. 34, p. 39-45, jul./dez. 2003.  

HERNANDES, Gabriel Queiroz Guimarães. O lampiro noturno, entre céu e charco: um estudo 

do espaço em Lucíola. 2015. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura 

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

São Paulo, 2015. Acesso em: 2 jun. 2021. 

HOBSBAWM, Eric. A era do capital — 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

HOUAISS ELETRÔNICO. Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/. Acesso em: 07 mar. 

2021. 

JARDIM, Eduardo. Mário de Andrade: a morte do poeta. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005. 

IBGE. Censo Demográfico 1872, 1890, 1900, 1920,1940, 1950, 1960,1970, 1980,1991, 2000 

e 2010. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6. Acesso em: 

08 mar. 2021. 

JOUVE, Vincent. A leitura. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 

KAVISKI, Ewerton de Sá. Romance e Ironia: José de Alencar revisitado. Tese (Doutorado em 

Letras). Paraná: UFPR, 2016. 

LAFETÁ, João Luiz. “Batatas e Desejos”. Remate de Males, Campinas, v. 1, p. 147-56, 2012. 

Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8636436. 

Acesso em: 20 maio 2021. 

____________. 1930: a crítica e o Modernismo. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000. 

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo: Atlas, 1985. 

LEITE, Dante Moreira. O amor romântico e outros temas. São Paulo: Editora Unesp, 2007. 

DE MARCO, Valéria. O império da cortesã: Lucíola, um perfil de Alencar. São Paulo: Editora 

Martins Fontes, 1986. 

MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias da rua do ouvidor. Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial, 2005. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/33195/35933
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6


91 
 

 
 

MAINGUENEAU, Domenique. Gênese dos discursos. São Paulo: Editora Parábola, 2008.  

MATOS, Ralfo. “Migração e urbanização no Brasil”. Revista Geografias. Belo Horizonte, v. 

14, 2012. 

NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: história, teoria e crítica. São Paulo: EDUSP, 2015. 

PAULILLO, Maria Célia Rua de Almeida. “Contos da plenitude”. In: ANDRADE, Mário de. 

Contos novos. São Paulo: Klick Editora, 1997.  

PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. 1999. 

427 p. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Campinas, SP. Disponível em: 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/280024. Acesso em: 22 fev. 2020. 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Vira e mexe, nacionalismo: paradoxos do nacionalismo literário. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Relação entre história e literatura e representação das 

identidades urbanas no Brasil (séculos XIX e XX). Anos 90 — Revista do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/6158. Acesso em: 15 abr. 2020. 

PINCHERLE, Maria Caterina. “O linguajar multifário: os estrangeiros e suas línguas na ficção 

de Mário de Andrade”. Revista IEB. São Paulo, n. 47, 2008. 

RABELLO, Ivone Daré. A caminho do encontro: uma leitura de Contos novos. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 1999. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e 

Machado de Assis. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1996. 

SALIM, Larissa Itami O’Hara. Perfis de mulheres: a philía aristotélica na trilogia de José de 

Alencar, 2018. Tese (Doutorado em Letras). Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de 

Ciências Humanas e Naturais. Disponível em: 

http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_12693_Tese%20final.pdf. Acesso em: 07 mar. 2021. 

SALGADO, Luciana. “A interlíngua de ‘Atrás da Catedral de Ruão’”. Crítica e companhia. 

Campinas, SP. Disponível em: http://www.criticaecompanhia.com.br/luciana.htm. Acesso em: 

15 jan. 2020. 

SCHPUN, Monica Raisa. “Luzes e sombras da cidade (São Paulo na obra de Mário de 

Andrade)”. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 46, 2003. 

https://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/6158
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_12693_Tese%20final.pdf
http://www.criticaecompanhia.com.br/luciana.htm


92 
 

 
 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador — D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SENRA, Nelson de Castro. Uma breve história das estatísticas brasileiras (1822-2002). Rio 

de Janeiro: IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 2009. 

SILVA, Simone Rodrigues Vianna. Linguagem, sexualidade e Desrazão em “Atrás da catedral 

de Ruão”, de Mário de Andrade. Revista Opiniães. São Paulo, n. 14, 2019. 

SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Os caminhos da pena de um romancista do século XIX: 

o Rio de Janeiro de Diva, Lucíola e Senhora. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/xmlui/handle/ri/13324. Acesso em: 18 jan. 2020. 

TODOROV, Tzvetan; BARTHES, Roland et al. Análise estrutural da narrativa. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2011. 

TOMACHÉVSKI, Boris. “Temática.” In: EIKHENBAUM, Boris; JAKOBSON, Roman et al. 

Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. 

WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

WOOD, James. Como funciona a ficção. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 


