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Prefácio 

 

 Todo o esforço empenhado neste trabalho, ainda que modesto, visava fazer dele 

um material que pudesse circular entre algumas áreas de interesse, como a literatura, a 

história e a filosofia, mas também em campos de estudos afins, como a sociologia e a 

psicologia, por exemplo. É que neste trabalho o principal objeto de estudo foi a 

articulação entre dois campos distintos, mas que se cruzam constantemente, a literatura e 

a medicina, sobretudo no século XIX, período com o qual trabalhamos, obrigando-nos a 

lidar com textos de diferentes campos de conhecimento.  

 Desta maneira, podemos afirmar que este trabalho se inscreve no campo de 

investigações acerca da epistemologia da Medicina moderna que vem se desenvolvendo 

desde George Canguilherm (1904-1995), o qual ganha uma dimensão maior com os 

trabalhos de Michel Foucault (1926-1984), com a publicação da História da Loucura em 

1961, e com Pierre Bourdieu (1930-2002). Além disso, este trabalho também se vincula a 

uma tendência contemporânea quanto às investigações acerca das ciências modernas em 

relação ao seu papel no jogo político durante a (re)organização da sociedade brasileira, 

sobretudo no século XIX. Conforme Dominichi Miranda de Sá, até meados da década de 

1990 houve um predomínio das pesquisas voltadas para compreender o papel das ciências 

em termos de sua precariedade institucional até 1930, bem como por meio da atuação dos 

"intelectuais nacionalistas" ligados ao Estado. Contudo, ao longo dos últimos anos, as 

pesquisas foram redimensionadas no que diz respeito ao tempo e, sobretudo, aos espaços 

de atuação dos intelectuais no desenvolvimento conceitual e das práticas científicas no 
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Brasil, como demonstram os estudos de Flavio Edler (1999), Jaime Benchimol (1999) e 

Ana Maria Fernandes (2000) (A ciência como profissão 14-15). Em nosso caso, 

procuramos inserir os debates e as investigações sobre as ciências modernas no campo 

literário no intuito de problematizar sua função nos discursos ficcionais do século XIX, 

como indica nossa trajetória acadêmica.  

 No Mestrado, defendido na UNICAMP em 2004, nosso objetivo era investigar o 

uso do discurso médico-científico acerca da loucura como dispositivo de controle da 

produção intelectual no conjunto das obras críticas e ficcionais de um importante escritor 

do século XIX no Brasil, Araripe Júnior (1848-1911). Para o PhD desenvolvido no 

Departamento de Espanhol e Português da Universidade do Texas em Austin, a temática 

escolhida é o desenvolvimento da natureza humana no discurso médico-científico da 

segunda metade do século XIX nas obras de Aluísio Azevedo, Eugenio Cambaceres e 

Emília Pardo Bazán, cujas investigações são motivadas pelo intuito de contribuir 

teoricamente para o entendimento do enlace entre literatura e medicina que marcou o 

surgimento tanto de uma como da outra nas sociedades modernas do século XIX. 
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This research project discusses the construction of human nature in the medical-

scientific discourse of the second half of the nineteenth century in three different works 

from the Naturalism movement: O Homem (1887), by the Brazilian author Aluísio 

Azevedo; Sin Rumbo (1885), by the Argentinian Eugenio Cambacérès Alaias; Los pazos 

de Ulloa (1886), by the Galician author Emilia Pardo Bazán. My arrival at this topic -the 

human condition in medical-scientific discourse- developed from reading The Political 

Technology of Individuals (1982), where Michel Foucault affirmed that the art of 

governing people at the turn of the nineteenth century is based on the observation of the 

nature of governed subjects (149). Thus, my endeavor is to answer some of the questions 

raised by Foucault’s claim such as: how is the human subject portrayed in the medical-

scientific discourse, and what status is it given? Hence, I begin my analysis with La 

Psychologie comme science naturelle: son présent & son avenir (1876), a theoretical text 

developed within the medical-scientific framework, and whose author Joseph Delboeuf 



 x 

was a member of the Nancy School, founded in 1882. This text was cited in La cuestión 

palpitante by Emilia Pardo Bazán, a work in which the notion of being is depicted as a 

split into two dimensions: the physical and the subjective. Many authors, like Charles 

Taylor in Source of the self. The making of the modern identity (1989), for example, have 

observed this historical and uniquely modern phenomenon, I attempt to focus on the 

consequences of this process of the division of human nature, such as the 

institutionalization of a diseased state of self, as well as the death of God and being, and 

finally, the restoration of Catholic tradition contra medical-scientific discourse. 

 

 

Este trabalho problematiza a construção da natureza humana no discurso médico-

científico da segunda metade do século XIX em quatro diferentes obras: O Homem 

(1887), do escritor brasileiro Aluísio Azevedo, Sin Rumbo (1885), do argentino Eugenio 

Cambaceres, La cuestión palpitante (1883) e Los pazos de Ulloa (1886), ambas da 

escritora espanhola Emilia Pardo Bazán. O tema em questão surgiu da leitura de The 

Political Technology of Individuals (1982), no qual Michel Foucault afirma que o 

fundamento da arte de governar, que surge no final do século XVIII, seria a observação 

da natureza daqueles que são governados (149). A partir desta sentença, procuramos 

responder algumas questões, por exemplo: como o discurso médico-científico tratou o 

indivíduo no nível da linguagem e qual passou a ser seu status. Nesse sentido, inciamos 

nosso trabalho com um texto teórico desenvolvido no âmbito das ciências médicas, de 

Joseph Delboeuf (1831-1896), membro da escola de Nancy fundada em 1882: La 
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Psychologie comme science naturelle: son présent & son avenir (1876), citado por 

Emilia Pardo Bazán em La cuestión palpitante, no qual o ser é dividido em duas 

diferentes dimensões, a física e a subjetiva. Muitos autores, como Charles Taylor em 

Source of the self. The making of the modern identity, tem observado este histórico e 

singular fenômeno moderno. Entretanto, dedicamo-nos às consequências deste evento, 

como a instituição de uma natureza doentia do ser, a morte de Deus e a do próprio 

homem, bem como o resgate da tradição sagrada contra o discurso médico-científico. 
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Introdução 

 

Neste trabalho iremos investigar a construção da natureza humana nos discursos 

médico-científicos no tocante ao campo literário da segunda metade do século XIX, 

sobretudo nas obras O Homem (1887), do brasileiro Aluísio Azevedo (1857-1913), Sin 

Rumbo (1885), do argentino Eugenio Cambaceres e La cuestión palpitante (1883) e Los 

pazos de Ulloa (1886), ambos da escritora espanhola Emília Pardo Bazán (1851-1921). 

Entre as obras selecionadas para a realização deste projeto, optamos por aquelas que 

respondem aos questionamentos que nortearam o seu desenvolvimento quanto ao tema 

escolhido, uma vez que colocaram, cada uma à sua maneira e de uma forma particular, a 

natureza humana como objeto de problematização da trama narrativa, cujos autores são 

reconhecidos como os introdutores, em seus respectivos países, do movimento 

Naturalista que nasce na França com Émile Zola (1840-1902). 

A recepção do Naturalismo, bem como dos modelos científicos que estiveram na 

ordem dos debates literários da segunda metade do século XIX, como o positivismo, 

darwinismo, além das teorias modernas no campo do direito, da psiquiatria, da 

antropologia criminal, da medicina, se deu tanto no Brasil, como na Argentina e na 

Espanha, em um contexto de ebulição e de mudanças no âmbito cultural, social, político e 

econômico, sendo acolhidos pelos intelectuais dos referidos países de uma maneira bem 
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semelhante, salvo no caso de Emília Pardo Bazán, cujo diálogo com as idéias que partiam 

da França e chegavam à Espanha foi feito de modo bem distinto.1  

No caso brasileiro, segundo Dominichi de Sá, interessada no estudo da 

emergência da figura do "cientista" no século XIX, o cientificismo do período coincidiu 

com uma ansiedade de "especialização" dos intelectuais que se colocavam como "homens 

de ciência", termo condizente com uma nova atitude intelectual fundamentada na 

experimentação e observação da realidade, em clara oposição ao antigo termo "homens 

de letras", ligado à vasta instrução e tributária de um certo "iluminismo tardio", tido agora 

como "cultura enciclopédica inútil". Entretanto, continua a autora, esta mudança não teria 

ocorrido sem resistência, hesitações, inúmeros debates e conflitos (A ciência como 

profissão 13-14). Já no século XVIII, por exemplo, J. Peard em estudo de 1990 intitulado 

The Tropicalist School of Medicine of Bahia, Brazil, 1869-1889 observa que um grupo de 

médicos baianos fora do âmbito institucional, conhecido como “Escola Tropicalista 

Baiana”, teria rejeitado as idéias médicas sobre doenças tropicais de fundo determinista e 

pessimista oriundas das potências coloniais européias, bem como as teorias raciais, como 

o poligenismo, defendidas nos Estados Unidos, criando conceitos de valorização e 

                                                
1 Vários autores procuram abordar a complexidade da recepção, por exemplo, da teoria da degeneração de 
B.A. Morel na segundo metade do século XIX e início do XX na Espanha procurando demonstrar a 

aceitação, reelaboração e adaptação dos conceitos em determinados momentos, bem como do embate e o 

conflito em torno dos preceitos e juízos desta matriz teórica. Segundo Ricardo Campos Marín e Rafael 

Huertas, algumas teorias cientificistas, como a degeneração, teriam entrado na Espanha de modo tardio, 

além de não haver tido o impacto que teve em outros países, como sugere a ausência de um discurso 

apocalíptico em torno dos perigos que poderiam se abater sobre a raça e a pátria (La teoría de la 

degeneracíon em España 231-48). Sobre a mesma problemática, no que diz respeito a aceitação das idéias 

médicas vindas da Europa, ver o trabalho de Flavio Edler, de 1998: A Medicina brasileira no século XIX: 

um balanço historiográfico. Quanto a esta questão na Argentina, ver La mentalidad evolucionista em la 

argentina: una ideologia del progreso, trabalho de Marcelo Montserrat. 
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afirmação como a maleabilidade e adaptabilidade dos seres humanos (Citado por Flavio 

Edler em A Medicina Brasileira no Século XIX 176-77).   

Se lermos com atenção Urupês, do renomado escritor Monteiro Lobato, de 1918, 

mais conhecido ultimamente pela obra tida premonitória O Presidente Negro, de 1926, 

com alcance no âmbito imaginário social bem maior que as dissertações de cunho 

cientificista, iremos perceber com clareza que as idéias que os médicos baianos do século 

XVIII tentavam combater ainda vigoravam e desempenhavam um papel importante no 

jogo político de meados do século XX. Isto nos dá uma boa noção de como as idéias, 

teorias e modelos discursivos migravam da França para outros países, cuja recepção era 

determinada pelos mais diversos interesses no debate político, sejam eles individuas ou 

institucionais. Podemos afirmar que o que ocorre no caso brasileiro em termos de 

recepção das idéias européias, como mencionamos acima, pode ser estendido às outras 

realidades das quais provém os autores com os quais trabalhamos, inclusive com respeito 

às idéias que constituíam as bases do Naturalismo. Com a experiência que tivemos no 

mestrado ao trabalhar com as obras críticas de Araripe Júnior e agora com os escritos de 

Aluísio Azevedo, Eugenio Cambaceres e Emília Pardo Bazán, é possível afirmar que a 

relação que cada escritor aqui discutido estabeleceu com as idéias naturalistas que 

partiam da França variava de uma obra para outra sem que uma ordem evolutiva a 

determinasse, questão trabalhada de maneira mais incisiva no caso de Bazán. No Brasil, a 

questão da recepção dos modelos teóricos no século XIX fomentou um grande debate na 

década de 1970 em torno da concepção das "idéias fora do lugar" de Roberto Schwarz, 

cuja maior opositora foi Maria Sylvia de Carvalho Franco, discussão que ainda faz parte 
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da agenda acadêmica, sobretudo no que tange os estudos da história intelectual no 

Brasil.2  

  A maneira como ocorreu a recepção do cientificismo do século XIX pelos 

intelectuais do período, tanto no Brasil como na Argentina e na Espanha, foi 

profundamente marcada pelo que ele oferecia em termos de uma racialização do 

pensamento em estreita relação com as mudanças sociais que estavam ocorrendo nos 

países mencionados. Segundo Lilia Moritz Schwarcz, o cientificismo era uma resposta 

radical ao ideal de igualdade que alimentava o iluminismo do século XVIII e em nome do 

qual foram feitas as revoluções burguesas. Para a autora, os primórdios da oposição à 

idéia humanista e universalizante de que todos os homens eram iguais, contida na 

constituição das nações modernas, nas quais se reservava pouco espaço para as diferenças 

entre os indivíduos, iniciou-se com Comte de Buffon (1707-88) e Cornelius de Pauw 

(1739-99) já no século XVIII, cujas teorias se opunham à concepção de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) de que a natureza humana é boa, mas a civilização a corrompe. 

Era então necessário atacar justamente o núcleo do modelo humanista, ou seja, o próprio 

conceito de natureza, seja ela humana ou o mundo material que circunda os indivíduos, o 

que passou a ser possível com a criação da teoria da "degeneração" de Cornelius de 

Pauw, vista pela autora como o início da racialização do pensamento moderno.  

Para Schwarcz, até então chamava-se "degenerada" as espécies tidas como menos 

complexas em termos orgânicos, portanto inferiores. Mas, com Cornelius de Pauw, a 

                                                
2 A respeito desta questão, ver o texto de José Murilo de Carvalho, A história intelectual do Brasil: a 

retórica como chave de leitura (2006), no qual o autor observa que os dois debatedores estavam 

equivocados quanto às suas pressuposições, uma vez que tanto um como outro partiam do princípio radical 

de determinação das idéias pelo contexto histórico. 
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degeneração passou a ser vista como um "desvio patológico do tipo original", referindo-

se, ainda de maneira tímida, ao patrimônio genético como elemento determinante das 

aptidões intelectuais e das inclinações morais de cada indivíduo (O espetáculo das raças 

43-66). Assim, o cientificismo se apropriou do ponto de aplicação do iluminismo – a 

natureza humana – para fazer com que ele se curvasse diante de novas exigências e 

interesses políticos relacionados à idéia de que os homens não são iguais entre si e, 

portanto, possuem papéis distintos na organização social. 

Desta maneira, no século XVIII o debate se polarizava, de um lado a 

naturalização da igualdade humana e de outro a racialização desta mesma natureza 

humana, como marcador de diferenças entre os indivíduos, sobre a qual irá se 

fundamentar o cientificismo da segunda metade do século XIX, que permitirá o 

surgimento da frenologia, da antropometria, por exemplo, teorias de interpretação da 

capacidade humana a partir dos estudos do tamanho e proporção dos cérebros de cada 

povo, bem como a antropologia criminal, a psiquiatria, a medicina social etc. Enfim, uma 

série de ciências físicas e biológicas voltadas para o estudo da natureza humana com os 

as quais no Brasil, por exemplo, se pensará a questão da mestiçagem e o papel dos ex-

escravos negros na sociedade, bem como o da mulher, o dos setores pobres e o de outros 

indivíduos que precisavam ser sujeitados. Na Argentina, estes mesmos modelos 

cientificistas, que tinham a natureza humana como ponto de aplicação de suas investidas, 

serão utilizados para tentar conter a onda imigratória européia composta por elementos 

considerados suspeitos e indesejáveis que poderiam colocar em risco o patrimônio 

biológico nacional pensado em termos de uma idealização de pureza consanguínea. Na 



 6 

Espanha, estas mesmas ciências que se constituíram em torno dos estudos da natureza 

humana tiveram um papel importante, ainda que de maneira mais modesta se comparadas 

ao Brasil e à Argentina, ao se pensar e discutir uma série de fenômenos sociais de ordem 

econômica, política e moral, como aponta a literatura da época, como a criminalidade, 

mendicância, prostituição, greves operárias, revoltas etc, pensados a partir da idéia de 

degeneração individual que levaria a uma degeneração social, cultural e religiosa (La 

teoría de la degeneracíon em españa 233).  

Logo, podemos dizer que os estudos científicos acerca da natureza humana 

inauguraram uma nova razão de Estado, como assinala Michel Foucault, que colocou os 

cuidados com esta natureza como prioridade, dos quais surgiram estratégias políticas 

chamadas pelo autor de tecnologias do sujeito ou biopoder3. Enfim, o importante para nós 

é que, como afirma Foucault, estas tecnologias do sujeito ou biopoder se desenvolverão a 

partir da produção de conhecimentos específicos, produzidos no campo das ciências 

médicas, por meio da observação da natureza daqueles que deviam ser governados, 

                                                
3 De acordo com o autor, o livro chamado System einer vollstaendigen Medicinische Polizei, do alemão J.P. 

Frank, de 1779, é a primeira obra que apresenta um sistema completo de saúde pública, marcando o 

momento em que a estrutura política se alia ao saber médico-científico orientada por uma "razão de 
Estado", cuja base é a relação entre a vida e a morte dos indivíduos mediada pela garantia de uma certa 

saúde e bem-estar da população, da qual não cessa a produção e a reformulação de estratégias políticas, 

tanto no âmbito da realidade como no do discurso, chamadas de "tecnologia do sujeito" ou "biopoder" por 

Michel Foucault (Microfísica do Poder 163-173). Nesse sentido, quando a saúde se transforma em objeto 

de preocupação constante do Estado e alvo das políticas públicas, estas estratégias irão cobrir toda a 

dimensão da vida dos indivíduos, compreendendo o momento de seu nascimento até sua morte, ou seja, 

como nascem, como se desenvolvem, o que fazem de suas vidas, como se relacionam entre si, como 

trabalham, como atuam sexualmente, quais suas atividades e comportamentos rotineiros etc, constituindo 

um verdadeiro "Life Insurance" social (Seguro Social da Vida), cujo contrato pode ser sintetizado na 

seguinte frase: "Go get slaughtered and we promise you a long and pleasant life” (Sacrifique-se e nós 

prometemos a você uma vida longa e prazerosa)  (The Political Technology of Individuals 146-47). 
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questão fundamental sobre a qual incidirá todo o nosso trabalho (The Political 

Technology of Individuals 149).  

Entretanto, se a natureza humana, tida agora não mais como universal, mas 

diferente entre os mais variados grupos sociais, vista como frágil e precária e que 

necessita de cuidados, teve um papel importante no embate político da época, a maneira 

pela qual ela foi apropriada e redefinida pela ciência, inclusive no campo literário, não 

tem sido devidamente estudado. Nesse sentido, este trabalho, antes de ser conclusivo, 

gostaria de apontar para esta lacuna nos estudos acerca do desenvolvimento cientificista 

do século XIX. Ao longo deste processo de pesquisa uma única questão era latente, 

embora dela tenham surgido várias outras: se foi a partir das investigações acerca da 

natureza dos sujeitos que o conhecimento científico moderno se constituiu, funcionando 

como apoio às políticas públicas, como o saber médico a tratou e quais operações, no 

nível da linguagem, foram feitas para redefini-la e reconstrui-la?  

Dessa forma, no primeiro capítulo iremos trabalhar com a obra La Psychologie 

comme science naturelle: son présent & son avenir, escrita em 1876 pelo matemático, 

filósofo e psicólogo Joseph Delboeuf (1831-1896), com o objetivo de mostrar como a 

natureza humana foi construída e pensada no discurso médico-científico, além de seu 

funcionamento, para que, a partir da evolução deste contexto, pudêssemos desenvolver 

ferramentas conceituais apropriadas com as quais poderíamos lidar com as questões que 

já haviam sido levantadas em leituras prévias das obras ficcionais selecionadas.4 Embora 

                                                
4 Para nos referir a este processo, utilizamos ao longo de nosso trabalho o termo “antropologização”, 

considerando que sua composição reflete os fenômenos citados acima, uma vez que ele é o resultado da 

junção da palavra "antro", que significa gruta ou caverna onde habitam criaturas selvagens, e "logização", 
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pouco estudado, Delboeuf é citado por alguns estudiosos, como Serge Nicolas e Ludovic 

Ferrand, como aquele que teria realizado grandes avanços nos estudos acerca da hipnose, 

técnica utilizada no tratamento da histeria tanto por Jean Martin-Charcot (1825-1893) 

quanto por Sigmund Freud (1856-1939) (La psychologie moderne: textes fondateurs du 

XIXe siècle avec commentaires 206). Delboeuf também foi membro da escola de Nancy, 

instituição que rivalizava com a Escola de Salpêtrière, à qual pertenciam Charcot e Pierre 

Janet (1859-1947), no que diz respeito à compreensão e ao tratamento da histeria. A 

utilização do texto de Delboeuf mencionado acima se justifica na medida em que, além 

de nos permitir marcar a construção da natureza humana no discurso médico-científico, 

ele é mencionado na obra La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán, o que indica que 

ele circulava, ou no mínimo a questão que ele coloca, entre os escritores da época, ao 

menos na Espanha, daí sua extrema relevância. Mas antes procuramos marcar o momento 

no qual ocorre a interiorização do saber no mundo ocidental com Santo Agostinho (354-

430) para termos uma perspectiva histórica deste processo de antropologização, já que ele 

ocorre a partir de um movimento discursivo da interioridade humana, fenômeno que irá 

nortear todo o desenvolvimento do texto de Delboeuf. As questões levantadas neste 

primeiro capítulo, como a internalização da subjetividade, a fragmentação do eu entre as 

dimensões orgânica e subjetiva, as quais o autor se esforça para articular, bem como seu 

adoecimento, sua finitude e sua dessacralização, sobretudo do interior humano, servirão 

para organizar e estruturar os demais capítulos, a partir dos quais saímos do campo 

                                                                                                                                            
cuja raiz que nos interessa é a palavra grega "logos", que diz respeito a ordem do pensamernto, do 

raciocínio, do discurso organizador e da inteligência. 
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científico, mas sem dele nos afastar tanto, para discutir os efeitos do processo de 

antropologização no campo literário em algumas obras tidas como naturalistas.  

Utilizamos aqui o termo “naturalista” sabendo do risco que corremos quando 

lançamos mão de conceitos para se referir a uma determinada realidade, como se ela 

fosse um todo homogêneo, mas que na verdade encerra em si uma grande diversidade. 

Este é o caso de todo e qualquer período ou movimento literário, bem como da fortuna 

intelectual de qualquer escritor, que muitas vezes foi sufocada à custa de muitos 

sacrifícios levados a cabo por uma certa crítica literária que procurava enquadrar 

determinados autores e obras a partir de certos interesses que, na maioria das vezes, 

extrapolavam o âmbito literário. 

Assim, a partir da obra O Homem, de Aluísio Azevedo, o propósito do segundo 

capítulo foi o de discutir como a fragmentação da natureza humana entre as esferas 

orgânica e subjetiva, como um dos efeitos do processo de antropologização, relacionada 

ao campo das enfermidades, foi trabalhada no campo literário. No intuito de criar um 

contexto no qual pudéssemos inserir nossas discussões, procuramos demonstrar, por meio 

dos trabalhos de Charcot e Freud, que a questão da fragmentação da natureza humana foi 

fundamental para a emergência de duas ciências, a Psiquiatria e a Psicanálise, as quais se 

digladiavam em torno da defesa de uma das dimensões, a física e a subjetiva, às quais os 

indivíduos teriam sido reduzidos.  

Pudemos perceber que na obra de Aluísio Azevedo procurou-se colocar a esfera 

subjetiva como definidora da condição humana sem antes estabelecer um intrincado jogo 
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entre as duas dimensões, reproduzindo de um certa forma o embate que se dava entre a 

Psiquiatria e a Psicanálise.     

No terceiro capítulo, a partir da obra Sin Rumbo, de Eugenio Cambaceres, 

procuramos discutir outros dois efeitos do processo de antropologização pleiteados pelo 

discurso médico-científico: o fim da dimensão sagrada, já anunciada no primeiro capítulo 

por Joseph Delboeuf, e o fim do próprio homem, este último como resultado da dinâmica 

da linguagem científica que se desenvolve na dimensão interior dos indivíduos, os quais 

pretende sujeitar. Entretanto, para discutir o fim do homem como resultado final das 

operações científicas no nível da linguagem, resgatamos uma matriz teórica que suporta 

toda a trama de Sin Rumbo e que foi desenvolvida por Hippolyte Taine (1828-1893), já 

que ela estrutura o que chamamos de “agenda da interioridade”. Pudemos perceber que a 

obra de Eugenio Cambaceres procura desmascarar, ao contrário de O Homem, o 

prepotente saber médico-científico da época que não apenas destituiu a dimensão sagrada 

dos indivíduos, mas os lançou em um nada da existência quando colocou as profundezas 

dos seres como espaço privilegiado dos estudos da natureza humana.  

Por fim, no quarto e último capítulo trabalhamos com as obras La cuestión 

palpitante e Los pazos de Ulloa de Emília Pardo Bazán, cuja intenção foi colocá-las 

como ponto de refluxo contra toda a maquinaria discursiva da ciência que vai se 

avolumando ao longo dos três primeiros capítulos, uma vez que procura realocar a 

natureza humana na tradição religiosa cristã já minada pelo mesmo discurso científico do 

século XIX que procurou eliminá-la, não apenas dos campos de conhecimento, no qual 

obteve grande sucesso, mas também do cotidiano ordinário dos indivíduos. Contudo, 
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sabendo que Emília Pardo Bazán dispunha de trabalhos tanto no campo da crítica e da 

teoria literária, bem como no da ficção, procuramos investigar a questão da oposição ao 

discurso médico-científico nos dois campos de atuação da autora. Na primeira obra, a 

autora discute a entrada, na Espanha do século XIX, das idéias que para ela compõem o 

conjunto teórico Naturalista, sobretudo as de Émile Zola. Preocupada em defender os 

princípios teológico-cristãos acerca da natureza humana face ao crescente 

desenvolvimento e estabelecimento da ciência como espaço privilegiado da produção de 

conhecimento sobre os indivíduos, Bazán propõe uma unificação entre os dois corpos 

teóricos na composição literária, cujo êxito é indiscutível. Porém, três anos depois, na 

obra de ficção Los pazos de Ulloa, de um alcance de público maior, o projeto de 

conciliação entre o saber teológico-cristão e a ciência sobre a natureza humana foi 

redirecionado, e o que assistimos é uma tentativa de sobreposição da primeira em relação 

a segunda. 
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Capítulo I: A natureza humana no discurso médico-científico 

 

O objetivo neste capítulo é desenvolver um contexto a partir do qual possamos 

abordar a problemática da divisão do ser entre as dimensões orgânica e subjetiva que 

ocorre no mundo ocidental a partir de finais do século XVIII e início do XIX, ou seja, no 

momento em que surgem as chamadas ciências modernas que irão subverter a maneira 

com que até então se manipulava os objetos a serem conhecidos, sobretudo o que veio a 

ser chamado, nesta mesma época, de “homem”. Como afirma Michel Foucault, esta 

divisão que se faz para se pensar o indivíduo e sua condição na “ordem do mundo” é algo 

recente e não pertencia, por exemplo, ao pensamento médico da era clássica, pois uma 

medicina que colocasse a causa de algumas supostas enfermidades, como a loucura e a 

histeria, em termos de “orgânico” e/ou “subjetivo”, somente será possível com o período 

moderno: 

In itself, itself, stripped of the polemical intentions that it conceals, 

this super-imposition is significant. For it does not belong to the medical 

problems of the eighteenth century, but joins the sense–brain, periphery–

centre issue, which is fully in line with medical considerations then, to a 

critical analysis that relies on a dissociation between the soul and the 

body. The day would come when doctors considering the problem of 

origins, of causal determination, and of the seat of madness would answer 

in terms of materialism, or not. But these values would only be recognized 

in the nineteenth century, precisely when the problematic as defined by 
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Voltaire would be accepted as self-evident. Then, and only then, would it 

be possible to have a spiritualist and a materialist psychiatry, one 

conception of madness that reduced it to the body, and another that left a 

place for the immaterial elements of the soul (History of madness 212).5  

No intuito de evitar as grandes contextualizações da época que acabam 

extrapolando, muitas vezes, a modéstia da temática proposta, como é o caso aqui, e 

procurando inserir o tema a partir do próprio corpo textual que foi selecionado para este 

trabalho, gostaríamos de iniciar nossos estudos com uma obra extraída de um dos 

trabalhos elencados para análise, La cuestión palpitante (de Emilia Pardo Bazán), 

intitulada La Psychologie comme science naturelle: son présent & son avenir, escrita em 

1876 por um matemático, filósofo e psicólogo dedicado aos estudos da psicofísica, no 

entanto completamente esquecido nos dias atuais, o belga Joseph Delboeuf.  

Este pensador nasceu em Liège, na Bélgica, em 1831 e morreu em 1896 em Bonn, 

na Alemanha. Doutorou-se em filosofia e letras em 1855 e foi professor de filosofia na 

Universidade de Ghent, na Bélgica, entre 1863 e 1866 para, em seguida, ser professor de 

Latim, Grego e Psicologia na Universidade de Liège, em sua cidade natal. Apesar da 

atuação como filósofo e psicólogo, Delboeuf teria se dedicado a hipnoterapia, cuja 

atenção era voltada às mulheres que supostamente sofriam de “histeria”, questão sobre a 

                                                
5Referindo-se ao estudo da loucura na Idade Clássica, Foucault observa que embora as terminologias 

concernentes a esta enfermidade fossem semelhantes às usadas na modernidade, a carga semântica era bem 

particular e, portanto, distintas entre si simplesmente porque no classicismo não se operava com a divisão 

entre corpo e alma: “Pode ser que, de um século para outro, não se fale das mesmas doenças com os 

mesmos nomes, mas isso é porque, fundamentalmente, não se trata da mesma doença. Quem diz loucura 

nos séculos XVII e XVIII não diz, em sentido estrito, ‘doença do espírito’, mas algo onde o corpo e a alma 

estão juntos em questão” (As Palavras e as Coisas 237 – grifos do autor). 
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qual teria desenvolvido diversas teorias, como demonstram alguns de seus trabalhos 

publicados na Revue de l'hypnotisme, dentre os quais Comme Quoi il n'y a pas 

d'hypnoitisme (1891-2) e Quelques Considérations sur la Psychologie de l'Hypnotisme 

(1892-3)6. Ademais, Delboeuf fazia parte e era um dos grandes representantes da Escola 

de Psicologia de Nancy, instituição de investigação médica que se opunha à Escola de 

Salpêtrière, à qual pertenciam Jean Martin-Charcot e Pierre Janet, justamente porque 

defendia a hipnose como tratamento da histeria, ao passo que seus rivais buscavam nos 

procedimentos invasivos uma possível solução objetiva ao mal que acreditavam ser a 

essência feminina.7 

A inserção do texto de Delboeuf em nossas investigações se justifica na medida 

em que ele nos apresenta o debate que se fez na segunda metade do século XIX, 

sobretudo entre os escritores ditos naturalistas, cuja importância é ressaltada por Emilia 

Pardo Bazán, como já mencionamos, acerca do tema escolhido para este trabalho, ou 

seja: a construção da natureza humana no discurso médico-científico, que será feita por 

Delboeuf a partir de duas dimensões: o físico e o subjetivo. O corpo, no que tange aquilo 

que ele representa de mais real, ou seja, toda a sua estrutura orgânica, e a dimensão 

subjetiva dos indivíduos, a qual Delboeuf se refere ora como “espírito” e ora como 

“alma”, mas que a partir de um determinado momento passará a ser chamada por ele de 

“consciente” ou de “inconsciente”, categorias extremamente importantes para a estrutura 

argumentativa do autor e que serão esmiuçadas ao longo de nossa pesquisa. Vale a pena 

                                                
6Sobre esta questão, ver a obra de 2006 de Mauricio da Silva Neubern: “Hipnose e psicologia clínica: 

retomando a história não contada”. 
7Este assunto será retomado no Capítulo II, no qual trataremos das diferenças entre a Psicologia e a 

Psiquiatria. 
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mencionar que Emilia Pardo Bazán se remete ao texto de Delboeuf quando procura 

defender a autonomia e independência da dimensão subjetiva, a qual ela chama de 

“espírito”, afirmando que Delboeuf, como ela, sustentava a irredutibilidade do psíquico 

ao físico. Entretanto, parece-nos que Bazán se equivoca quanto à sua afirmação, uma vez 

que, para Delboeuf, toda a estrutura subjetiva dos indivíduos se formaria a partir da 

dimensão orgânica, como teremos a oportunidade de observar.  

Mas antes, gostaríamos de oferecer um contraponto teórico à estrutura científica 

que veremos em Joseph Delboeuf, para que seja possível um “pensar historicamente”, a 

partir da problemática desenvolvida por Santo Agostinho (354-430 d. C.) em suas 

Confissões acerca de uma certa “interioridade” dos mecanismos de investigação e de 

produção do saber que, de alguma forma, sofrerá um grande deslocamento a partir da 

sociedade moderna, fazendo-se notar em todos os campos da atividade intelectual, 

sobretudo na literatura, que é o nosso principal objetivo.8        

 

 

I.1. O processo de interiorização do ser na busca do sagrado 

 

Em suas Confissões, datadas de 397-398 a.C., contidas no livro X, Santo 

Agostinho apresenta uma série de reflexões acerca dos seus propósitos que se destinam 

tanto a Deus quanto aos homens, abordando as tentações e os pecados aos quais os 

                                                
8Conforme Jean Starobinski, Santo Agostinho destina seus discursos a Deus na tentativa de edificar os 

homens, beneficiários indiretos das Confissões (Le style de l'autobiographie 83-98). 
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indivíduos estariam sujeitos (questões sobre as quais não nos deteremos) para, em 

seguida, tomar como objeto de investigação a memória, elemento que ocupa uma posição 

fundamental em seu conjunto teórico, como veremos adiante.9 Porém, o que realmente 

nos interessa é tentar delimitar o lugar que o “eu”, problemática que retornará em Joseph 

Delboeuf, ocupa em sua estrutura argumentativa.10  

Em Santo Agostinho o “eu” é tomado como o espaço privilegiado de suas 

especulações teóricas, ignorando quase que completamente tudo o que faz parte do 

mundo exterior.11 Contudo, o termo “eu”, do qual faz uso, que diz respeito ao interior em 

contrapartida ao exterior, não compreenderia a dimensão orgânica dos indivíduos, que só 

aparecerá na reflexão intelectual no século XIX, mas estaria situado no plano incorpóreo, 

chamado às vezes de “alma” ou de “espírito”, e que, tal como irá se instituir, estaria 

intimamente associado à memória: “sou eu que me lembro, eu, o meu espírito (ego 

animus)”. Nesse sentido, Santo Agostinho inaugura a problemática da interioridade, um 

marco na cultura ocidental, como vários autores observam, a exemplo de Charles Taylor 

em Source of the self. The making of the modern identity, trabalho publicado em 1989 

                                                
9 Segundo Jeanne Marie Gagnebin, o gênero discursivo de Santo Agostinho se situa no cruzamento entre a 
história e a literatura. No que concerne a história, Agostinho pretende garantir um perfil verdadeiro ao seu 

conjunto argumentativo. Em relação à literatura, trata-se de construir sentidos no desenvolvimento do 

enredo utilizando as estratégias de ficção, seja no campo da imaginação ou na ordenação do real (Dizer o 

tempo 69-79). 
10A memória teria para Santo Agostinho uma grande vantagem no que diz respeito ao corpo em relação ao 

contato com o mundo exterior, aos prazeres físicos e sensitivos: “Então, estando a língua em repouso e a 

garganta em silêncio, canto o que me apraz. Aquelas imagens das cores, que não obstante lá continuam, não 
se interpõem nem me interrompem quando manejo o tesouro que entrou pelos ouvidos. Do mesmo modo, 

conforme me agrada, recordo as restantes percepções que foram reunidas e acumuladas pelos outros 

sentidos. Assim, sem cheirar nada, distingo o perfume dos lírios do das violetas, ou então, sem provar nem 

apalpar, apenas pela lembrança, prefiro o mel ao arrobe e o macio ao áspero” (Confissões 268). 
11Celia Chazelle procura demonstrar a influência de Santo Agostinho na construção da tradição cristã 

durante o período conhecido como Idade Média, no que tange a preferência da “palavra”, sobretudo as 

Sagradas Escrituras, em detrimento à pintura, traço marcante da reforma protestante no século XVI (Not in 

Painting but in Writing 1-22). 
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quando o “eu” torna-se objeto de saber ligado à memória que, por sua vez, se situa na 

alma, região interior de cada indivíduo e que ocupará um lugar de destaque nas teorias de 

Agostinho.12   

Charles Taylor afirma que alguns pensadores antes de Agostinho, como o 

neoplatônico Plotino, já haviam introduzido a problemática da “interioridade”. No 

entanto, em Agostinho, segundo o autor, esta questão seria enfatizada, distanciando-se da 

filosofia antiga que, por sua vez, se fundamentava em outros pressupostos, como veremos 

rapidamente em Platão, filósofo pelo qual Agostinho será profundamente influenciado. 

Ainda de acordo com Taylor, na Antiguidade não poderíamos sequer nos referir 

ao “eu” (self) tal como hoje o entendemos, enquanto um espaço interior, que se situa em 

cada um de nós e que marca a nossa individualidade, representando uma região na qual 

fosse possível ocorrer todos os nossos pensamentos e sentimentos. No seu entender, nem 

mesmo encontramos palavras nos textos antigos que pudessem ser traduzidas 

corretamente por “mente” ou “alma”, no sentido pós-platônico:  

Snell remarked on the absence in Homer of works that could 

happily be translated by our ‘mind’, or even by ‘soul’ in this standard pos-

Platonic meaning, that is, a term designating the unique locus where all 

                                                
12A alma, em Santo Agostinho, é valorizada em detrimento ao corpo na medida em que comporta duas 

qualidades. A primeira diz respeito ao fato de que ela seria o espaço da razão, apenas no caso dos homens, 

pois aos animais não lhes teria sido dada a racionalidade, tornando-os incapazes de interrogar a natureza, 

fazendo com que as belezas do mundo exterior se lhes apresentassem mudas. A segunda qualidade refere-

se à capacidade da alma de dar vida ao corpo, o que nenhum outro corpo poderia fazer: “Por isso te digo,  ó 

minha alma, que és superior ao corpo, porque vivificas a matéria do teu corpo, dando-lhe vida, o que 

nenhum corpo pode fazer a outro corpo” (Confissões 265-66). 

 



 18 

our different thoughts and feeling occur. (Source of the self. The making of 

the modern identity 118) 

Para Taylor, o “eu”, tal como se apresenta nos textos homéricos, onde se dariam 

os pensamentos e os sentimentos, diz respeito à dimensão física do corpo humano, 

carente de uma unidade e, consequentemente, concebido em fragmentos espalhados pelas 

várias regiões da superfície orgânica, ora localizado no fígado, ora no coração ou no 

estômago, conforme Edkins, citado por Taylor: “(…) the Homeric man is revealed ‘as a 

being whose parts are more in evidence than the whole’” (Source of the self. The making 

of the modern identity 118). Já o conceito de “alma”, tal como o encontramos na cultura 

cristã, praticamente inexistia, uma vez que não era tido como algo que comportava uma 

certa imortalidade e tampouco sentido de unidade, ao mesmo tempo que não representava 

o “eu” dos indivíduos, onde se processariam os pensamentos e as formulações morais, 

por exemplo, e sim o que restava do ser após a morte. De acordo com Rachel Gazzola de 

Andrade, o que poderíamos chamar de “alma” em Homero seria a sombra dos indivíduos, 

tal como uma imagem do indivíduo interiorizada que na hora da morte perderia a força e 

se extinguiria (Platão: o cosmo, o homem e a cidade 44-5).13 

 No entanto, prossegue Taylor, com Platão ocorreria uma mudança na maneira de 

se perceber o homem na medida em que o “eu” sofreria uma “centralização” no 

pensamento filosófico, abrindo caminho para o que o autor chama de “interiorização do 

                                                
13O corpo vivo nos textos homéricos também seria apresentado em sua multiplicidade, sendo que cada 

parte em sua função vital poderia designar o indivíduo como um todo, por exemplo, um gesto com as mãos, 

fazendo com que o ser fosse lembrado mais pelas suas ações que por suas qualidades morais. Sobre esta 

questão, ver o trabalho de de 1999 de Giovanni Reale: Corpo, anima e salute: il concetto di uomo da 

Omero a Platone. 
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‘eu’ em Santo Agostinho”. Neste aspecto, vale mencionar que o termo “alma” em Platão 

assumiria um sentido enquanto ser que possui forma, porém invisível e independente do 

corpo e, o mais importante para o entendimento da filosofia platônica, eterna e superior a 

ele.14 Na visão de Taylor, em Platão a alma gozaria de unicidade, diferentemente de seu 

estado fragmentado nos textos homéricos, comportando todos os pensamentos e 

sentimentos, região, inclusive, na qual se localizaria a razão, entidade soberana e que 

deveria exercer seu domínio e governar as paixões provenientes da dimensão física.15 

Ainda conforme Taylor, a alma em sua unidade seria correlata aos ideais éticos 

platônicos de felicidade, justiça, equilíbrio, serenidade e perfeição, ao passo que a idéia 

de alma, entendida enquanto fragmentos, representaria o erro e a imperfeição, uma vez 

que nesse estado a razão, estando ligada à alma, não poderia operar e exercer seu poder 

completamente, como desejava Platão, já que ela também estaria dispersa. Ademais, se 

uma das funções da razão, tal o sentido que Platão lhe confere, segundo Taylor, seria o de 

tornar uno aquilo que estaria em discórdia, ela também necessitaria estar unida: 

In other words, the soul is de jure, in principle, one; it is a single locus. 

The experience of it as comprising a plurality of loci is an experience of 

error and imperfection. The unicity of locus, and hence the new notion of 

                                                
14É conhecida a indiferença em relação à sua sentença de morte por parte de Sócrates, pois sua valorização 

da morte em detrimento à vida se justificaria na medida em que, ao morrer, segundo o filósofo, o homem 
poderia se libertar do corpo e então o mundo das verdades eternas se abriria para a sua alma. Rachel de 

Andrade trabalha a problemática da alma na filosofia platônica na obra de 1993: Platão: o cosmo, o homem 

e a cidade. 
15Taylor observa que em Platão haveria uma ética do exercício da razão em detrimento a uma ética da ação 

e da glória, esta última muito típica em sociedades guerreiras, na qual os instintos e os transbordamentos 

das paixões seriam extremamente valorizados (Source of the self. The making of the modern identity 115-

26). Norbert Elias problematiza em O Processo Civilizador, de 1994, a questão das paixões e instintos ao 

tratar do período que antecede as sociedades de corte na Europa entre os séculos XIV-XV. 
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the soul as this single site of all thought and feeling – as against the 

‘psyche’ as life-principle – is an essential concomitant of the morality of 

rational hegemony. The soul must be one if we are to reach our highest in 

the self-collected understanding of reason, which brings about the 

harmony and concord of the whole person (Source of the self. The making 

of the modern identity 120). 

 Portanto, podemos perceber que em Platão ocorre uma centralização do que 

estaria fragmentado em Homero, ou seja, o “eu”, momento no qual o indivíduo passaria a 

ser tributário de uma dimensão muito bem delimitada e localizada, chamada de “alma”, 

na qual se manifestariam as diferentes faculdades humanas: razão, sentimentos etc. 

Porém, como sustenta Taylor, estaria longe de ocorrer o que ele considera a 

“internalização do eu”, processo que se daria de maneira essencial em Agostinho e que, 

de uma certa forma, seria um dos efeitos da centralização que se opera em Platão. Desse 

modo, apenas podemos falar de centralização, mas nunca de internalização em Platão, 

uma vez que, para Taylor, raramente Platão utiliza uma linguagem do “interior” ou do 

“íntimo” para defender uma idéia, salvo algumas passagens da República. Isso se torna 

ainda mais claro se retornamos ao conceito de razão. 

Como já mencionamos, em Platão o homem se torna bom quando a razão passa a 

governar, colocando os desejos sob seus domínios.16 Todavia, como aponta Taylor, a 

razão em Platão não poderia ser entendida como uma atividade cognitiva independente, 

                                                
16De acordo com Robert O’Connell, o processo de tornar-se bom para Santo Agostinho seria fazer com que 

a alma acolhesse a Deus (Images of Conversion in St. Augustine's Confessions 118-49). 
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tal como a compreendemos atualmente. Ao contrário, a razão estaria subordinada à 

ordem correta das coisas no mundo exterior, mais precisamente no cosmos, servindo de 

ligação entre a alma e o mundo das verdades eternas. Nesse sentido, o olho da alma 

deveria estar, necessariamente, voltado para a direção correta das coisas, na qual se 

inscreveriam todas as verdades eternas, inquestionáveis e imutáveis. Essa seria a ética 

defendida na alegoria da caverna, afirma Taylor, quando o homem, para atingir o bem, 

deveria girar o olho da alma para o reino da luz que ilumina e dissipa os domínios das 

trevas, das incertezas e das dúvidas. Assim, ser governado pela razão seria voltar-se para 

o mundo das fontes morais que não se encontram em nós, interiorizadas em cada 

indivíduo, mas que resplandecem soberanamente no universo onde se encontra o mundo 

das idéias: 

In an important sense, the moral source we accede to by reason are not 

within us. They can be seen as outside us, in the Good; or perhaps our 

acceding to a higher condition ought to be seen as something which takes 

place in the ‘space’ between us and this order of the good. Once reason is 

substantively defined, once a correct vision of the order is criteria to 

rationality, then our becoming rational ought not most perspicuously to be 

described as something that takes place in us, but rather better as our 

connecting up to the larger order in which we are placed (Source of the 

self. The making of the modern identity 123). 

 Logo, a centralização do “eu” que ocorreria na filosofia platônica, significando 

uma região bem definida e facilmente localizada, chamada de “alma”, assumindo um 
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papel importante na constituição do homem e tornando-se o espaço privilegiado no qual o 

indivíduo deveria se inscrever, não significa, de acordo com Taylor, uma interiorização 

no sentido em que ocorreria em Agostinho, quando o objeto que se quer conhecer se 

confundiria com aquele que deseja conhecer, como veremos, já que as fontes morais para 

as quais o indivíduo deveria se voltar, ao contrário do que se vê em Platão, se 

encontrariam numa ordem interior.  

 Como Taylor observa, Agostinho teria sido profundamente influenciado pelas 

doutrinas de Platão, sobretudo por meio do neoplatônico Plotino. Assim como Platão, 

Agostinho acredita nas verdades eternas e inquestionáveis que comprovariam a existência 

de Deus, uma vez que se elas existem e gozam da grandeza de serem imutáveis, somente 

um Ser superior poderia tê-las criado, como é o caso, por exemplo, da busca da felicidade 

que todos os homens empreenderiam, independente do tempo e do espaço. Do mesmo 

modo que Platão, Agostinho também reconheceria a existência de uma ordem exterior, 

voltada para o bem, dando-lhe uma explicação racional e platônica. No entanto, se para 

os gregos pouco importava a origem dessa ordem, para Agostinho ela surge da 

“expressão do pensamento de Deus”, como nota Taylor: 

In any case, whether this synthesis works or no, Augustine gives us a 

Platonic understanding of the universe as an external realization of a 

rational order. Things should be understood ultimately as like signs, for 

they are external expressions of God’s thoughts. Everything which is, is 

good (Manichaen error is totally repudiated); and the whole is organized 

for the good (Source of the self. The making of the modern identity 128). 
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  Da mesma forma que Platão, Agostinho acredita que essa ordem exterior deveria 

ser o campo de visão da razão, bem como ser respeitada e amada pelo homem que 

desejasse alcançar o eterno Bem: 

So the created world exhibits a meaningful order; it participates in God’s 

Ideas. God’s eternal law enjoins order. It calls on humans to see and 

respect this order. For Augustine as for Plato, the vision of cosmic order is 

the vision of reason, and for both the good for humans involves their 

seeing and loving this order (Source of the self. The making of the modern 

identity 128). 

 Na opinião de Agostinho, entretanto, não poderíamos conhecer Deus em sua 

totalidade através do cosmos por meio do uso da razão, pois determinados mistérios 

escapariam à nossa compreensão em virtude de nossas faculdades intelectuais se 

apresentarem ineficientes e limitadas perante a grandeza de Deus.17 Caso desejássemos ir 

ao seu encontro, o que era mais importante para Agostinho, visto que não se trata apenas 

de conhecer Deus, mas de estar perante Ele, deveríamos lançar mão de outros dois 

recursos. Para Santo Agostinho, segundo Taylor, poderíamos contar com a sorte de um 

êxtase místico, tal como teria ocorrido com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, cujo 

alcance estaria reservado a poucos, e o outro método seria fazer do “eu” interior o 

caminho por meio do qual se chegaria a Deus, procedimento acessível a todos os 

                                                
17Para Oskar Skarsaune, ao procurar desenvolver técnicas de interpretação das Sagradas Escrituras em De 
doctrina Christiana, Santo Agostinho teria assinalado e distinguido a importância dos sentidos literal e 

espiritual acerca das passagens bíblicas (Biblical Interpretation 681). 
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homens, afirma Santo Agostinho, já que cada um teria recebido este privilégio divino. 

Neste caso, faz-se necessário recuperar os pressupostos de Agostinho, nos quais 

fundamenta suas teorias e que o distanciam de Platão, para entendermos como o homem, 

segundo o teórico cristão, deveria proceder para ter sucesso na sua transcendência e 

finalmente conseguir atingir o Bem maior que seria Deus.  

 Nas teorias de Agostinho, como nos mostra Taylor, é essencial a dicotomia 

interno e externo que irá conter todas as oposições que norteiam as doutrinas de Platão, 

como o eterno e o temporal, o imaterial e o corpóreo, o contínuo e o descontínuo. Desse 

modo, em Agostinho, no espaço externo se concentraria tudo o que é corporal, temporal e 

descontínuo, enquanto no espaço interno, que na verdade seria a alma, residiria tudo o 

que é eterno, imaterial e contínuo, cuja função terá um papel de destaque nas teorias 

agostinianas, como podemos observar na seguinte passagem: “Noli foras ire, in teipsum 

redi; in interiori homine habitat verits” (não vá para fora, volte para dentro de si mesmo. 

No homem interior mora a verdade)” (Source of the self. The making of the modern 

identity 171-72). Nesse sentido, podemos afirmar que a alma se constitui como a estrada 

pela qual poderíamos sofrer um processo de transcendência, nos distanciando de tudo o 

que seria efêmero e temporal, ao mesmo tempo em que nos aproximaríamos de Deus, 

como afirma Santo Agostinho: 

Eis o espaço que percorri através da memória, para Vos buscar, Senhor, e 

não Vos encontrei fora dela. Nada encontrei que se referisse a Vós de que 
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não me lembrasse, pois, desde que Vos conheci, nunca me esqueci de Vós 

(Confissões 284).18  

 Portanto, no caso de Platão, o importante seria a direção do olho da alma que 

deveria estar virado para a exterioridade, ou melhor, para o cosmos, no qual se 

inscreveria a ordem correta de todo o existente, como revela a Alegoria da Caverna, na 

qual afirma que, dentro de uma cavidade teríamos de um lado a escuridão e de outro a luz 

do sol que nos indicaria o caminho a ser seguido em direção ao saber verdadeiro. Nas 

palavras de Taylor: 

What we saw above in the image of the eye of the soul was the doctrine 

that the power of seeing doesn’t have to be put into it; rather it just has to 

be turned. Facing the right field is what is decisive. We may have to 

struggle to rise to this, but the struggle is over the direction of our gaze 

(Source of the self. The making of the modern identity 129). 

 Agostinho, por sua vez, acredita que o olhar não deveria ser dirigido a ordem 

exterior para com a qual devemos estabelecer uma ligação por meio da razão, atingindo 

desta forma o Bem. Daí as metáforas, que podem ser recolhidas ao longo da leitura dos 

textos de Agostinho, que se referem ao mundo exterior para recusá-lo: “Agora já não 

escalo as regiões do firmamento; não meço as distâncias dos astros; não procuro as leis 

do equilíbrio da terra” (Confissões16). Ao contrário, a luz do sol que ilumina o exterior, e 

                                                
18Conforme Paul Ricouer, as teorias de Santo Agostinho se desenvolvem a partir de “aporias” recebidas 

pela tradição de determinadas correntes teóricas, mas a resolução de cada uma implica em outras questões, 

dando origem a novas dificuldades à pesquisa: “Esse estilo, que faz com que todo avanço de pensamento 

suscite um novo embaraço, coloca Agostinho alternativamente na vizinhança dos céticos, que não sabem, e 

dos platônicos e neoplatônicos, que sabem” (As Aporias da Experiência do Tempo 20). 
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que nada mais é do que Deus para Santo Agostinho, estaria agora interiorizada em nós, 

auxiliando não apenas o nosso olho a enxergar, mas servindo como base de nossa própria 

atividade cognitiva, permitindo-nos produzir um pleno conhecimento do mundo. Dessa 

forma, se quiséssemos ir ao encontro do Bem, nada seria mais lógico que fazer uma 

incursão em nós mesmos por meio da alma, o único caminho que poderia nos levar a 

Deus, como afirma Taylor: 

But our principal route to God is not through the object domain but ‘in’ 

ourselves. This is because God is not just the transcendent object or just 

the principle of order of the nearer objects, which we strain to see. God is 

also and for us primarily the basic support and underlying principle of our 

knowing activity. God is not just what we long to see, but what powers the 

eye which sees. So the light of God is not just ‘out there’, illuminating the 

order of being, as it is for Plato; it is also an ‘inner’ light. It is the light 

‘which lighted every man that cometh into the world’. It is the light in the 

soul (Source of the self. The making of the modern identity 129). 

   Podemos visualizar de maneira mais nítida o que apontamos anteriormente – 

quanto à passagem da centralização para a internalização do “eu”, entendido como o 

espaço da fonte moral suprema – na seguinte passagem, na qual percebemos, inclusive, 

um outro efeito desse processo, ou seja, a simbiose entre aquele que deseja conhecer e o 

objeto a ser conhecido: 

Que amo eu, quando Vos amo? Não amo a formosura corporal, nem a 

glória corporal, nem a claridade da luz, tão amiga destes meus olhos, nem 
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as doces melodias das canções de todo o gênero, nem o suave cheiro das 

flores, dos perfumes ou dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os 

membros tão flexíveis aos abraços da carne. Nada disto amo, quando amo 

o meu Deus. E contudo, amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento 

e um abraço, quando amo o meu Deus, luz, voz, perfume e abraço do 

homem interior, onde brilha para minha alma uma luz que nenhum espaço 

contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde exala um 

perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a 

sofreguidão não diminui, onde se sente um contato que a saciedade não 

desfaz. Eis o que amo, quando amo o meu Deus (Confissões 264). 

    Mas a incursão que devemos realizar e que nos leva à transcendência e ao 

encontro de Deus, e que passa necessariamente pelo interior, ou melhor, pela alma de 

cada indivíduo, só poderia ocorrer através da investigação de si por meio da memória: 

Quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da 

minha alma, não porque as ame, mas para Vos amar, ó meu Deus. É por 

amor do Vosso amor que, amargamente, chamo à memória os caminhos 

viciosos, para que me dulcifiqueis, ó doçura que não engana, doçura feliz 

e firme (Confissões 63). 

 Assim, para amar a Deus, para ir ao seu encontro, seria necessário revolver e 

percorrer o caminho da memória, sobretudo o dos vícios nela contidos, mesmo que seja 
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um processo doloroso, pois é por meio dele que se receberia o amor de Deus.19 Ademais, 

a concentração de si na própria memória evitaria que a atenção se voltasse para o que é 

irrelevante, impedindo a dispersão de si mesmo e o consequente distanciamento de Deus: 

“Concentro-me, livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me 

de Vossa unidade para inúmeras bagatelas” (Confissões 63). No entanto, o encontro 

definitivo com Deus não se daria na alma, muito menos na memória, mesmo que em 

alguns momentos Santo Agostinho seja categórico em afirmar a interioridade como o 

espaço do grande encontro: 

Por que procuro eu o lugar onde habitais, como se na memória houvesse 

compartimentos? É fora de dúvida que residis dentro dela porque me 

lembro de Vós, desde que Vos conheci e encontro-Vos lá dentro, sempre 

que de Vós me lembro (Confissões 284).20  

Se encontramos Deus em nossa memória, não significa que aí seja sua moradia. 

Na verdade, para Santo Agostinho, o que encontramos em nossa memória não é Deus, 

mas a Sua lembrança ou a Sua imagem que ficou interiorizada na alma quando algum dia 

nos encontramos com Ele. Nesse sentido, é possível afirmar que ir ao encontro de Deus 

não significa encontrá-lo pela primeira vez, o que implicaria em reencontrá-lo por meio 

                                                
19Em Santo Agostinho, o corpo seria apenas a entrada de acesso à memória, como os olhos, os ouvidos, o 

nariz etc: “Lá (na memória) se conservam distintas e classificadas todas as sensações que entram 

isoladamente pela sua porta. Por exemplo, a luz, as cores e as formas dos corpos penetram pelos olhos; 
todas as espécies de sons, pelos ouvidos; todos os cheiros, pelo nariz; todos os sabores, pela boca. Enfim, 

pelo tato entra tudo o que é duro, mole, quente, frio, brando ou áspero, pesado ou leve, tanto extrínseco 

como intrínseco ao corpo” (Confissões 267). 
20Conforme Paul Ricouer, as teorias de Santo Agostinho se desenvolvem a partir de “aporias” recebidas 

pela tradição de determinadas correntes teóricas, mas a resolução de cada uma implica em outras questões, 

dando origem a novas dificuldades à pesquisa: “Esse estilo, que faz com que todo avanço de pensamento 

suscite um novo embaraço, coloca Agostinho alternativamente na vizinhança dos céticos, que não sabem, e 

dos platônicos e neoplatônicos, que sabem” (As Aporias da Experiência do Tempo 20). 
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dos registros que ficaram gravados na memória, num movimento de retorno que marca, 

inclusive, toda a tradição cristã. Entretanto, esse encontro no interior do “eu” com a 

imagem de Deus registrada na memória seria o exato momento em que ocorre o processo 

de transcendência em Santo Agostinho, ou seja, momento que seríamos transportados 

para além dos limites de nossa interioridade e diante da presença de Deus, cujo lugar 

estaria suspenso sobre o tempo e o espaço material, e que se confundiria com a própria 

concepção de Deus: 

Mas onde Vos encontrei para Vos poder conhecer? Vós não habitáveis na 

minha memória, quando ainda Vos não conhecia. Onde Vos encontrei, 

para Vos conhecer, senão em Vós mesmo, que estais acima de mim? 

Nessa região não há espaço absolutamente nenhum. Quer retrocedamos, 

quer nos aproximemos de Vós, aí não existe espaço (Confissões 284). 

Portanto, esse momento de encontro com Deus no interior da alma seria também 

uma abertura para um outro espaço que não sabemos ao certo do que seria composto, a 

não ser que se trata de um não-espaço que se confunde com a própria figura de Deus. 

Seja como for, o que procuramos demarcar, de maneira ainda bem superficial, foi o 

processo de interiorização dos mecanismos de produção do conhecimento que se inicia 

com Santo Agostinho e chega aos dias atuais assumindo diferentes características a partir 

dos domínios (do domínio) das ciências modernas que irão surgir no final do século 

XVIII e início do XIX, cuja investigação será nosso objetivo neste capítulo. 

 Tendo a linguagem como um de seus interesses principais, Michel Foucault 

delimita três momentos da “epistèmê ocidental”. O primeiro iria até o Renascimento e 
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seria marcado pelos procedimentos de similitude, quando a linguagem teria como 

referencial a própria linguagem e sua relação com o mundo físico seria de mera 

semelhança.21 A partir do século XVII, o ocidente conheceria novos mecanismos de 

investigação, cuja base seria a linguagem como instrumento classificatório do mundo 

visível, fazendo do saber um processo de descrição da superfície física que se 

apresentaria de forma imediata a olho nu, com o propósito de encontrar as características 

essenciais que pudessem delimitar o universo de cada espécie.22 Já em fins do século 

XVIII e início do XIX, a superfície visível a olho nu cederia lugar às regiões mais 

profundas do ser, quando a linguagem se voltaria às estruturas invisíveis do corpo, exato 

momento em que a interioridade assumiria dimensões físicas e orgânicas, ao mesmo 

tempo em que um murmúrio incansável vindo dos mais diversos campos do saber, 

inclusive da literatura, anunciaria o fim do império do sagrado com a morte de Deus:  

Para Descartes e Malebranche, ver era perceber…; mas se tratava de, sem 

despojar a percepção de seu corpo sensível, torná-la transparente para o 

exercício do espírito: a luz, anterior a todo olhar, era o elemento da 

idealidade… No final do século XVIII, ver consiste em deixar a 

experiência em sua maior opacidade corpórea; o sólido, o obscuro, a 

                                                
21Dom Quixote, cuja forma de se relacionar com o mundo era típica da velha ordem medieval, procurava 

compreender a realidade por meio de um jogo de semelhanças a partir de uma linguagem tida como 
verdadeira dos cavaleiros andantes, por isso não hesitava, por exemplo, em chamar de gigante um simples 

moinho de vento, já que a verdade não estaria no mundo material, mas numa linguagem anterior conhecida 

de antemão (As Palavras e as Coisas 63-68). 
22Como observa Michel Foucault, os jardins botânicos e as coleções zoológicas representaram uma nova 

relação entre o olhar e o discurso a partir da disposição das coisas em quadro, pois se antes os animais 

exóticos que chamavam a atenção durante o Renascimento circulavam entre os palácios e festas, na Idade 

Clássica se encontravam cerrados no espaço esquadrinhado do zoológico que intermediava a contemplação 

curiosa e a linguagem (As Palavras e as Coisas 178). 
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densidade das coisas encerradas em si próprias têm poderes de verdade 

que não provêm da luz, mas da lentidão do olhar que os percorre, contorna 

e, pouco a pouco, os penetra, conferindo-lhes apenas sua própria clareza 

(As Palavras e as Coisas IX-X). 

Logo, a partir da modernidade ocorreria uma mudança em relação ao modo de ver 

as coisas, na medida em que o olhar se deslocaria da superfície para as estruturas 

invisíveis da corporalidade orgânica, haja vista a abertura dos cadáveres a partir do século 

XIX pelos profissionais das ciências médicas, definindo os objetos não mais a partir de 

sua disposição espacial, mas a partir do estudo das funções dos órgãos internos, momento 

em que fazer ciência era abandonar as teorias para se voltar ao empírico. Dessa forma, 

esse deslocamento às profundezas do ser não teria sido um retorno à interioridade 

agostiniana da alma, a partir da qual se daria o encontro com Deus, mas teria significado 

um mergulho vertical na natureza orgânica dos indivíduos, cujo objetivo último não seria 

mais a delimitação das espécies, mas a busca das verdades soterradas do homem, ou seja, 

no caso de Delboeuf, do conhecimento do funcionamento do pensamento humano a partir 

da relação do corpo com a alma, como veremos a partir de agora.23 

 

                                                
23A passagem da superfície à profundidade que ocorreria no final do século XVIII pode ser ilustrada, 
segundo Foucault, pelo microscópio. Embora este instrumento fosse utilizado na Idade Clássica pelos 

homens de ciência, ele não teria a mesma função que desempenharia nas ciências modernas, uma vez que 

antes do século XIX ele não era utilizado para romper os limites do domínio da visibilidade, servindo 

apenas para descobrir como as formas, as disposições e proporções visíveis dos indivíduos adultos se 

transmitiam ao longo das gerações para manter sua identidade: “Observar é, pois, contentar-se com ver. 

Ver sistematicamente pouca coisa. Ver aquilo que, na riqueza um pouco confusa da representação, pode ser 

analisado, reconhecido por todos e receber, assim, um nome que cada qual poderá entender: ‘Todas as 

similitudes obscuras’, diz Lineu, ‘só são introduzidas para desprestígio da arte’” (As Palavras e as Coisas 

182). 
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I.2. A sujeição do ser pelas ciências modernas 

 

Gostaríamos de iniciar com um fragmento citado por Joseph Delboeuf e que foi 

retirado de um artigo de um certo Dubois-Reymond, publicado em 1874 na Revue 

Scientifique: 

Vis à vis dês énigmes du monde matériel, le philosophe dès longtemps est 

habitué à rendre avec une mâle résignation l’ancien verdict écossais : 

Ignoramus. Il puise dans la carrière victorieuse qu’il a déjà fournie la 

conviction tacite que ce qu’il ignore encore aujourd’hui, il pourrait au 

moins, dans certaines conditions, le savoir, et qu’il le saura peut-être un 

jour. Mais à vis de la question, ce que c’est que force et matière et 

comment elles donnent naissance à la pensée, il faut qu’une fois pour 

toutes, il se résigne à ce verdict beaucoup plus difficile à prononcer: 

Ignorabimus (La Psychologie comme science naturelle 104). 

Podemos notar que o texto diz respeito a uma certa redenção à impossibilidade de 

se compreender a relação entre o corpo orgânico e a dimensão subjetiva, mesmo que esta 

relação seja admitida pelo autor. Contrariando este sentimento de resignação 

demonstrado pelo provérbio em latim defendido por Dubois-Reymond diante da relação 

entre o corpo e a subjetividade humana, Delboeuf, embora descarte qualquer 

irredutibilidade da dimensão psíquica à dimensão física, acredita em uma certa ligação e 
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até mesmo em uma “unidade” entre o “espírito” e a superfície física, cujo objetivo de 

demonstrá-la orientará todo o desenvolvimento de sua obra.24  

Contudo, o autor adverte que os resultados apresentados por ele não deveriam ser 

aceitos como “verdades matemáticas” ou como se fossem “leis físicas”, pois seria 

necessário que os métodos utilizados, que tentaremos abordar, fossem incontestáveis e 

que os dados obtidos não fossem suscetíveis de interpretação.25 Mas apesar disso, afirma 

Delboeuf, as experiências e as observações realizadas seriam reconhecidas, de uma forma 

ou de outra, por qualquer “espírito científico”, simplesmente porque não se tratam de 

meros produtos da “especulação pura”, tendo chegado a elas por meio da realidade e, 

portanto, não poderiam ser “invertidas” ou “contrariadas” simplesmente por um exercício 

de “raciocínio abstrato”, método tipicamente utilizado pelas velhas doutrinas, sustenta o 

autor, como as escolas materialista, sensualista e espiritualista.26 E é justamente com o 

                                                
24Tudo indica que o francês era a língua primeira de Joseph Delboeuf, já que nasceu na região de Wallonia 

de comunidade francesa, o que explicaria o fato de haver escrito seus trabalhos em francês. Contudo, como 

aponta Pascale Casanova em A República das Letras (2002), havia uma “geografia cultural” no Ocidente 

entre o século XIX até o início da década de 1970, cujo centro era Paris e, portanto, o francês era a língua 

predominante. A autora afirma que Shakespeare somente teria sido conhecido na Europa depois de suas 
obras terem sido traduzidas para o francês. Segundo Antonio Candido, afirma Pascale Casanova, houve 

uma marginalização de Machado de Assis (1839-1908) e de Eça de Queiroz (1845-1900), dois grandes 

escritores representantes da língua portuguesa e que poderiam ter exercido influência internacional caso 

tivessem utilizado o francês como instrumento de criação e composição literária. Entretanto, a teoria de 

Casanova nos parece um pouco deficitária na medida em que, por exemplo, o alemão já era utilizado como 

moeda cultural, embora o francês tenha sido a língua oficial na Alemanha até o século XIX, quando surge o 

Estado moderno alemão. Citando caso análogo, podemos mencionar Freud que escreveu e publicou seus 

trabalhos em alemão, como Nietzsche, embora este último afirmava que havido preferido escrever em 

francês devido aos recursos que este idioma oferecia, os quais não encontrava em sua língua nativa.  
25Para Foucault, embora o humanismo do Renascimento e o racionalismo clássico tenham conferido um 
lugar privilegiado aos seres humanos na ordem do mundo, eles não puderam pensar o homem, ao menos da 

mesma maneira que o fizeram as ciências modernas, pois estas o trataram em sua concretude, ou seja, em 

sua “existência corporal” (As Palavras e as Coisas 437-38). 
26A obra de Delboeuf aqui investigada pode ser vista como um campo de batalha onde se travava uma 

verdadeira luta em nome dos verdadeiros recursos e estratégias aos quais toda e qualquer “ciência 

moderna” destinada ao conhecimento do “homem” deveria se remeter. 
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intuito de combater os “pressupostos” das chamadas “velhas ciências”, que não estariam 

em concordância com os novos avanços do “espírito científico” do século XIX, segundo 

o próprio autor, que Delboeuf inicia sua obra procurando instituir os novos princípios que 

deveriam orientar as investigações no âmbito das “ciências modernas”.  

Joseph Delboeuf inicia seu texto se referindo ao que, segundo ele, seria uma velha 

tradição do “conhecer a si mesmo”, cultivado pela humanidade desde sua “origem”, e que 

diz respeito a uma certa “necessidade instintiva” para se dar conta de seu lugar no 

universo.27 O autor defende que o homem em pleno século XIX, no intuito de conhecer a 

si mesmo, não se contentaria apenas em voltar-se para sua própria natureza, como em um 

mero processo de introspecção e de exame do “eu”. Para Delboeuf, embora o “eu”, 

percebido agora não apenas como entidade subjetiva, mas também como entidade 

orgânica, ainda continue sendo o campo privilegiado de investigação, o cientista moderno 

deveria interrogar os “anais de seu passado”, inscritos em seu próprio corpo, mais 

precisamente no inconsciente, no intuito de que nosso conhecimento sobre o homem 

progredisse.28 Nesse sentido, para dissolver a “obscuridade misteriosa” que nos 

                                                
27Vimos na discussão acerca de Santo Agostinho que nem sempre o homem foi um caminho a ser 

percorrido para a investigação e conhecimento do mundo interior, pois esta categoria simplesmente não 

existia. 
28Conforme Michel Foucault, se até o século XIX teria predominado praticamente o mito do retorno à 
origem como uma volta ao momento anterior à queda do homem, a partir do século XIX teriam surgido, a 

princípio, três sentidos históricos que se diferenciariam entre si no que tange ao ideal de retorno à origem. 

Em relação às ciências, o retorno a um momento inaugural estaria relacionado ao intuito de regressar a um 

ponto de partida de um processo para compreendê-lo e corrigir sua direção, como veremos ao longo do 

texto de Delboeuf. Na tradição marxista, o retorno à origem se daria de maneira fatalista e representaria o 

regresso à organização social despojada do acúmulo de bens e da propriedade privada. Mas uma terceira 

forma teria nascido com o alvorecer da sociedade moderna e teria sido desenvolvida por Nietzsche, onde o 

regresso à origem não representaria o reencontro com uma forma pura, seja da sociedade ou do ser 

individual e sua consequente absorção, mas significaria a abertura de possibilidades resplandecentes a 

serem perseguidas, intitulada de eterno retorno (As Palavras e as Coisas 453-63). 
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envolveria, também não poderíamos ignorar o mundo exterior que nos cerca, bem como 

as ciências que representariam os mais diversos “setores da atividade humana”, como a 

linguagem, as mitologias, as religiões, os costumes, as instituições políticas, as 

literaturas, as legislações, a história, a astronomia, a geologia, a física, a química, a 

botânica, a zoologia, a anatomia humana, a fisiologia, a embriogenia, a nosologia, enfim, 

todas as ciências que estariam surgindo no século XIX e que teriam o homem como 

objeto de investigação, iluminando os “sombrios caminhos” que nos levariam a um 

verdadeiro e profundo conhecimento do ser.29 

Segundo o autor, poucos seriam os “filósofos de profissão” que estariam de 

acordo com estes apontamentos, pois muitos ainda em seu tempo trabalhariam 

privilegiando uma determinada esfera do universo que envolveria o homem em 

detrimento à outra. Sendo assim, haveria duas doutrinas em permanente conflito entre si, 

as quais estes profissionais estariam ligados, o “materialismo” e o “espiritualismo”, que 

se reportariam unicamente ao âmbito da intuição e ao “método especulativo”, no entender 

de Delboeuf: 

Les premiers arborent, en général, la bannière du matérialisme; les 

seconds, celle du spiritualisme. La lutte entre les deux systèmes est plus 

ardente que jamais et engagée de part et d’autre avec toutes les armes dont 

on peut disposer. L’un appelle à son secours toutes les découvertes des 

sciences naturelles et en fait un grand étalage; l’appareil de ses forces 

                                                
29Mais tarde, essa mesma noção será retomada por aquele que é considerado por Émile Zola (1840-1902), 

em Le roman expérimental (1880), o maior teórico do naturalismo, o francês Hippolyte Adolphe Taine 

(1828-1893). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_roman_exp%C3%A9rimental&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
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augmente de jour en jour en jour; l’autre se retranche dans sa vieille 

forteresse et compte sur la valeur de ses vieux soldats, se contentant tout 

au plus d’attaquer directement les auxiliaires les plus récents de son 

éternel ennemi, parmi lesquels il range, comme le plus redoutable, le 

darwinisme (La Psychologie comme science naturelle 6).   

Para Delboeuf, depois de “milhares de anos” não se poderia afirmar qual das duas 

tendências, o “experimentalismo” ou o “espiritismo”, teria triunfado, pois elas ainda 

continuavam em pleno combate para ganhar terreno e se estabelecer. Ademais, cada uma 

dessas correntes, acreditando lutar contra um adversário real, na verdade lutavam contra 

uma sombra, ou um fantasma, justamente porque essa guerra era travada de maneira 

isolada e em terrenos distintos, ou melhor, cada qual desafiando seu oponente à distância, 

a partir de seu próprio campo de investigação. De acordo com o autor, essa distância seria 

marcada pela diferença de método adotado e diria respeito ao ponto de partida de onde os 

“fatos observáveis” e as consequências seriam tiradas. O ponto de partida do 

“materialismo” seria a “natureza sensível”, cuja realidade é percebida através da 

“observação” e do “tato”, como os minerais, as plantas, os animais, e poderia ser 

entendida por meio das leis da geometria, da física, da química e da fisiologia. Portanto, 

os materialistas não estavam interessados nos fatos gramaticais, literários, jurídicos ou 

religiosos, e se por acaso ou por algum motivo eles necessitassem manipulá-los, esses 

“fenômenos” deveriam ser explicados por meio da química e da física.  

Por outro lado, no caso do “espiritualismo”, o “filósofo especulativo”, como é 

chamado por Delboeuf, partia dos fenômenos que ele observava em seu próprio 
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pensamento, procurando constatar as noções de verdade, de bom, de bem, de liberdade, 

de Deus, cuja natureza seria incompatível com aquela dos “fenômenos materiais”. No seu 

ponto de vista, esses dois campos de investigação, o materialismo e o empirismo, não 

apenas deveriam se unir, mas, acima de tudo, deveriam estabelecer uma comunicação e 

promover uma troca de informação entre si a respeito dos dados descobertos sobre uma 

determinada problemática. Tal aliança deveria resultar no desenvolvimento de um 

método mais apropriado de investigação e que estaria à altura dos avanços modernos da 

ciência de seu tempo, cujo grande objetivo seria, nada menos, que o homem entendido a 

partir da relação entre as dimensões orgânica e subjetiva, relação que não seria admitida 

com facilidade pelos mais diversos campos científicos, tampouco pelos indivíduos 

comuns, já que a percepção da duplicidade não seria algo inerente à sua natureza, mas 

resultante de um longo processo de conquista. Por exemplo, demonstra Delboeuf, a 

criança não tem consciência de que ela é composta de uma alma e de um corpo, 

tampouco que é um ser divisível, ao contrário, concebe-se como um ser indivisível e 

gozando de uma unicidade, mesmo sendo capaz de utilizar uma linguagem que se remete 

a diferentes dimensões (La Psychologie comme science naturelle 12). Logo, uma criança 

poderia dizer que tem dois braços, duas pernas, que uma mosca posou sobre seu corpo e 

que um cachorro a mordeu, bem como que sofre, tem dor, desejo, prazer, medo, amor e 

lembrança, sem que ao menos se desse conta que essas palavras se referem a dimensões 

distintas de seu ser.  

Teria sido no exato momento em que o homem passou a se preocupar com o 

estudo de sua própria natureza e de sua própria existência, a partir da relação entre o 
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corpo e a alma, que teriam surgido dois sistemas opostos entre si decorrentes do 

materialismo e do espiritualismo, chamados pelo autor de “psicologia materialista” e 

“psicologia espiritualista”. No caso da primeira doutrina, o exterior se tornou o espaço 

privilegiado de investigação com o intuito de estudar a natureza do ser, ao passo que no 

segundo caso a dimensão interior foi o principal objeto de pesquisa dos filósofos 

espiritualistas. Contudo, indaga o autor, como estas duas doutrinas se tornaram rivais a 

ponto de se acusarem mutuamente de não pertencer ao âmbito da ciência? Para investigar 

essa separação, Delboeuf afirma que seria necessário fazer um estudo psicológico destes 

dois sistemas, o que se propõe a fazer. 

No seu entendimento, a psicologia materialista teria uma antiga história, pois seria 

o primeiro sistema a se apresentar ao nosso espírito na investigação do que se passa em 

nossa natureza. Isso ocorria, conforme o autor, na medida em que o estado de nosso 

espírito, como as sensações agradáveis ou desagradáveis, o bem-estar ou a enfermidade, 

passou a ter como causa primeira o mundo exterior. Nesse sentido, como os fatos 

exteriores a nós seriam incomuns ou casuais, nossa tendência seria a de conhecê-los e de 

prevê-los, a ponto de nossa atividade intelectual ir aos poucos se distanciando do espaço 

subjetivo de nosso ser e voltando-se lentamente ao mundo exterior, ou seja, ao espaço dos 

fenômenos sensíveis e objetivos determinantes de nossa alma. Passamos, dessa forma, a 

vivenciar cada objeto que se encontra fora de nós, a ponto de projetarmos sobre ele cada 

sensação, condenando à sombra nossa própria natureza, defende Delboeuf. Todos os 

nossos sentidos seriam educados a conhecer o mundo exterior em si mesmo, e não as 

impressões que eles receberiam dos objetos. Por exemplo, nos contentamos com a idéia 
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de que por meio dos nossos olhos distinguimos o azul do vermelho, mas não sabemos em 

que, precisamente, as duas cores se diferem; damos por suficiente o fato de que por meio 

do ouvido podemos distinguir os timbres e dessa maneira separar os objetos, mas 

desconhecemos por completo suas particularidades, pois julgamos que não haveria para 

nós um interesse prático e imediato em descobri-los. 

Para Delboeuf, nós nos esquecemos de que todos os fenômenos sensíveis são 

produzidos por meio de dois fatores de importância igual, que são o ser que sente e o 

objeto sentido. Entretanto, a psicologia materialista daria um valor extremamente 

importante ao objeto que se agita sobre nós a ponto de ignorar ou anular nossa atividade 

sensível, acreditando que tudo o que se passa em nossa natureza seria enviado pelo 

mundo exterior de uma maneira pura e sem alteração. Ainda conforme o autor, essa 

doutrina psicológica que se fundamenta no materialismo, cuja hipótese é de que tudo o 

que há em nós vem do exterior, se apresentaria ao longo da história com vários nomes, 

como empirismo, sensualismo e realismo. 

Seja qual for o nome com o qual essa doutrina se apresenta, o fato é que ela 

simplificaria o problema da relação entre o corpo e a alma, na medida em que a alma 

seria apenas um reflexo da natureza exterior. Nesse caso, essa doutrina faria da alma um 

mero produto de forças materiais, assimilando-a a um objeto material, bastando apenas 

estudar a natureza para chegarmos rapidamente aos mistérios do espírito, submetendo 

nossas pesquisas ao campo de investigação de algumas poucas ciências, como a física, a 

química e a fisiologia. Portanto, a psicologia para os materialistas não passava de um 
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apêndice das ciências naturais, pois seus seguidores procuravam apenas responder à 

questão de como os fenômenos psíquicos nasciam dos fenômenos corporais. 

Mas ao mesmo tempo, segundo Delboeuf, enquanto os realistas procuravam 

construir “argumentos luxuosos” a partir de seu sistema, outra doutrina se levantaria e se 

desenvolveria em oposição ao predomínio da natureza física. A “psicologia 

espiritualista”, no intuito de combater os pressupostos da “psicologia materialista”, 

deslocaria toda a problemática do ser para o campo do pensamento, ou seja, se o realismo 

parte dos objetos para explicar a origem das idéias, o idealismo, ao contrário, parte das 

idéias para chegar à matéria.30 A consequência dessa tendência de “exagerar” o papel do 

interior na aquisição do conhecimento, reduzindo e anulando a importância do espaço 

exterior, faria da psicologia espiritualista uma doutrina na qual tudo o que pertence ao ser 

seria inerente a ele mesmo, tendo participado desde o princípio de sua própria existência. 

Assim, se o realismo faria do “eu” um produto do “não-eu”, na medida em que 

supervaloriza o exterior, o idealismo faria do não-eu um subproduto da livre atividade do 

espírito. Dessa forma, se de um lado o espírito não passa de um espelho que 

simplesmente reflete o mundo exterior, como é o caso do realismo, do outro o espírito 

não passa de uma potência criadora que se agita em um meio que foi parido por ele, 

afirma Delboeuf, e no drama de sua existência, o espírito seria “um poeta e um autor”. 

Nesse caso, se o realismo procurava suprimir a alma em detrimento ao material, 

                                                
30Na chamada Idade Clássica, o pensamento teria se convertido em objeto e modelo filosófico acerca do 

homem, a ponto de René Descartes (1564-1650) tê-la igualado à alma incorpórea, fazendo-a o espaço da 

consciência, da responsabilidade moral e da imortalidade. Sobre esta questão, ver o livro de Michel 

Foucault: History of madness (2006). 
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afirmando que tudo seria matéria, o idealismo procurava suprimir o mundo exterior em 

detrimento à alma, pois tudo seria espírito para essa doutrina.  

Todavia, podemos dizer, conforme Delboeuf, que entre a doutrina realista e a 

doutrina idealista existiriam dois pontos de contato. Em primeiro lugar, tanto uma como a 

outra sofreriam de monismo, afirmando a existência de um único princípio, seja ele o 

interior, como no caso do idealismo, seja o exterior, no caso do materialismo. Em 

segundo lugar, e talvez essa seja a consequência mais séria, na opinião do autor, as duas 

correntes de pensamento partiriam da hipótese de que as idéias existiam antes do 

conhecimento. No caso do realismo, as idéias pré-existiriam nas coisas, portanto elas 

seriam o objeto de conhecimento. É dessa maneira, segundo o autor, que alguns cientistas 

que se apoiavam no materialismo explicariam determinadas enfermidades. De acordo 

com eles, o ar suspenderia os “germes” e os espalharia por toda parte até que os “animais 

microscópicos” encontrassem um corpo para repousar e penetrar. Os idealistas, por outro 

lado, afirmavam que os germes já se encontravam em nós de uma maneira dissimulada, 

aguardando uma ocasião propícia para se revelar. Poderíamos assistir a mesma disputa 

teórica, conforme Delboeuf, em torno do exemplo de uma semente que, plantada em um 

solo fértil, viria a se transformar em um formoso carvalho com folhagens vigorosas. Para 

os materialistas, as folhas robustas teriam sido determinadas pelo meio que possuía essas 

características e as teria transmitido à semente de carvalho. Consequentemente, se 

quiséssemos descobrir a causa que originou esse tipo de folhagem, teríamos que 

investigar os elementos que compunham o solo, o ar, a água, bem como sua combinação 

para que fosse possível determinada folhagem. Mas os espiritualistas, ao contrário, diriam 
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que os elementos, bem como sua combinação que dera origem a determinada folhagem, 

já estavam presentes na semente de carvalho que se desenvolveu e se desabrochou a 

partir de um meio que lhe ofereceu a ocasião oportuna: 

Le gland, planté dans un terrain propice, devient le chêne puissant au 

feuillage touffu. D’où lui viennent ses feuilles ? La terre, dit le 

matérialiste, les contenait et les a transmises au gland, qui en a fait sa 

parure. Analyzes la terre, l’air et l’eau ; dégagez leurs éléments, combinez-

les d’une autre façon, prenez des creusets et des cornues, vous y trouverez 

les feuilles du chêne. Le gland les renfermait en lui-même, répond le 

spiritualiste ; donnez-moi un microscope, je vous les y ferai voir. La terre 

a seulement fourni au gland l’occasion de les développer et de les épanouir 

(La Psychologie comme science naturelle 28). 

 Como os materialistas e os espiritualistas explicariam a presença em nós de uma 

idéia qualquer, como a de “expansão”? Para os materialistas, segundo o autor, o espírito é 

algo que não se pode expandir, portanto ele não poderia encontrar em si a idéia 

correspondente de expansão. Por conseguinte, o espírito teria que buscá-la fora de si, no 

mundo. Contudo, ele somente poderia adquiri-la por meio do contato com as coisas que 

podem se expandir. Os psicólogos espiritualistas diriam que a idéia de expansão é uma 

das formas do espírito que o constitui, podendo aplicá-la às coisas exteriores. Entretanto, 

o fato de que os objetos exteriores se apresentam a nós com a qualidade de se expandir 

não significa que eles a possuem, mas que na verdade a “idéia” lhes foi emprestada e 

retirada do fundo de nosso ser. Outro exemplo é dado pelo autor: se nós possuímos a 
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idéia de “cor” é porque existem objetos coloridos de onde tiramos tal conceito, iriam 

dizer os materialistas; ao passo que os espiritualistas diriam que nosso espírito já a 

possui, com a qual colorimos os objetos. 

 No entender do autor, o “harmonismo”, sistema que na história da filosofia 

corresponderia ao “cartesianismo” de Descartes, Malebranche, Leibnitz, teria procurado 

reunir os pressupostos da escola realista e idealista em um mesmo esquema. Para estes 

filósofos, os fenômenos do mundo exterior como os fenômenos do mundo interior 

estariam em plena harmonia na medida em que tanto um como outro seriam do mesmo 

“tipo”, ou seja, a qualidade sensível do mundo exterior corresponderia à idéia ou à 

faculdade inteligível do mundo interior. Dessa forma, o cartesiano entenderia o exemplo 

dado acima defendendo a hipótese de que haveria uma correspondência entre os objetos 

que possuíam a qualidade de se expandir e a idéia de expansão que o espírito encontrava 

dentro de si. No entanto, segundo Delboeuf, havia duas hipóteses que levariam os 

filósofos cartesianos a indagar: como reconheceríamos os objetos que podem se expandir 

caso não possuíssemos a idéia correspondente em nosso espírito? E como aplicaríamos a 

idéia de expansão sobre os objetos que não teriam a qualidade de se expandir? Como 

aponta o autor, as respostas seriam as mais variadas possíveis. Os idealistas, de maneira 

embaraçosa, alegariam que podemos sofrer de uma ignorância temporária em relação a 

certas noções novas. Os realistas não saberiam explicar a passagem entre a qualidade de 

expandir dos objetos no mundo exterior e a projeção da idéia correspondente em nosso 

espírito. O harmonismo simplesmente não teria uma explicação para as hipóteses 

levantadas, pois elas tocariam justamente no ponto sensível desse sistema. A relação 
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harmoniosa que os cartesianos, de acordo com Delboeuf, estabeleceriam entre os 

fenômenos exteriores e os fenômenos interiores, poderia funcionar quando houvesse 

realmente uma correspondência entre a qualidade exterior e a idéia interior, pois ou o 

espírito se moldaria ao mundo exterior ou este se moldaria ao mundo interior. Mas 

quando houvesse uma falha na comunicação entre o mundo exterior e o mundo interior, 

quando uma não fornecesse nenhum elemento ao outro, se abriria um abismo entre as 

duas esferas que não poderia ser superado naturalmente. Isso ocorreria em relação a 

Deus, por exemplo, cujo ser não pertenceria à natureza e cuja noção escaparia ao nosso 

espírito. Para Delboeuf, no sistema do harmonismo o mundo exterior seria um relógio tal 

como o mundo interior, sendo que o primeiro soaria a hora e o segundo simplesmente a 

anunciaria, pois seriam máquinas que trabalhariam separadamente sem que nenhuma 

tivesse alguma influência sobre a outra, ou sem que houvesse alguma engrenagem que 

conectasse as duas.31 Desse modo, a harmonia sustentada pelos cartesianos seria apenas 

conceitual e não real, cujos resultados de investigação sobre as duas dimensões humanas, 

o corpo e a alma, seriam de ordem especulativa, explicadas no terreno da “especulação 

pura” ou por meio do raciocínio abstrato de maneira separadas:  

Qu’ils l’avouent ou qu’ils le nient, les systèmes que nous venons 

d’exposer sont le produit de la spéculation pure ; car ceux mêmes qui ont 

l’air de s’appuyer sur des faits matériels partent d’une idée toute 

                                                
31Foucault observa que durante a Idade Clássica procurou-se quantificar a natureza por meio da física e da 

matemática, cujo objetivo era fazer do mundo algo mecânico e calculável, como atestariam os modelos 

“cartesianos” e “newtonianos”, ao passo que a partir da modernidade o mundo passou a ser visto como um 

organismo vivo, implicando em profundas mudanças a respeito das estratégias de enquadramento não 

apenas da sociedade, mas também dos indivíduos (As Palavras e as Coisas 171-227). 
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spéculative, à savoir de possibilité de la possibilité de connaître l’essence 

de la pensée en étudiant la nature (La Psychologie comme science 

naturelle 38). 

  Delboeuf aponta como outro problema referente a essas correntes científicas 

advindas do materialismo e do idealismo o fato de que elas se baseariam apenas na 

observação e não na experiência. Haveria, segundo o autor, quase uma total 

impossibilidade quando tentamos estabelecer uma relação entre o corpo e o espírito a 

partir da simples observação. Por exemplo, quando nos investigamos, sabemos tudo o 

que se passa em nossa alma, pois conhecemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, 

nossas avaliações, mas não sabemos nada sobre os fenômenos corporais correspondentes 

a esses fatos psíquicos. Por outro lado, se estudamos os fatos corporais em uma outra 

pessoa, teremos apenas um conhecimento “refletido” dos fenômenos internos 

correspondente aos fatos externos observados. Isso ocorre na medida em que o 

observador externo apenas chegaria aos fenômenos internos de um outro indivíduo por 

meio da linguagem que este último poderia lhe oferecer, mas que em todo caso não 

passaria de uma simples imagem. Essa linguagem que chega até o observador é entendida 

por ele como se fosse o próprio fenômeno corporal observado, mas que na realidade esta 

idéia correspondente que se forma no observador seria apenas uma lembrança e não a 

sensação em si sentida pelo indivíduo analisado, ou seja, ela seria apenas uma imagem 

enfraquecida de uma sensação verdadeira. A título de exemplo, se quiséssemos estudar a 

construção do pensamento a partir da relação entre o cérebro e a formação das idéias, não 

bastaria observar este órgão em sua plena atividade, como se ele fosse uma bola de 
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cristal, mesmo assim não seria possível conhecer os meios pelos quais se formam os 

pensamentos, simplesmente porque não se trata do cérebro do observador, mas do 

cérebro de um outro indivíduo cujos fenômenos internos não poderiam ser observados 

por outros. De outra maneira, mesmo que admitamos que exista uma correlação entre o 

pensamento do observador e do observado, o primeiro não poderia conhecer por 

completo os fenômenos internos do segundo devido ao fato de que haveria processos 

internos ocorrendo no espírito do indivíduo observado que não poderiam ser traduzidos 

em palavras. 

Delboeuf nos oferece a seguinte situação. Suponhamos que um indivíduo sofra de 

uma enfermidade qualquer que lhe cause um determinado grau de sofrimento. Seu 

médico poderá examinar as transformações ocorridas em seu organismo, entretanto não 

poderá constatar o sofrimento do qual o indivíduo padece, a não ser por meio de uma 

idéia, de um conceito, e mesmo assim se ele já tivesse sofrido da mesma doença que seu 

paciente. Por outro lado, o indivíduo que sofre da moléstia não poderia observar as 

mudanças em seu organismo decorrentes desta enfermidade, mas mesmo que pudesse, 

essa experiência ocorreria da mesma maneira que a de um médico observando o seu 

estado de saúde, pois o paciente não poderia estabelecer uma relação direta entre as 

transformações na superfície orgânica e suas sensações interiores correspondentes. Logo, 

a mera observação como meio de conhecimento seria ineficaz, conforme Delboeuf, para a 

compreensão das estruturas de formação do nosso conhecimento, mesmo que, de acordo 

com o autor, uma modificação interna sempre fosse acompanhada por uma transformação 

externa. Por exemplo, quando se movimenta um braço, haveria a necessidade da 
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produção interna de uma quantidade de energia e, dessa forma, o movimento externo do 

braço apenas indicaria essa modificação interna. Mas caso um indivíduo tivesse um de 

seus membros amputado e por meio de um esforço interno tivesse a certeza que o 

deslocou, a falta de um movimento externo o avisaria de seu equívoco, o que, na visão de 

Delboeuf, indicaria a ineficiência de se investigar isoladamente cada uma dessas duas 

dimensões que todos os animais sensíveis apresentariam. Seja como for, a contemplação 

dos aspectos internos e externos do ser por ele mesmo resultaria em dados incompletos. 

Mas a quem, então, estaria reservada a capacidade de investigar o homem e suas 

estruturas a partir da relação entre o corpo e a alma, se tanto os profissionais das velhas 

ciências quanto os próprios indivíduos que sofrem e padecem de seus efeitos não 

estariam aptos para tanto? A tarefa de conhecer a verdade sobre o homem, no entender de 

Delboeuf, estaria reservada ao cientista dotado das ferramentas adequadas, cujo método 

não seria a simples observação, mas a investigação das próprias experiências dos 

indivíduos, sejam elas atuais ou passadas, como menciona na passagem abaixo:32 

                                                
32Na Idade Clássica, haveria um movimento de exclusão que atingia todos os indesejáveis socialmente, 

cuja ação era cerrá-los, todos juntos, em um mesmo espaço. Entretanto, a partir da modernidade, surge um 

movimento semelhante destinado ao sequestro de indivíduos, por meio de agentes de saúde e da polícia, 

com o apoio dos poderes políticos e de familiares, tidos como incapazes e que necessitavam de assistência 
médica, como nota Michel Foucault em História da Loucura na Idade Clássica de 1964. No Diário do 

Hospício, Lima Barreto, um importante escritor brasileiro do início do século XIX, relata sua indignação 

devido à sua prisão pela polícia, com o intuito de levá-lo à instituição psiquiátrica a pedido da família, 

denunciando que seus devaneios não eram sintomas de alguma loucura, mas simples efeitos das 

dificuldades econômicas e do seu consequente envolvimento com o álcool. Assinala, contudo, as práticas 

de violência e de humilhação que fariam parte da autoridade médica e dos recursos terapêuticos que se 

desenvolveram na sociedade moderna a partir do saber científico que podemos observar acima, nas 

palavras de Joseph Delboeuf. Sobre Lima Barreto e sua trajetória literária e pessoal, ver o livro de 2001 de 

Magali Engel Gouveia: A loucura, o hospício e a psiquiatria em Lima Barreto. E sobre a reforma 

psiquiátrica no Brasil, ver a obra de Paulo Duarte de Carvalho de 1995: Amarante Psiquiatria Social e 

Colônias de alienados no Brasil. 
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La contemplation interne et externe de l’être par l’être lui même abouit à 

des résultats nécessairement incomplets ; de là, nécessité de compléter les 

données du sens interne et des sens externes, non seulement par les 

données qui découlent de l’observation directe des autres hommes, mais 

encore par celles que nous fournit leur expérience actuelle et passée. 

Toutes les sciences, en tant qu’elles émanent de l’homme, sont des objets 

nécessaires de cette observation, et, à ce titre, elles expriment la nature 

humaine et tendent à la définir. Mais l’observation ne suffit pas. Il faut 

rechercher comment les autres sciences parviennent, en partant du même 

point, à découvrir et à accumuler des propositions vraies. Il faut, une fois 

en pleine possession de cette méthode, l’appliquer rigoureusement au 

problème de la psychophysique (La Psychologie comme science naturelle 

28). 

Porém, para Delboeuf, haveria uma outra alternativa às escolas que fundamentaria 

suas investigações no terreno da “razão pura”, cujo nome seria “psicofísica”, voltada para 

o desenvolvimento de uma “psicologia natural”. O que nortearia essa corrente de 

investigação seria a suposição de que o espírito humano formaria suas idéias a partir de 

um trabalho com a matéria sensível, da mesma forma que o corpo criaria e repararia os 

órgãos danificados trabalhando a matéria corporal. Dessa forma, em contrapartida às duas 

hipóteses, cuja primeira seria a de que as características do futuro carvalho já se 

encontravam em seu germe, ao passo que a segunda seria a de que elas pertenceriam ao 

meio, a psicofísica defenderia o argumento de que as características do futuro carvalho 
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seriam um resultado da elaboração das forças que se encontram no próprio embrião do 

carvalho com os elementos transmitidos a ele pelo exterior, e que mais tarde serão 

convertidos em órgãos, folhas e frutos.  

 Portanto, afirma o autor, para a psicofísica, se o meio oferecia a matéria, 

considerada como força geral, o embrião forneceria a forma, considerada força 

individual, com a qual seriam trabalhados os elementos do mundo exterior. Por 

conseguinte, qualquer modificação destas condições que viesse a ocorrer, seja no interior 

do embrião como no meio exterior, resultaria no surgimento de diferentes tipos de 

órgãos, flores e frutos. Entretanto, mesmo que esta hipótese fosse admitida, para 

Delboeuf o problema de como as características se processam continuaria sem solução. 

Segundo o autor, é importante notar que o princípio que norteia a psicofísica seria a idéia 

de que todas as características de um determinado objeto resultariam da relação de dois 

fatores, o “eu” e o mundo exterior, sendo que o primeiro ofereceria a “força individual” 

por meio da qual a “matéria geral”, fornecida pelo segundo fator, seria assimilada e 

trabalhada por forças próprias e particulares de cada indivíduo, o que explicaria, na sua 

visão, as infinitas maneiras sob as quais cada elemento poderia ser apreendido.33 

                                                
33É possível afirmar que Joseph Delboeuf procura reutilizar, por meio de uma precisão discursiva maior, de 
um modelo de investigação já bem antigo que data do final do século XVIII, ou seja, aproximadamente 

cem anos antes da publicação de sua obra, no qual a dualidade corpo-alma já funcionava como explicação 

para determinadas enfermidades, como a melancolia, a tristeza, bem como para determinados estados de 

espírito que, por sua vez, poderiam atuar sobre o corpo e vice-versa, como demonstra Michel Foucault em 

History of Madness, numa passagem de Samuel Auguste Tissot: “Searching for the causes of the influence 

of the mind on the body and body on the mind is a matter for metaphysics; medicine ventures less far, but 

perhaps sees more clearly as a result: it ignores causes and observes only phenomena. Experience shows 

that a certain state of the body necessarily produces certain movements of the soul, which in turn modify 

the body; experience shows that when the soul is busy thinking, a certain part of the brain is in a state of 

tension; its research goes no further than that, and it seeks to look no further. The union of mind and body 

is so strong that it is difficult to conceive of the one acting without the consent of the other. The senses 
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 Todavia, para identificar a apreensão da matéria geral pelas forças individuais 

seria indispensável que o investigador surpreendesse o momento inicial que um 

determinado objeto se manifesta para poder acompanhar o seu desenvolvimento. Nesse 

caso, o pesquisador deveria identificar cada elemento que participa desse processo para 

poder dar uma opinião quanto à sua origem e determinar o estado elementar dos dois 

fatores no momento do nascimento de cada objeto. Seria dessa maneira, por exemplo, 

conforme Delboeuf, que os paleontólogos viriam a apreender a primeira aparição da vida 

sobre a Terra, procurando reconstruir a série de elementos que determinaram o seu 

surgimento. No entanto, os biólogos e os zoologistas não dariam um passo sem recorrer 

ao momento embrionário de cada objeto, como faria também o naturalista que, armado 

com o seu microscópio, se apoderaria do ser vivo em seus primeiros momentos, 

convencido de que o estudo dos seres em seu desenvolvimento embrionário seria mais 

proveitoso do que a dissecação de milhares de seres adultos. 

 No entender de Delboeuf, todos os fenômenos, para serem compreendidos e 

elucidados, deveriam ser apreendidos no exato momento em que se manifestam, sejam 

eles nossas idéias ou sentimentos. Para tanto, seria necessário recorrer ao passado, pois as 

idéias, por exemplo, de justo, de bom, de bem, de Deus, não se encontrariam sempre em 

um indivíduo tal como ele as conhece em sua forma atual, sendo que sua origem estaria 

em um “momento intelectual” anterior e que foi momentaneamente esquecido para 

regressar posteriormente. Nesse sentido, é interessante notar que, para o autor, nós 

                                                                                                                                            
transmit the motive of thought to the mind by causing the fibres of the brain to vibrate, and while the soul 

reacts the organs of the brain are in movement to some degree, in a state of varying degrees of tension” 

(History of madness 213). 
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seríamos as páginas mais antigas e valiosas da tradição do que qualquer documento 

explícito da história moderna, pressuposto que tanto o campo teórico do realismo como o 

do idealismo não admitiriam.  

 O psicólogo realista, por exemplo, anteciparia a solução mesmo antes de se 

debruçar sobre um problema em questão, pois partiria de uma idéia pré-concebida e não-

demonstrável, abandonando o fenômeno estudado em detrimento à elaboração do 

pensamento, agindo dessa forma de maneira absolutamente anticientífica, acreditando 

que bastaria estudar o cérebro humano para compreender um certo fenômeno no âmbito 

intelectual, uma vez que esse órgão teria apenas uma relação distante com o pensamento, 

como vimos acima. Para Delboeuf, a “fisiologia do cérebro” seria a parte mais obscura 

dessa ciência, pois mesmo que os fisiologistas pudessem seguir passo a passo o fluxo 

sanguíneo, bem como sua transformação nas menores fibras que constituem o nosso 

cérebro, eles não seriam capazes de apreender um fenômeno do pensamento, como os 

sonhos, a loucura de um insano, as descobertas de Newton, as combinações estratégicas 

de Napoleão, os êxtases celestes de Lamartine...34 Na verdade, afirma o autor, mesmo que 

                                                
34Foucault assinala que a grande diferença entre Freud e os psicólogos positivistas – e aqui podemos incluir 

Joseph Delboeuf, já que toda a estrutura orgânica é essencial em suas teorias – está no fato de que para o 

primeiro a loucura passou a ser vista como um fenômeno de linguagem ou a linguagem como o espaço 

próprio da manifestação da  loucura, ao mesmo tempo em que a relação de médico e paciente se deu na 
forma de diálogo, cujo objetivo era atingir a cura por meio da libertação do discurso. Sobre esta questão, 

ver a obra de Roberto Machado: Foucault, a filosofia e a literatura de 2001. Entretanto, curiosamente, em 

“On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena” Freud teria se referido a Joseph Delboeuf em um 

caso de tratamento de uma mulher que havia tido um suposto trauma devido à morte de seu filho, no qual 

Delboeuf teria utilizado a linguagem para combater o mal que a paciente estaria sofrendo: “Delboeuf 

treated a woman traumatized by the death of her son. He eliminated her symptoms, which resembled the 

terrible conditions of his death, by having her relive those experiences several times. Delboeuf explained 

‘how the magnetizer assists in the healing process. He places the subject in a state where the evil has 

manifested itself and through speech combats that same, recurring evil’.” 

 http://www.enotes.com/psychoanalysis-encyclopedia/delboeuf-joseph-remi-leopold <Acessado dia 

14/06/2008> 

http://www.enotes.com/psychoanalysis-encyclopedia/delboeuf-joseph-remi-leopold
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se possa constatar que toda vontade produz uma corrente nervosa, haveria um abismo 

entre estes dois fenômenos, cuja relação de causa e efeito adotada pelos fisiologistas não 

poderia ser aceita sem ressalvas:35  

Quel abîme entre une volonté, par exemple, et la production d’un courant 

nerveux? S’il état avéré que chaque fois la volonté est accompagnée d’un 

courant nerveux (notons que l’expérience ne peut aujourd’hui tenter une 

vérification même approximative d’une pareille coîncidence), de quel 

droit pourrait-on affirmer qu’il y a entre la volonté et le courant une 

relation directe de cause à effet ? Et, en supposant même qu’on pût le 

soutenir, où serait le cause, où serait l’effet ? Et si la cause est la volonté – 

ce qui est au moins aussi probable – quelle est, en dernière analyse, la 

valuer du résultat obtenu par rapport à l’origine de la volonté ? Rien ou 

bien peu de chose (La Psychologie comme science naturelle 42).           

 Por outro lado, o psicólogo idealista procederia de maneira inversa, utilizando o 

método intuitivo e voltando-se para o próprio pensamento, como já foi observado. Assim, 

enquanto o realista abriria os olhos e os voltaria ao redor de si, os idealistas fechariam 

não apenas os olhos mas todos os sentidos que poderiam receber do mundo exterior 

apenas para deixar fluir a potência da reflexão. Enfim, o primeiro, conforme o autor, 

interrogaria o mundo inteiro que o circunda, bem como o passado, o presente, o homem 

                                                
35Em um artigo chamado “Une Visite à la Salpêtrière”, publicado na Revue de Belgique em 1886, Joseph 

Delboeuf relata sua visita à Escola de La Salpêtrière, onde eram ministradas sessões públicas voltadas à 

comunidade científica,  de artistas e escritores, bem como publicistas e homens públicos, nas quais eram 

exibidos doentes histéricos hipnotizados, ministrados por ninguém menos que Charcot e seu assistente Paul 

Richer, célebre psiquiatra francês cujos alunos mais ilustres foram Sigmund Freud e Pierre Janet. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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selvagem e o homem civilizado, o estúpido e o sábio, ao passo que, para se atingir a 

verdade, o segundo apenas confiaria em si mesmo, e fazendo silêncio ao redor de si, se 

voltaria para o fundo de seu coração para dele voltar com as invocações íntimas. 

Contudo, segue o autor, tanto um como o outro não tiraria os conhecimentos da 

experiência, mas das generalizações universais, pois, para eles, o conhecimento seria uma 

incessante tarefa do ato de pensar, combinando noções inatas ao ser para partir do 

universal e chegar ao individual, ou vice-versa, de onde se tiraria a explicação para todo o 

mundo existente, inclusive o próprio pensamento, constituindo, segundo o autor, a base 

do sistema especulativo que daria suporte às formulações das correntes realistas e 

idealistas. Na verdade, afirma Delboeuf, para eles não aprenderíamos nada de novo, 

apenas desenvolveríamos o que já existe em nós.  

 A psicofísica, porém, faria um caminho diferente, prossegue Delboeuf, pois não 

se contentaria em permanecer na região da consciência humana, ou seja, das idéias inatas 

e/ou universais, visto que esse espaço seria apenas o campo de investigação por meio do 

qual se chegaria à outra dimensão do ser. Na visão do autor, da mesma maneira que a 

“história escrita” dos homens teria suas raízes no seu passado pré-histórico e, portanto, 

para se descobrir o que é o homem seria indispensável que se reconstruísse este passado, 

a psicofísica se remeteria à superfície da consciência para chegar à profundidade do 

inconsciente do ser.36 Caso o investigador, continua ele, quisesse chegar a um resultado 

                                                
36Para Foucault, se na “epistèmê” clássica o conceito de história estava relacionado aos acontecimentos do 

mundo exterior, podendo determinar a organização ou dispersão dos seres vivos, bem como sua 

sobrevivência ou destruição, como as guerras, os desastres naturais etc, mas que de forma nenhuma se 

inscrevia no interior dos indivíduos, na modernidade, ao contrário, surgiria uma historicidade diferente, 

própria à natureza e cujo tempo, por meio dos acontecimentos, se inscreveria na organização interna de 
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significante, deveria estudar a natureza íntima do germe que deu origem a um 

determinado objeto, mesmo que ele escapasse ao seu campo de visão.37 Logo, para se 

descobrir o segredo das idéias que se revelam ao “olho da consciência” seria necessário 

se instalar no meio do jardim da alma e fazer um sistemático inventário dos seus 

objetos.38 Delboeuf reconhece que esse trabalho poderia ser estéril, mas caso quiséssemos 

chegar à origem do pensamento humano, deveríamos tomar o ponto de partida mais 

distante e nos lançarmos nos caminhos mais penosos e incertos. Todavia, vale frisar, isso 

não significa que a psicofísica é uma ciência descritiva à maneira, por exemplo, da 

botânica ou da zoologia.   

 Para Delboeuf, a simples observação dos fenômenos, método comum entre 

realistas e idealistas como vimos acima, não seria suficiente para a psicofísica, tanto 

porque seria impossível observar os elementos primitivos de um determinado fenômeno 

                                                                                                                                            
cada ser vivo, interferindo em seus caracteres e modificando sua estrutura. Em relação à Idade Clássica, 

observa o autor: “A série temporal não pode integrar-se na gradação dos seres. As épocas da natureza não 

prescrevem o tempo interior dos seres e de sua continuidade; elas ditam as intempéries que não cessaram de 

os dispersar, de os destruir, de os misturar, de os separar, de os entrelaçar. Não há nem pode haver sequer a 

suspeita de um evolucionismo ou de um transformismo no pensamento clássico; pois o tempo jamais é 

concebido como princípio de desenvolvimento para os seres vivos na sua organização interna; só é 
percebido a título de revolução possível no espaço exterior onde eles vivem” (A Palavra e as Coisas 175-

180). 
37Muitos autores notam que a História, como campo de investigação do passado, principalmente por meio 

dos documentos escritos e de artefatos, sejam eles quais forem, teria surgido a partir do século XIX nas 

áreas das chamadas ciências humanas, voltada para a promoção e construção da identidade nacional de um 

determinado grupo social. Entretanto, o interesse pelo passado se faz presente também nas mais variadas 

ciências, sobretudo médicas e biológicas, como podemos perceber em Delboeuf, uma vez que não só a 

sociedade, mas o próprio corpo, teria um passado que deveria ser retomado em sua própria superfície 
orgânica, transformando, dessa forma, as ciências biológicas em uma História da vida. A própria História 

nas ciências humanas, como a sociedade num todo, passaria a ser pensada em termos orgânicos, como 

observa Edmund Wilson citando Hippolyte Taine em 1852, cujo objetivo era “fazer da história uma 

ciência, fornecendo-lhe, tal como ocorre com o mundo orgânico, uma anatomia e uma fisiologia” (A 

Crítica Literária no Brasil 52-53). 
38Na obra de 1997, From Soul to Mind, Edward Reed procura demonstrar o processo pelo qual ocorreu um 

deslocamento da investigação acerca da dimensão humana, cujo ponto de partida teria sido a alma, depois a 

mente e, por último, o inconsciente, por meio dos estudos naturalistas, por incrível que isso possa parecer. 
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simplesmente porque eles já não existiriam mais. Para complementar a observação, 

segundo o autor, a psicofísica recorreria à experiência por meio da “fabricação artificial 

dos fenômenos psíquicos” em uma determinada circunstância. Este recurso permitiria que 

se investigasse a relação entre os variados fatores que se influenciam mutuamente e 

determinasse o desenvolvimento de um certo fenômeno. Conforme Delboeuf, seria com 

este método que as ciências estariam conseguindo notável progresso e com o qual a 

psicofísica trabalharia em busca de soluções para os mistérios do homem no que diz 

tange a relação entre o corpo e a alma. Mas quais seriam as relações entre estas duas 

dimensões? Haveria correspondência ou disparidade quanto às substâncias de cada 

elemento? Haveria a probabilidade de que apenas uma fosse real e a outra apenas um 

discurso? Haveria a possibilidade de se tratar de duas palavras para designar dois tipos de 

fenômenos que se manifestariam de um único e mesmo ser? Essas questões são 

levantadas pelo próprio autor que prefere, antes de respondê-las, investigar a partir de que 

momento os seres passaram a se perceber como uma entidade dividida entre duas 

dimensões.39 

No entender do autor, em todos os períodos da humanidade, desde sua época mais 

remota, o homem sempre distinguiu a dimensão “espiritual” da dimensão “corporal”. 

Nesse sentido, prossegue ele, todo ser sensível, a princípio, se apresentaria com uma 

dupla natureza: uma natureza corporal, cujas características se manifestariam por meio de 

                                                
39É importante mencionar que aquilo que parece ser trivial para nós contemporâneos, como é o caso da 

afirmação de que somos constituídos por duas dimensões distintas, como faz Delboeuf, um dia precisou ser 

dito e defendido por meio de guerras e conflitos para que pudesse ser apreendido e introduzido em nosso 

discurso como se fosse algo que sempre tivesse estado lá e se confundisse com o próprio aparecimento da 

linguagem. 
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fenômenos físicos e orgânicos, e uma natureza “psíquica”, que se revelaria por meio de 

fenômenos subjetivos, cujo acesso só seria possível por meio da linguagem, adotada aqui 

não como se fosse o próprio fenômeno em si, como fariam os materialistas e os 

espiritualistas, mas como um modo por meio do qual se chegaria até ele: “Nous avons 

une âme distincte du corps, est tout aussi claire pour ceux qui la nient que pour ceux qui 

l’admettent” (La Psychologie comme science naturelle 10).40  

Como já mencionamos, a distinção entre alma e corpo não seria “primitiva”, ou 

seja, ela não seria inerente à natureza dos seres que somente a perceberiam em um 

momento posterior, lento e tardio, como decorrência de uma outra distinção, a do “eu” e 

do “não-eu”. Esta última distinção ocorreria por meio de uma característica própria dos 

seres vivos e que nada mais seria do que a sua capacidade de “sentir sensações”. 

Portanto, é apenas a partir do momento em que a criança passa a ter experiências 

sensoriais e, consequentemente, a estabelecer diferenças entre o “eu” e o “não-eu”, que 

ela separaria o corpo da alma. Mas qual seria o mecanismo por meio do qual os 

indivíduos se tornariam sensíveis e teriam a experiência das sensações?  

De acordo com Delboeuf, todo ser sensível pode ser comparado a uma esfera cuja 

superfície é composta por um material elástico que sofre as influências do meio exterior 

por meio do aumento ou diminuição da tensão que pode afastá-la ou aproximá-la de seu 

                                                
40Para Delboeuf, a linguagem, em qualquer país e em todos os “degraus” da civilização, seja nas 

organizações sociais mais primitivas e rudimentares, como nas dos “povos” mais avançados e sofisticados, 

sempre teria sido o referencial da “alma”, e a palavra, por sua vez, seria “necessariamente” a “idéia” 

correspondente do “espírito”. Portanto, cada palavra representaria uma noção, ou uma “coisa” imaginária, 

pois as palavras não poderiam designar algo da qual não se teria nenhuma idéia, constituindo-se, dessa 

forma, como uma verdade incontestável, cuja proposição decorrente seria o “fato” de que quando os 

homens falam entre si eles se compreendem independente da opinião que tenham a respeito da questão. 
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estado normal, tal como faria a doença ou o bem-estar a um ser sensível. Contudo, caso 

as mudanças do meio ocorressem de uma maneira uniforme ao redor dessa esfera, sua 

superfície não sofreria nenhuma modificação, tal como um ser sensível na mesma 

circunstância, cuja regularidade das alterações em torno de si faria com que ele apenas 

sentisse seu estado presente. Portanto, conclui Delboeuf, até esse momento não se 

poderia chamar essa esfera de um organismo vivo e sensível. Porém, caso houvesse 

alguma mudança em um dos lados onde esta esfera elástica se encontra, afirma ele, como 

uma corrente de calor proveniente de uma única direção, sua superfície passaria a sofrer a 

tensão que provocou o desequilíbrio ao seu redor e seria modificada, como ocorreria com 

qualquer ser sensível. Dessa maneira, esse lado a partir do qual a esfera teria sofrido a 

tensão proveniente do mundo exterior se transformaria em um “órgão”, no sentido 

fisiológico do termo, momento a partir do qual, quando a superfície da esfera elástica não 

é mais homogênea, devido às tensões externas que irão incidir ora em um ponto ora em 

outro, é possível afirmar que essa esfera será um campo perpétuo de órgãos instantâneos 

de sensações. É possível chamar esta esfera de um ser vivo, pois é a partir do órgão onde 

este ser sensível sofre a pressão do meio é que ele perceberia o presente, ao passo que no 

resto do corpo ele sentiria o fluxo contínuo do passado, constituindo-se, dessa forma, 

como um ser dotado de uma “individualidade psíquica permanente”. 

No entanto, na medida em que o equilíbrio do meio exterior é restabelecido, ou 

seja, quando as forças externas se compensam entre si ao redor da esfera, sua superfície 

também volta ao estado anterior, a possuir a forma regular de então. Considerando essa 

capacidade em um indivíduo, ela o ajudaria na conservação da vida na medida em que 
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serviria de instrumento temporário de experiência, chamado pelo autor de órgão 

“adventício”, avisando-lhe sobre as tensões ou o abrandamento dos estímulos externos, 

isto é, se o indivíduo estaria exposto a uma situação de prazer ou de perigo. Seja qual for 

a intensidade do estímulo externo sofrido pelo órgão, ele sempre deixaria uma marca 

indelével sobre o ponto onde foi aplicada a força. Caso esse mesmo ponto fosse 

estimulado por uma segunda vez, ele teria mais facilidade de responder a este estímulo, 

pois as forças que resistiram à primeira investida do meio externo, aquelas que segundo 

Delboeuf uniriam as células, agora estariam mais fracas, podendo ser derrotadas com 

mais facilidade na segunda ocasião, e assim por diante, podendo ser completamente 

destruídas. Seria dessa forma, por exemplo, que o contato repetido entre um ímã e uma 

barra de aço terminaria por magnetizá-lo, pois as moléculas deste último, depois de 

“incomodadas” várias vezes, permaneceriam na mesma posição de quando ocorreu o 

contato entre os dois objetos. Nesse caso, o órgão que até então era adventício, ou seja, 

temporário, irá se transformar em órgão permanente, respondendo de maneira imediata às 

mudanças do meio onde se encontra inserido. Os órgãos adventícios que não se tornam 

permanentes, todavia, desaparecerão cedendo lugar a outros, afirma o autor.41 

                                                
41A palavra “gene” teria sido criada pelo botânico dinamarquês Wilhelm Johannsen em 1905, cujo 

propósito seria o de determinar, segundo Marcel Weber, qualquer estrutura orgânica que definisse as 

“propriedades de um organismo”. Entretanto, embora o termo só tivesse aparecido no início do século XX, 

seria possível afirmar que o conceito já vinha se desenvolvendo desde o aparecimento das ciências 

modernas, como poderemos observar ao longo da problematização acerca das idéias de Joseph Delboeuf 

(Philosophy of Experimental Biology 195-96). 
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Delboeuf sustenta que o órgão permanente possuiria as mesmas características 

que o órgão adventício, entretanto com qualidades próprias.42 O primeiro seria uma 

sentinela sempre pronta a dar um sinal quando algo ocorre de diferente diante do seu 

campo de visão. O segundo, por sua vez, tido como a origem do desenvolvimento 

intelectual do homem, responsável pela associação das experiências passadas com o 

presente imediato, seria visto como um investigador que percorre em expedição uma 

região e volta para informar seu chefe sobre suas descobertas. Resguardadas as diferenças 

entre os órgãos, segundo o autor, poderia nascer em um dado ser vivo tantos órgãos 

quanto haveria movimentos no mundo exterior. Dessa forma, do lado de um corpo 

voltado para a luz nasceria um órgão sensível às ondas luminosas, e do mesmo modo 

nasceria um órgão sensível às ondas sonoras, às vibrações químicas de átomos que 

produziriam as sensações de odor e sabor, aos raios de calor etc. Porém, desses órgãos 

que se formariam a partir dos estímulos externos, alguns permaneceriam adventícios, 

como aqueles relacionados ao calor, à pressão etc, enquanto outros se transformariam em 

permanentes, como os olhos, as orelhas, as narinas e outros, cuja especialização se 

explicaria pelo mesmo princípio. Mas então de que maneira as sensações permitiriam ao 

ser separar o “eu” do “não-eu”?  

                                                
42Como aponta Gunnar Broberg, Wilhelm Johannsen não teria sido apenas um especialista em genética, 

termo que como vimos ele mesmo cunhou, mas um grande opositor do eugenismo. Em seu trabalho 

Arvelighed i Historisk og Eksperimentel Belysning (Heredity in historical and experimental light), 

publicado em 1907, Johannsen teria citado as idéias utópicas de eugenia de Platão e criticado algumas 

estratégias e políticas voltadas para o melhoramento da “raça” como o aborto, o sistema de casamento 

arranjado etc. A diferença traçada entre genótipo e fenótipo teria sido a forma encontrada por Johannsen 

para atacar o eugenismo, afirma Gunnar Broger na obra de 1996: Eugenics and the Welfare State. 
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Ainda conforme o autor, uma das maneiras seria o “tato”, na medida em que 

quando se toca em algo ou quando se é tocado ocorreria no ser toda uma sensação 

particular. Por exemplo, quando alguém toca em si mesmo com as mãos em seu próprio 

braço, sentiria duas sensações recíprocas, uma vez que duas partes do corpo do mesmo 

ser estariam em contato, ou seja, a impressão de que a mão estaria tocando algo e a 

sensação de que o braço estaria sendo tocado. Essa propriedade – a sensibilidade do tato e 

de ser tocado – permitiria ao ser se definir e se distinguir do não-ser por meio da relação 

com um outro ser, como faria um cão ao morder sua própria calda, percebendo por meio 

da dor que a parte atacada pertence ao seu próprio ser. Caso esse mesmo cão agredisse 

com os dentes uma “mão ameaçadora” de outro ser, perceberia de imediato, por meio da 

ausência da sensação de dor, que este membro atacado não era seu. Entretanto, questiona 

o autor a proposição levantada por ele mesmo: se é por meio do tato que os seres 

humanos conseguem sentir sensações e, por conseguinte, se autodefinir e se distinguir 

dos demais, como seria possível aplicar esse método a certos grupos de mamíferos que 

teriam nascido sem braços e sem pernas, como é o caso de determinados tipos de lagartos 

e peixes?43 Para Delboeuf, não seria válido o princípio de que seria por meio do tato que 

sentimos sensações, já que ele não pode ser aplicado para todos os seres sensíveis que, 

mesmo sem possuir qualquer tipo de membro, ainda são dotados de sensibilidade.44 

                                                
43É interessante perceber que Delboeuf utiliza técnicas modernas literárias para a construção de seu 
discurso que é apresentado como “científico”, como a postulação de princípios para depois negá-los, a 

criação de suspense, fragmentação estrutural etc, demonstrando que as fronteiras entre os discursos não 

eram tão nítidas como irá ocorrer no século seguinte. 
44O movimento ao longo do texto é sempre o de deslocar o autor da superfície corporal para as profundezas 

do ser. 
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Na verdade, afirma o autor, a capacidade dos seres vivos de se autodefinirem e de 

se distinguirem dos outros indivíduos não se reduziria a uma questão de membros, mas, 

como já foi dito, na capacidade que os seres vivos e sensíveis teriam de dar sensações a si 

mesmos apesar da ausência de membros, e isso somente seria possível por meio de um 

outro conceito fundamental para a estrutura do pensamento de Delboeuf, que é o de 

movimento. Mas como o movimento poderia garantir a definição do “eu” e do “não-eu” 

por meio das sensações? Seria possível dizer, por exemplo, que o animal se autodefiniria 

e chegaria à constatação do “eu” e do “não-eu” a partir do momento em que percebe que 

aquilo que se move, causando-lhe sensações, dependeria ou não de sua vontade? 

Segundo Delboeuf, para que os indivíduos possam sentir sensações e, 

consequentemente, distinguir o “eu” do “não-eu”, momento em que operaria uma 

separação entre o corpo e a alma, eles deveriam dispor da qualidade de realizar 

movimentos por meio de uma estrutura muscular. Nesse sentido, o tipo de sensação que 

todo ser sensível dispõe diria respeito às “sensações musculares” por meio da capacidade 

de executar movimentos, por mais simples que seja sua estrutura física, tanto por vontade 

própria como por alguma força exterior: 

C’est un fait universellement constaté, tous les animaux que nous 

connaissons ont la faculté de changer volontairement de forme, en ce sens 

qu’ils peuvent modifier la position respective de leurs organes, et la 

plupart peuvent se transporter d’un lieu à un autre (La Psychologie comme 

science naturelle 15). 
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Os movimentos poderiam ser classificados como “ativos” ou “passivos”. O 

movimento passivo seria aquele cuja causa é exterior, quando o deslocamento do ser ou 

de um de seus membros é provocado por uma força estrangeira. Já o movimento ativo 

seria aquele cuja causa é interior e se caracteriza por uma ação voluntária do próprio 

sujeito a partir de uma quantidade de energia desenvolvida em seu interior e que é 

chamada por Delboeuf de “vontade”. Esse poder que o indivíduo sensível teria de sentir 

sensações, no entanto, poderia ser limitado por forças exteriores. Por exemplo, querendo 

se deslocar a partir da própria vontade para que em seguida experimentasse determinadas 

sensações, o ser poderia se deparar com algum obstáculo exterior, impedindo-o de se 

mover, momento em que, de acordo com o autor, o indivíduo experimentaria o primeiro 

ato de consciência do “eu” e do “não-eu” proveniente de uma resistência externa.45  

Outro exemplo que levaria os indivíduos a chegarem ao mesmo ato de consciência 

seria uma ostra que acredita, segundo ele, que as duas valvas fazem parte de seu ser, bem 

como a rocha sobre a qual está acoplada; ou uma determinada espécie de molusco que se 

encontra em uma cavidade rochosa, acreditando que ao tocar as paredes com seus braços, 

que estas fazem parte de seu corpo como uma das camadas de seu caracol. O mesmo 

poderia ocorrer com uma criança e seu berço, caso ela nunca o deixasse, acreditando que 

                                                
45Shopenhauer teria sido um dos principais filósofos do início do século XIX a problematizar e tomar a 
“vontade” como um problema da filosofia, atribuindo-lhe a fonte de todo sofrimento humano, uma vez que 

ela é geradora de um querer ou de uma necessidade de possuir que não se pode ser saciado completamente. 

Tal como Delboeuf em 1876, Schopenhauer teria lidado, segundo John Atwell na obra de 1995, 

Schopenhauer On the Character of the World, com a “vontade” em 1819 em seu célebre trabalho Die Welt 

als Wille und Vorstellung (O Mundo como Vontade e Representação) como uma energia física 

desenvolvida por um processo orgânico, destituindo a mente do trono da filosofia e colocando em seu lugar 

o corpo. Ademais, O Mundo como Vontade e Representação teria sido amplamente difundido entre os 

escritores tidos naturalistas, como seria o caso do argentino Eugenio Cambaceres em sua obra Sin Rumbo, 

publicada em 1885. 
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ele é parte integrante de sua natureza; ou ainda, se caso crescêssemos com as vestimentas 

que necessitamos para nos proteger e nunca as tirássemos, elas poderiam ser para nós 

partes de nosso ser tal como nosso cabelo, nossas unhas ou nossa epiderme. Para 

Delboeuf, isso ocorreria na medida em que todos os seres tomariam como parte de si tudo 

o que não se poderia mover sem que fosse por meio de sua vontade, cujo resultado seria 

uma sensação desencadeada em seu organismo. Por conseguinte, todo o resto que se 

movesse independentemente de sua vontade seria imediatamente identificado como o 

“não-eu”.  

De maneira contrária, o autor sugere a hipótese de um corpúsculo que manteria 

contato com um animal a partir de um ponto específico de seu corpo. Embora este animal 

perceba uma pressão diferente da qual o resto do corpo está submetido, ele não poderia 

sentir nenhuma sensação caso a pressão durasse por um determinado tempo, pois ficaria 

acostumado e se identificaria com o corpúsculo. Mas como este animal, ou qualquer 

outro, seria dotado da qualidade de se mover, sentiria uma pressão maior do corpúsculo 

quando se deslocasse no espaço, percebendo que esse aumento tinha sido decorrente do 

seu próprio esforço. Porém, se o corpúsculo se movesse a ponto de se separar do corpo do 

animal, este sentiria um alívio de pressão que não estaria esperando e, imediatamente, 

perceberia que esta diminuição não teria sido um resultado de sua vontade. Conforme 

Delboeuf, é a partir desta comparação entre os efeitos decorrentes do esforço e aqueles 

não esperados que o animal teria a idéia de exterior, ou seja, que reconheceria que 

existem efeitos cujas causas seriam independentes de sua vontade, chegando a concluir: 

“il y a quelque chose en dehors de moi”. Mas para Delboeuf, essa conclusão seria 
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racional e se daria no nível do consciente, pois para sentir a pressão ou o alívio o animal 

necessitaria conhecer e comparar o seu estado imediato com o seu estado anterior. 

Entretanto, esse mecanismo de definição do “eu” e do “não-eu” por meio do 

sentimento de mobilidade poderia, segundo o autor, levar os indivíduos a cometerem 

enganos quanto ao julgamento de sua extensão. Por exemplo, caso os indivíduos 

pudessem observar o próprio coração ou a própria circulação da corrente sanguínea, eles 

poderiam, num primeiro momento, considerá-los órgãos estranhos à sua natureza, já que 

se movimentam independentemente de sua vontade. Logo, a definição do “eu” e do “não-

eu” não poderia se restringir ao movimento por meio do espaço. 

No entender do autor, as ciências modernas teriam como tendência relacionar 

todos os fenômenos da natureza com o de “movimento de transporte”, mas cujo 

deslocamento não se daria apenas no espaço, mas também por meio das moléculas. Por 

exemplo, seria a partir do “movimento molecular” que se constituiriam as qualidades de 

um objeto, ou seja, que faz com que um corpo seja líquido, sólido, gasoso, sonoro ou 

luminoso, e seria a partir do movimento dos átomos, que compõem a molécula, que 

derivariam as propriedades químicas da matéria. No entanto, somente ocorreria o 

movimento molecular, na sua opinião, quando um esforço não fosse capaz de deslocar 

visivelmente um objeto no espaço. Por exemplo, quando um esforço retira do estado de 

repouso uma corda de violão presa pelas extremidades, impedida de se deslocar por 

completo no espaço, ocorreria um movimento molecular tanto da corda quanto dos 

obstáculos em que estaria presa, que por sua vez se transformaria em movimento de 

transporte e vice-versa até o momento da corda retornar e se fixar em seu ponto de 
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inércia. Sendo assim, o movimento, característica que definiria o ser sensível, não seria, 

necessariamente, um deslocamento no espaço, bastando que ele fosse “molecular” para 

que todo e qualquer ser pudesse sentir sensações. No caso de um indivíduo, esse 

movimento molecular se daria por meio dos músculos, ao qual o autor se refere por meio 

dos termos “sentido muscular” ou “esforço muscular”, cujo uso insistente ao longo de sua 

obra serviria para assinalar que a capacidade de movimentar-se, tendo como efeito uma 

sensação, seria condição “sine qua non” para que um ser fosse considerado sensível e, 

consequentemente, dotado de conhecimento.46 Portanto, não se trata de possuir uma 

determinada sensibilidade para que um animal seja considerado um ser sensível. Haveria, 

segundo o autor, certas espécies que se dariam a si mesmas sensibilidades especiais, 

como a luminosidade, a exemplo dos vaga-lumes, ou a descarga elétrica, como fariam 

algumas espécies de animais aquáticos, mas que nem por isso seriam considerados 

“animais sensíveis” caso não pudessem se mover. 

Seja como for, seria por meio do sentido muscular, por exemplo, que uma criança 

poderia iniciar sua descoberta do eu mesmo sem se deslocar no espaço, apenas por meio 

do som, ainda que ela fosse surda, ou seja, privada da faculdade auditiva, argumenta 

Delboeuf, podendo se dar e, consequentemente, perceber as sensações provocadas pelo 

seu próprio grito a partir do desenvolvimento de energia produzido pela contração da 

                                                
46Conforme Delboeuf, embora as plantas possam deslocar suas raízes e folhas em direção à luminosidade e 

umidade, elas não poderiam ser consideradas um animal,  ainda que existam aqueles que as classifiquem 

como tal, pela simples razão de que elas não seriam capazes de perceber o próprio movimento e, portanto, 

não seriam seres dotados de conhecimento. 
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laringe, fenômeno que só seria possível por meio do movimento das células.47 Contudo, 

uma criança normal quando grita teria o sentimento do esforço que ela fez para gritar, ao 

mesmo tempo em que provaria uma sensação auditiva.48 Como essa sensação auditiva 

seria decorrente desse esforço voluntário, a criança logo passaria a perceber que ela tem o 

poder de dar-se a si mesma uma sensação, vindo a se divertir com seus próprios gritos. 

Logo, é dessa maneira que a criança avançaria em suas descobertas. No entanto, ela logo 

se daria conta de que há uma “segunda série de sensações” que não depende 

exclusivamente de si. Quando a voz de sua mãe chega aos seus ouvidos, por exemplo, a 

criança percebe imediatamente que essa sensação auditiva não foi produzida por um 

esforço voluntário vindo de sua natureza, mas a partir de uma força proveniente do 

mundo exterior. Neste caso, podemos observar que, para Delboeuf, haveria dois tipos de 

sensibilidade provenientes da capacidade de se mover, uma que seria o resultado apenas 

de um “esforço voluntário” do próprio indivíduo, sendo que a outra seria produzida a 

partir de um “sistema binário”, pois dependeria de dois fatores ou de duas causas, sendo 

fruto das relações estabelecidas entre os indivíduos e o mundo exterior. Para o 

conhecimento de um determinado problema seria necessário o isolamento de uma das 

partes, ou seja, do mundo exterior. Na verdade, o que Delboeuf propõe é neutralizar o 

mundo exterior, mesmo que ele seja fundamental para o conhecimento do ser, para 

reencontrá-lo no interior dos indivíduos, problemática que ficará mais clara quando o 

                                                
47Pela própria estrutura de pensamento que surge com a modernidade, não é de se surpreender que a 
criança, ao menos no sentido figurativo, seja sempre um referencial e um ponto de partida para o 

desenvolvimento teórico de Delboeuf, pois ela representaria simbolicamente a origem e o momento 

inaugural de um determinado fenômeno. 
48Essa sensação interna que o indivíduo sente a partir de seu grito pode ser decorrente de vários fatores, 

segundo o autor, como a fome, a sede ou a dor, mas que o sujeito aprenderá a associá-la à própria vontade. 
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autor se detiver nas faculdades que os seres podem desenvolver. O que é importante 

perceber é que ao mesmo tempo em que a criança adquire consciência de sua existência, 

quando percebe que pode dar a si mesma certos tipos de sensações por meio de seu 

próprio esforço e de maneira voluntária, ela constata, por meio da elaboração de 

julgamentos através da atividade intelectual, que sua existência não é a única no mundo, 

havendo outras diferentes da sua, chegando a conclusão de que sua natureza não cintila 

isoladamente no universo, mas é atravessada por outras existências. 

Assim, conforme o autor, a criança aos poucos começa a se ver como vê os 

outros, percebendo tudo o que faz parte de seu ser, bem como suas ações produzidas por 

si mesmo, ao mesmo tempo em que nota as coisas que pertencem ao mundo exterior e as 

ações que são praticadas de maneira alheia à sua vontade. Nesse sentido, ela seria capaz 

de se dar conta que possui dois braços, duas pernas, que é pequena ou alta etc, da mesma 

forma que reconhece que os outros indivíduos da mesma espécie possuem ou não a 

mesma altura, o mesmo número de membros e qualidades. Entretanto, do mesmo modo 

que ela utiliza os conhecimentos que produziu sobre si mesma para conhecer os demais 

indivíduos, pode aplicar os saberes desenvolvidos sobre os outros para se autoconhecer. 

Por exemplo, quando um indivíduo está correndo, algumas “modificações interiores” 

alertam sua natureza de que ele está em movimento, mas ele pode constatar em um 

determinado momento que seu corpo está em repouso ou não a partir do movimento dos 

outros indivíduos. Portanto, conforme o autor, cada pessoa necessita distinguir em si 

mesmo os fatos externos e os fatos internos, ou seja, os fatos que seriam revelados ao 

indivíduo por “sentidos externos” e pertencentes ao mundo exterior e os “sentidos 



 68 

internos” que fazem parte da natureza interior, chamados também pelo autor de “sentido 

íntimo” ou “consciência”, momento em que o sujeito estaria pronto e seria levado a fazer 

outra operação: a separação entre o corpo e a alma.49 

Contudo, a partir do instante em que a criança constata, por meio de operações de 

ordem conceitual, que haveria dois universos, um que depende de sua vontade, ou seja, o 

“eu”, e o outro que é alheio à sua natureza, o “não-eu”, passaria a se ver como um ser 

dividido em duas dimensões, o corpo e a alma, utilizando a primeira para se mover e 

fazer descobertas por meio da capacidade visual, tátil, auditiva etc., que o físico lhe 

ofereceria, ao passo que por meio da segunda, ou seja, do espírito, poderia fazer 

determinados julgamentos como: “isto pertence à minha natureza, mas aquilo é alheio à 

sua minha vontade”. Os desafios da psicofísica não se esgotariam em identificar o 

momento em que um ser constata a existência de uma alma e de um corpo, pois seu 

interesse é descobrir como as formulações do julgamento, por meio da atividade 

intelectual, se realizariam. Para Delboeuf, esse processo de ordem intelectual respeitaria 

duas outras operações que se sobrepõem, uma de ordem física e outra de ordem 

psicológica. Por outro lado, é interessante perceber que o autor opera um deslocamento 

em sua linguagem, na medida em que deixa de usar os termos “alma” e “espírito” para 

fazer uso dos conceitos de “consciente” e “inconsciente” que tentará desenvolver, como 

já mencionamos, revelando, para além de um projeto científico, um projeto político, pois 

                                                
49Como já mencionamos, aos poucos Delboeuf vai abandonando os termos “espírito” e “alma”, quando 

pretende se referir à dimensão subjetiva dos seres, para introduzir os termos “consciente” e “inconsciente”, 

o que pode assinalar mais uma estratégia discursiva, pois talvez contasse com a forte presença da tradição 

religiosa entre seu púbico leitor, como seria o caso da escritora espanhola Emilia Pardo Bazán, tida como 

defensora de certos princípios religiosos, apesar das grandes reformas estruturais no âmbito político e social 

que teriam ocorrido em boa parte da Europa no final do século XVIII e início do século XIX. 
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não estaria apenas preocupado com a busca de possíveis curas, mas na “apreensão da 

verdade humana de cada ser”, como veremos. 

Segundo o autor, outra problemática com a qual a psicofísica se depararia 

constantemente diz respeito à dificuldade em determinar a lei das modificações orgânicas 

desenvolvidas pela sua estrutura física que corresponderia a cada tipo de sensação que 

influenciaria em nosso julgamento, seja o sofrimento, a “alegria vaga ou determinada”, 

bem como a inspiração de um poeta, as reflexões profundas de um cientista etc. A mesma 

dificuldade ocorreria se buscássemos investigar o processo inverso. Imaginemos, como 

sugere o autor, que um indivíduo estivesse subindo uma montanha cujo efeito interno 

seria a fadiga. Dada a simplicidade do problema, pois se trata de uma imediata relação 

entre o físico e a dimensão interna, poderíamos supor que seria fácil determinar a lei da 

manifestação do fenômeno interno. Todavia, afirma Delboeuf, a facilidade seria apenas 

aparente. No seu entender, para determinar o nível de fadiga que um indivíduo sentiria ao 

subir uma montanha, seríamos levados a supor que bastaria medir o “trabalho exterior” 

ou a força produzida para tal tarefa, cujo valor seria proporcional ao peso do corpo e a 

altura pela qual o indivíduo deveria se mover. Dessa forma, descoberto o valor da força 

necessária que deveríamos aplicar ao longo do caminho, saberíamos o grau de fadiga que 

sentiríamos para concluir o percurso, pois essas grandezas seriam equivalentes. Porém, 

prossegue ele, embora a força a ser aplicada seja constante ao longo do caminho, por 

exemplo, para cada metro percorrido se aplicaria a mesma quantidade, qualquer um 

poderia atestar, por meio da própria experiência, que a fadiga que o indivíduo sente não 

seria constante e tampouco a mesma para cada metro. Mas de que maneira a fadiga agiria 
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sobre nosso julgamento sobre uma determinada distância? Para tal explicação, o autor 

utiliza o exemplo do olhar. 

No seu entendimento, muitos acreditam que o julgamento e a forma de um dado 

objeto seriam feitos apenas por meio do olho imóvel, proposição que serviria, segundo 

ele, apenas para aqueles que enxergariam perfeitamente, soando estranha para um cego 

que necessitaria dos movimentos das mãos para adquirir tal noção. Conforme Delboeuf, o 

olho agiria apenas como um guia do sentido muscular da mesma forma que o nariz de um 

cachorro se agita para mantê-lo na direção da caça, ou como um bastão por meio do qual 

são conduzidos pelo caminho aqueles que são privados da visão. Formado por uma série 

de músculos, o olho, tal como os braços e as pernas, percorreria uma certa distância por 

meio de um esforço, ou seja, através de um dispêndio de energia. Por conseguinte, todo 

fator que desencadeasse uma interrupção desse esforço, como a “velhice”, obrigando-nos 

a reiniciá-lo, faria com que a distância parecesse maior ao nosso espírito, pois haveria um 

aumento da fadiga, fazendo com que o último metro a ser percorrido parecesse bem 

maior do que o primeiro. Ainda segundo o autor, caso o olho tivesse que percorrer uma 

linha sem obstáculo, a sensação sobre a distância seria uma, mas se ele necessitasse 

percorrer uma linha marcada por pontos, a distância percorrida pareceria maior do que 

realmente é, na medida em que as marcas teriam como efeito interromper a marcha do 

olho, consequentemente aumentando sua fadiga, uma vez que cada interrupção do olho 

significaria um dispêndio de energia que ele necessitaria para recomeçar sua marcha. A 

mesma situação poderia ser melhor compreendida se num passeio com um amigo somos 

obrigados a parar todo instante para ouvir suas observações sobre as coisas com as quais 
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nos deparamos, tendo que gastar uma quantidade de energia toda vez que recomeçamos 

nossa caminhada. Assim, embora o fenômeno da fadiga seja meramente físico, ele teria 

um efeito psicológico sobre os indivíduos. Outro exemplo oferecido pelo autor diz 

respeito a um cavalo que aplicaria mais energia para deslocar uma carruagem do que para 

puxá-la quando ela já está em movimento. O olho, por sua vez, necessita de uma série de 

esforços para deslizar sobre uma superfície: primeiro precisa despender uma grande carga 

de energia para se colocar em movimento, depois para continuar com um certo esforço 

para percorrer essa linha, e caso tenha que interromper seu curso quando se depara com 

um obstáculo, terá uma perda de energia maior, pois será obrigado a produzir mais 

esforço para reiniciar o movimento até chegar ao final. Esse trabalho produzido pelo 

olho, de perder e de produzir energia toda vez que necessitar se colocar em marcha, irá 

aumentar a fadiga que, por sua vez, influenciará de maneira significativa nossa sensação 

de distância, a ponto de que cada esforço que foi perdido na interrupção represente um 

milímetro. Nesse caso, uma reta de dez milímetros passará a ter onze para nossa 

percepção, se o olho tiver que interromper sua marcha apenas uma vez. Logo, afirma 

Delboeuf, nosso julgamento seria formado a partir de certos estados físicos e internos, 

como pudemos observar acima no caso do julgamento de uma determinada distância por 

meio do olhar. Entretanto, continua o autor, além dos mecanismos físicos e internos que 

interfeririam em nossa percepção, haveria outro fator essencial a ser considerado para 

compreender algumas faculdades, como o caso do inconsciente, onde seriam 

armazenadas uma série de idéias cuja participação em nossos julgamentos explicaria as 
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diferentes percepções a respeito de um dado objeto, seja por uma pessoa ou por um 

grupo.50  

Desse modo, de acordo com Delboeuf, para que seja possível compreender o 

processo pelo qual se produz o conhecimento nos indivíduos seria necessário remontar à 

origem dos fenômenos psíquicos, penetrando o mais profundo possível nos domínios do 

inconsciente, por meio da produção artificial dos fenômenos psíquicos, como já foi 

mencionado, completando e controlando os fatos recolhidos ao longo do percurso. Na sua 

visão, as idéias contidas no inconsciente, que auxiliariam a produção de julgamentos no 

nível do consciente, pertenceriam ao passado de cada indivíduo, as quais, por sua vez, se 

perderiam temporariamente no desenvolvimento de sua natureza, vindo à superfície 

quando as condições do mundo exterior assim exigissem. Para realizar esse programa, 

cujos resultados não seriam irrefutáveis, mas que de qualquer forma deveriam ser 

retirados da experiência e não do discurso “abstrato”, como fariam os materialistas e os 

espiritualistas, deveríamos iniciar as investigações acerca das origens dos fenômenos 

psíquicos a partir das idéias que se manifestam no âmbito do desenvolvimento 

intelectual, ou seja, a partir do consciente. O exemplo que Delboeuf utiliza para explicar 

este procedimento é a mesma criança que anteriormente apenas conseguia reconhecer o 

                                                
50A palavra “inconsciente” teria sido utilizada pela primeira vez pelo jurista escocês Henry Home Kames 

(1696-1782) na língua inglesa em 1751. Em 1860, o termo teria sido introduzido na língua francesa pelo 

escritor suíço Henri Amiel (1821-1881), sendo incorporado pelo Dictionnaire de l'Académie française em 

1878. Embora o termo inconsciente, tal como o conhecemos hoje, tenha sido popularizado tanto nas 

ciências humanas como no senso comum por Freud, teria sido Friedrich Nietzsche aquele que iniciou seu 

legado como uma região representativa do lado obscuro da alma e que deveria emergir das profundezas do 

ser com um propósito terapêutico. Sobre esta questão, ver a obra de Ronald Lehrer de 1995: Nietzsche’s 

Presence in Freud’s Life and Thought. 
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chamado de sua mãe, mas que agora já possui capacidade de raciocinar e de fazer 

julgamentos. 

Como sustenta o autor, todo pensamento nada mais é do que uma afirmação ou 

um julgamento no nível do consciente, mas que não pode ser confundido com os 

elementos primitivos que o proporcionaram a partir do inconsciente. Por exemplo, 

quando nossa criança vê um pavão, ela imediatamente afirma que se trata de um pássaro. 

Mas como ela conseguiu distingui-lo de um cachorro, de uma planta, de um peixe ou 

quadrúpede, ao mesmo tempo que o percebe como um ser sensível, se pergunta Delboeuf. 

Simplesmente porque ele possui penas e duas patas, vive sobre a terra, quando nos 

aproximamos vira os olhos para nos ver e pode se mover. Se assim fosse, a criança 

poderia confundi-lo com uma galinha, questiona o autor. Todavia, uma galinha não pode 

ser azul e verde, como o pavão. Na verdade, argumenta Delboeuf, quando a criança 

afirma que um determinado ser é um pássaro, ela estaria fazendo um julgamento 

perfeitamente consciente e que é, em sua essência, uma síntese e uma conclusão as quais 

ela chegou por meio de um raciocínio de uma maneira mais ou menos rápida a partir de 

um grande número de julgamentos anteriores, chamados de “primitivos”, que 

repousariam em nosso inconsciente e que auxiliariam o processo intelectual no âmbito do 

consciente. Dessa forma, por meio da idéia de movimento que pré-existiu em seu 

inconsciente, a criança julga no âmbito do consciente que o pavão é um animal sensível, 

por meio das idéias também já existentes de forma e de cor; ela afirma que é um pássaro 

e é verde e azul e não pode ser uma galinha branca, ou seja, um animal que ela reconhece 

e sabe identificar. E se caso o objeto observado possuísse outras qualidades como flores e 
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frutos, o julgamento seria completamente distinto. Portanto, essas idéias pré-existentes 

permitiriam a criança fazer determinados juízos sem que ao menos fosse capaz de 

conhecer as propriedades químicas que fazem com que o azul seja azul e não verde, 

segundo o autor, pois quando indagada, a criança não é capaz de explicar o porquê do 

animal em sua frente se mover e sua cor ser essa e não outra, contentando-se apenas em 

dizer: porque ele se move, é verde e azul. Contudo, para o autor, seriam essas razões, 

contidas na camada do inconsciente e que nos permitem fazer determinado julgamento, 

que deveriam ser especialmente investigadas pelo psicofísico para que ele conseguisse 

chegar à origem do pensamento.51 Logo, afirma Delboeuf, trata-se de descobrir como 

estes pensamentos se formam em nosso consciente e permitem que seja possível dizer: eu 

vejo, eu entendo ou, simplesmente, não confundir a cor verde com a vermelha, o cheiro 

da rosa com o da violeta, o som do trompete com o da flauta, e afirmar: eu sinto o cheiro 

da rosa, eu entendo o som do trompete, enfim, eu distingo uma nota retirada da oitava 

casa de outra retirada da quinta casa.  

Delboeuf acredita que estes fenômenos não deveriam ser tomados como se fossem 

um processo físico e orgânico, como gostariam os fisiológicos que afirmavam que para 

todo pensamento ocorre uma decomposição orgânica, como vimos no exemplo entre o 

cérebro e o pensamento, mas como um processo meramente psicológico.52 No caso 

                                                
51Embora Delboeuf admita que o “psicofísico” não seja capaz de elucidar completamente como o 
pensamento se origina, ele afirma que o cientista afiliado a esse seguimento poderia avançar nas 

investigações acerca de como as idéias anteriores aos julgamentos ajudam na formação de noções como 

movimento, forma, cores, odores, sons etc, que todos os indivíduos seriam capazes de produzir, lançando 

dessa forma os fundamentos dessa nova ciência. 
52Michel Foucault observa que a partir da modernidade toda doença é uma desordem que viria do orgânico, 

ao passo que todo delírio se situará no nível do psicológico, o que permitiu o aparecimento da psicanálise 
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acima, Delboeuf defende que como o som de um instrumento é produzido por um 

processo físico, pois uma nota depende do número de vibrações e, por conseguinte, a 

oitava nota teria duas vezes mais vibrações que a quinta, não seria de se supor que seu 

entendimento também fosse físico e não psicológico? Entretanto, afirma o autor, o 

espírito desconhece esse processo físico, apesar de poder distingui-lo perfeitamente, ou 

seja, sem saber que o som é produzido pelas vibrações de um corpo elástico e que o 

número destas vibrações determinaria sua qualidade. Logo, para Delboeuf, o 

entendimento de uma nota pelo espírito seria meramente um fenômeno psicológico e não 

físico, realizando-se no consciente por meio de pensamentos anteriores. No seu entender, 

o espírito reconheceria da mesma forma as diferentes cores da luz do sol sem levar em 

conta que seriam extremamente variáveis e dependeriam da disposição das nuvens, do 

estado da atmosfera, da capacidade dos objetos de refletir ou não a luz solar, enfim, de 

milhares de razões desconhecidas do espírito. Isto explicaria o fato, por exemplo, de que 

não nos enganaríamos quanto à cor de uma taça transparente quando colocada sobre uma 

mesa vermelha. No entanto, observa o autor, o mesmo processo psicológico, ou seja, os 

pensamentos contidos no inconsciente auxiliando os julgamentos no consciente, poderia 

nos confundir em relação às características de certos objetos quando submetidos a 

determinada situação ou quando houvesse uma sobreposição de elementos. Por exemplo, 

quando introduzimos uma folha de papel transparente acinzentada entre a sobreposição 

                                                                                                                                            
por Digmund Freud (1856-1939) (History of madness 375). Entretanto, a estrutura orgânica continuou 

servindo de modelo para a explicação de certas características psíquicas na modernidade, como 

demonstram não só os trabalhos de Joseph Delboeuf, mas também os estudos de Cesare Lombroso. Charles 

Bernheimer observa que Lombroso queria unir em suas investigações o corpo, a nação e a história 

(Decadent Subjects 145). 
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de uma folha de papel branca e transparente e outra folha de cor vermelha da mesma 

qualidade, julgamos erroneamente que se trata de uma única base de cor verde. Dessa 

forma, a idéia de cor, que nada mais é do que um julgamento, poderia ser modificada por 

julgamentos adquiridos anteriormente, pois caso o espírito considerasse o processo pelo 

qual as cores se manifestam, jamais se enganaria, já que saberia que o que estaria vendo 

seria uma ilusão a partir de uma sobreposição de cores. Para Delboeuf, esse sistema de 

análise se aplicaria para todas as ordens de sensações. Por exemplo, a mesma cor 

vermelha será vista com tonalidades diferentes dependendo da cor que um indivíduo teria 

visto anteriormente: será cinzenta se o nosso olhar avistou um vermelho vivo, e se 

parecerá com o vermelho vivo se antes nossos olhos tivessem se detido sobre a cor verde. 

Da mesma forma, uma nota musical será verdadeira ou falsa dependendo da combinação 

com as anteriores, e o sabor de algo será influenciado pelo gosto da comida que o 

indivíduo havia provado antes. Outro exemplo do autor seria se caso mergulhássemos 

uma mão em água quente e a outra em água fria e, em seguida, ambas num recipiente de 

água cuja temperatura fosse normal, teríamos sensações diferentes, pois a primeira mão 

acusaria que a água está fria e a segunda que a água está quente. 

Ao que tudo indica, Delboeuf não está preocupado em estabelecer e separar o que 

é verdadeiro ou falso em nosso pensamento, mas simplesmente procura definir como o 

pensamento se forma a partir da relação entre o corpo e a subjetividade, tanto porque ele 

reconhece que haveria qualidades pertencentes a todos os objetos e que não são afetadas 

por nossa sensibilidade, como a mobilidade, a dureza, a forma etc. Ao passo que 

existiriam outras qualidades variáveis que, embora fossem inerentes ao objeto, 
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dependeriam necessariamente de nossa maneira de sentir, por meio da qual construímos 

nossos sentimentos sobre elas, como o gosto, o odor, a cor, a temperatura, a sonoridade 

etc. Para Delboeuf, as qualidades do segundo grupo, que seriam definidas em nós, uma 

vez que dependem da nossa sensibilidade, deveriam ser chamadas de “esthétiques”, e as 

qualidades do primeiro grupo, que seriam determinadas em si mesmas, pois seriam 

atributos independentes de nossa sensibilidade e próprias aos objetos, deveriam ser 

chamadas de “cinématiques”, cujas noções somente seriam possíveis de serem 

produzidas em nós através do nosso “sentimento de mobilidade”. Portanto, mesmo 

aquelas qualidades próprias aos objetos e que, a princípio, não dependeriam de nossa 

sensibilidade, visto que são inerentes a eles, formariam-se, ao menos em nós, por meio de 

nossas sensações. Mas para o autor, se quiséssemos conhecer a fundo o homem como um 

ser constituído de uma atividade intelectual, seria necessário investigar o processo pelo 

qual os pré-julgamentos se formam e se cristalizam em nosso inconsciente, mecanismo 

similar ao que vimos anteriormente na constituição dos “órgãos permanentes” e da 

capacidade de sentir sensações, para que ele nos ajudasse a compreender a sua função 

sobre o pensamento elaborado no âmbito do consciente. 

Segundo Delboeuf, se assistíssemos a formação de um órgão auditivo, viríamos 

que suas moléculas executam milhares de vibrações por segundo golpeadas pelas 

moléculas de uma onda sonora, cujo primeiro fluxo dessa onda poderia alcançar a 

velocidade de 1.000 deslocamentos por segundo, o outro teria apenas 700 e o terceiro 

950. A onda sonora, conforme o autor, chegaria a abalar o primeiro conjunto de 

moléculas do órgão auditivo ao golpeá-lo, mas não o segundo, entretanto iria alterar a 
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constituição do terceiro. O fato da onda sonora não fazer vibrar as moléculas do segundo 

grupo não significa que ela não teria ação sobre este conjunto, mas é que seu movimento 

é interrompido e reiniciado a cada instante ao golpear as moléculas, pois estas lhe 

oferecem uma resistência natural até serem completamente vencidas em um determinado 

momento pelos sucessivos fluxos. Neste momento, sem encontrar resistência nenhuma, a 

onda sonora colocaria em ação o movimento vibratório quando a primeira molécula fosse 

golpeada, propagando-se com muita facilidade ao longo do mesmo caminho que deveria 

percorrer. Desse modo, afirma Delboeuf, é possível concluir que toda sensação seria o 

resultado de uma resistência interna ou externa, que se opõe a um movimento desejado, o 

que ocorreria com a atividade intelectual no âmbito do consciente. 

Por exemplo, a criança que até agora somente podia se mover e emitir gritos, para 

aprender a falar, ler e escrever necessitaria vencer certa resistência imposta por uma 

disposição das moléculas pouco favorável ao movimento desejado voltado para o 

domínio da linguagem. Contudo, o movimento termina por propagar-se na medida em 

que, aos poucos, como vimos, a resistência das moléculas ao longo do percurso vai sendo 

vencida e elas se tornando cada vez menos divergentes até o ponto em que o movimento 

se propaga sem que o ser o sinta. O mesmo ocorreria quando a criança, que apenas podia 

gritar, agora está aprendendo a ler. No início, ela confundirá a letra “a” com a letra “o”, o 

“n” com o “u”, o “b” com o “d”, o “p” com “q”. Para que a leitura seja feita de maneira 

contínua, ela deve se livrar aos poucos da comparação entre as letras, pois cada vez que 

realiza um julgamento, afirmando que um “a” é um “a” e não um “o”, ela necessita 

pensar e perguntar a si mesma o porquê desse julgamento. Com a frequência dos 
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exercícios, no entanto, este julgamento deve se tornar cada vez mais rápido, cujo próximo 

passo seria o estudo das sílabas. Nesta etapa, o processo continua o mesmo, pois deve 

saber distinguir o “na” do “uo”, “ie” do “ei”, ou seja, compará-los e se perguntar o 

porquê dos julgamentos, cujas dificuldades, após muito exercício, serão superadas, para 

depois repetir o mesmo esforço e passar ao estudo das palavras e depois das frases até 

chegar a ler corretamente, quando saberá o sentido da frase pela simples inspeção do 

texto, como faria um jogador, após muito exercício, a soma dos números de cinco ou seis 

dados expostos sobre uma mesa. Quando chega a este ponto, afirma Delboeuf, os 

julgamentos que antes teriam sido elaborados no plano do consciente passariam agora a 

fazer parte do inconsciente, pois todos os movimentos necessários para se chegar ao 

domínio da linguagem já não encontram nenhum obstáculo por parte das células, visto 

que teriam sido submetidos a um longo e repetitivo esforço. O mesmo processo serviria à 

aprendizagem da escritura, cujo completo domínio se daria quando os movimentos 

preliminares feitos com plena consciência se transformariam em inconsciente, permitindo 

que a criança escrevesse ouvindo um ditado sem ao menos prestar atenção às palavras 

que são pronunciadas, cuja mão obedecerá de imediato o som que golpeará o seu ouvido. 

E para andar a criança não procedeu de maneira diferente, e todos os movimentos que 

antes exigiam um esforço se tornaram naturais, ou seja, inconscientes, da mesma forma 

que tornaram naturais os movimentos necessários para ver, correr, pular, cheirar etc.   

Conforme Delboeuf, seria possível distinguir quatro movimentos principais 

relacionados entre si e que dizem respeito ao seu aperfeiçoamento sucessivo tanto no 

nível das sensações como no âmbito intelectual: o movimento voluntário, o habitual, o 
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instintivo e o reflexivo ou automático. Um movimento seria voluntário quando nós 

sabemos como e porque eles são feitos. O movimento habitual seria aquele que é feito 

sem que saibamos como é feito. O movimento instintivo seria aquele que é feito sem 

sabermos o porque é feito. E por último, o movimento reflexivo seria aquele que 

realizamos sem nos dar conta. Tanto o movimento voluntário como o movimento 

habitual seriam realizados no âmbito do consciente por meio de um esforço, como vimos 

acima em relação ao movimento de aprendizagem que a criança deveria colocar em ação 

para o domínio da linguagem. Entretanto, diferentemente do movimento voluntário, o 

movimento habitual modificaria o organismo por meio dos exercícios repetitivos, cujas 

mudanças se inscreveriam nos “óvulos” e nos “espermatozóides” dos indivíduos e 

poderiam ser percebidas nos descendentes na forma de aptidão e depois na forma de 

instinto. Seria por meio do hábito, por exemplo, cujas características o transformam em 

instinto, segundo Delboeuf, que os animais se tornariam um instrumento de uso para 

nossas necessidades. O primeiro cão que teria descoberto, por exemplo, que 

permanecendo parado e indicando a localização exata da caça poderia receber carinho e 

bons cuidados do seu dono, aos poucos foi transformando este gesto voluntário em 

habitual, realizado no plano do consciente por meio da vontade e do esforço e, 

consequentemente, em gesto instintivo, realizado de maneira natural a partir do 

inconsciente. Contudo, com o passar do tempo, este gesto teria se incorporado em seu 

óvulo e esperma e sido transmitido aos seus descendentes ao ponto de obrigar os cães da 

mesma raça a ficarem imóveis diante da caça sem uma razão aparente. Portanto, defende 

Delboeuf, se um filhote de galinha que mal acabou de sair do ovo se precipita sobre o 
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primeiro grão que encontra, ou se um novilho se move com um certo grau de 

desenvoltura no estábulo onde nasceu, e se um pássaro constrói seu ninho pela primeira 

vez com uma habilidade igual a daqueles que a adquiriram por meio de muito exercício, 

seria porque cada uma dessas características teria sido adquirida primeiramente por uma 

vontade e por um esforço conscientes e pelo exercício repetitivo feito pelos seus 

antepassados, para depois serem transmitidos pelo material orgânico em forma de instinto 

para os seus descendentes. 

O instinto, por sua vez, terminaria por si mesmo se transformando em reflexivo, 

porque os movimentos se produziriam em decorrência de impressões não sentidas e sem 

o seu conhecimento pelo indivíduo. Os movimentos reflexivos explicariam, segundo 

Delboeuf, o porquê quando retiramos os hemisférios cerebrais de uma rã, ela não 

expressa nenhuma vontade, nenhum entendimento e tampouco desenvolve qualquer 

estratégia para encontrar alimento. Porém, se injetássemos água e comida em sua boca, 

ela beberia e engoliria, e se fosse estimulada poderia saltar um obstáculo colocado em sua 

frente; se ela fosse cortada e dividida em duas partes separadas, e caso pingássemos uma 

gota de ácido em uma de suas patas traseiras, a outra procuraria se livrar rapidamente da 

substância corrosiva. Comportamento semelhante teria qualquer ser humano em um 

estado patológico, de acordo com Delboeuf.53 Este movimento reflexivo é aquele que 

                                                
53Michel Foucault observa que antes da modernidade o corpo era visto nas ciências médicas apenas como 

suporte para a manifestação das doenças e não como espaço para o seu desenvolvimento, tal como surgirá a 

partir do século XIX, onde serão investigadas as hipóteses explicativas para as enfermidades. Nesse 

sentido, na Idade Clássica, os livros e as histórias eram mais indicados, ao passo que para a medicina 

moderna a abertura dos cadáveres se torna um dos caminhos pelos quais o conhecimento sobre as 

enfermidades é construído: “O método da nova anatomia é, como o da clínica, a análise: mas uma análise 
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teria autorizado Descartes a afirmar que os animais são autômatos e que teria permitido 

que um certo Huxley dissesse que os animais são máquinas, mas máquinas conscientes, 

segundo ele. Seja como for, o processo pelo qual o movimento desejado e consciente se 

transforma em movimento reflexivo seria igual ao processo que explica a formação dos 

órgãos adventícios em membros permanentes e específicos. Neste sentido, sustenta 

Delboeuf, à medida que o esforço ou a energia despendida se torna menor com o passar 

do tempo, ou seja, após sucessivos exercícios, o sentimento de esforço, que nada mais é 

do que a consciência, também seria menor, momento exato em que se verifica que o 

estado de consciência se transformou em estado de inconsciência, tornando-se 

imperceptível, pois a consciência somente acompanha a vontade e nunca a 

reflexibilidade. Logo, é possível concluir que a origem de todos os atos de inconsciência 

teria como base o consciente, senão em nós pelo menos em nossos ancestrais. Ainda 

conforme Delboeuf, o domínio do inconsciente teria sido formado por depósitos dos 

tempos passados, isto é, por impressões recebidas e fixadas em nosso material orgânico 

pela consciência, cujas expressões futuras poderiam variar de acordo com o “caráter 

específico” de cada indivíduo, mas que da mesma forma que teria sido obtido por um 

processo lento também poderia ser destruído com a ação do tempo. O consciente do 

indivíduo favoreceria seus progressos pessoais que, por sua vez, poderão ser percebidos 

em sua descendência, primeiro na forma de aptidão, depois na de instinto e por último na 

forma de reflexão. Portanto, afirma o autor, a inteligência consciente seria o esboço 

                                                                                                                                            
separada de seu suporte lingüístico, definindo mais a divisibilidade espacial das coisas do que a sintaxe 

verbal dos acontecimentos e dos fenômenos” (O Nascimento da Clínica 150). 
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embrionário de uma certa faculdade, cuja forma instintiva seria o seu grau mais elevado e 

sua forma automática ou reflexiva seria sua expressão perfeita, embora ela se 

manifestasse em indivíduos humanos em um avançado estado de enfermidade.54 

Para Delboeuf, não haveria uma diferença essencial entre os atos conscientes e 

inconscientes, o que faz com que não haja uma barreira entre os homens e os animais.55 

Na sua opinião, tanto o homem como qualquer outro animal seria uma soma dos atos 

instintivos e dos atos do consciente. Todavia, no caso dos animais, a predominância e a 

relação entre as duas esferas variam de acordo com cada espécie, segundo ele. No caso 

do homem, a soma dos atos conscientes seria mais notável, predominando sobre os atos 

inconscientes, ou seja, instintivos, que seriam mais numerosos do que imaginamos, como 

os instintos de conservação, de reprodução, de pudor, de amor maternal, que um dia 

fizeram parte e foram elaborados cuidadosamente por nosso consciente. Portanto, tal 

como o homem, qualquer animal teria a inteligência consciente desenvolvida, como 

demonstra um simples cão, conforme o autor, que poderia compreender nossa linguagem 

e nossos gestos, perceber quando estamos alegres ou tristes, se envolver intensamente ou 

                                                
54O interessante é perceber que esta questão ainda provoca muita discussão acerca da herança genética no 

universo das ciências biológicas no mundo atual. Em um artigo publicado em 2008 por Philip Hunter, What 

Genes Remember, escritor cientista especializado em biologia, afirma que atualmente os cientistas 

trabalham com a idéia de que a herança dos nossos genes seriam modificadas pela experiência, como já 

demonstrava, segundo o autor, o biologista inglês Conrad Waddington que, em 1942, teria cunhado o termo 

“epigenética” justamente para se referir a essa característica do material biológico, questionando dessa 

forma o determinismo e o fatalismo biológico que teriam marcado grande parte da literatura do século XIX, 
como o Naturalismo. Entretanto, é possível afirmar que essa idéia também já havia sido aventada, pelo 

menos desde a segunda metade do século XIX, pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, cujo peso das 

investigações biológicas em seus escritos, aliado à filosofia e à literatura, não teria ainda sido devidamente 

investigado. 
55Muitos autores, como Edmund Wilson na obra de 1972: To the Finland Station, observam a 

desumanização ou a animalização do ser humano nos escritos naturalistas do século XIX de uma forma 

geral, reduzido a um conjunto de impulsos e necessidades biológicas, cuja característica, como podemos 

perceber em Joseph Delboeuf, também é marcante no meio das ciências médicas e biológicas. 
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se distanciar de nós com o mais completo desinteresse, cujo olhar pareceria revelar a 

existência de uma alma humana, nas palavras de Mme de Staël, de acordo com Delboeuf. 

E somente comparado aos homens de raça aperfeiçoada e que privilegiariam os atos 

conscientes é que a inteligência do cão nos apresentaria como inferior, tal como a 

comparação entre a maioria de nós com um Newton, ou entre um “australiano e um 

europeu”, afirma o autor. Outros animais, no entanto, demonstrariam uma predominância 

maior dos atos instintivos que um cão, como seria o caso das abelhas, que preferem se 

entregar à “maravilhosa complexidade dos atos instintivos” a usar sua inteligência 

avançada, defende Delboeuf.  

 

 

Procuramos delimitar nesse capítulo o processo no qual o indivíduo moderno teria 

sido antropologizado, no sentido de haver sido reduzido às funções de seu próprio, 

compreendidas a partir de duas dimensões, a física e a subjetiva, cujos efeitos serão 

investigados em algumas obras da segunda metade do século XIX de escritores tidos 

como pertencentes ao Naturalismo, como Aluísio Azevedo, Eugenio Cambaceres e 

Emilia Pardo Bazán, que se voltaram para a apreensão do homem, por meio da 

linguagem, e que de alguma forma e em algum momento tiveram que se defrontar com 

este novo status que agora em diante irá suportar e determinar sua própria condição. 
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Capítulo II: O adoecimento do homem no século XIX 

 

 Neste capítulo iremos trabalhar com a obra O Homem, publicada em 1887, do 

escritor brasileiro Aluísio Azevedo (1857-1913), com o propósito de investigar um dos 

desdobramentos que surgem com o processo de “antropologização” do homem ocorrido 

na sociedade moderna: o adoecimento do sujeito. Tal fenômeno teria ocorrido 

simultaneamente quando da divisão do indivíduo entre as esferas orgânica e subjetiva 

feita pelo discurso médico-científico que surge com a moderna sociedade ocidental e que 

vincula estas duas dimensões ao universo das enfermidades.  

 Aluísio Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857. Em 

1876 foi para o Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, onde fervilhava o meio 

intelectual. Ingressou na Imperial Academia de Belas-Artes, dedicando-se à pintura e ao 

desenho, o que lhe garantiu a sobrevivência, já que os jornais incentivavam a produção de 

charges como abordagem crítica dos acontecimentos políticos. Entretanto, com a morte 

do pai, viu-se obrigado a retornar para a cidade natal para assistir à mãe e ao irmão, 

momento que marca o fim das artes visuais como aspiração profissional, vindo a fazer 

parte de sua vida intelectual apenas de maneira tímida e esporádica, e o início da carreira 

de escritor. Após Uma Lágrima de Mulher, obra publicada em 1879, de viés 

marcadamente romântico, Azevedo escreveu seu primeiro livro que lhe rendeu fortes 

críticas locais, chamado O Mulato (de 1881).56 Com a celeuma que se criou em torno do 

                                                
56Segundo Jean-Yves Mérian, O Mulato teria dado início à matriz naturalista no Brasil (Aluísio Azevedo, 

Vida e Obra 185-204). 
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romance, o autor precisou deixar novamente São Luís e foi mais uma vez para o Rio de 

Janeiro, onde viria se firmar como escritor e onde escreveu seu mais célebre romance, 

traduzido para várias línguas, O Cortiço, publicado em 1890. 

Como Casa de Pensão, publicado anos antes, em 1884, O Cortiço aborda o que 

era considerado, pelos orgãos responsáveis pela administração da cidade do Rio de 

Janeiro do período, conforme Sidney Chalhoub, como um dos maiores problemas da 

saúde publica: os cortiços, vistos como uma ameaça à ordem social e um lugar de 

propagação do vício e de epidemias. Estas habitações recebiam, em sua maior parte, os 

negros ex-escravos que se dirigiam do campo para os centros urbanos oriundos do 

desmantelamento do sistema escravista. Ainda de acordo com o autor, a demolição do 

"Cabeça de Porco", o mais famoso cortiço da época, que chegou a atingir a cifra de 

quatro mil moradores, dramatizou o processo de erradicação dos cortiços da cidade do 

Rio de Janeiro, cujo ápice foi a reforma urbanística do centro da cidade entre os anos de 

1902 e 1906 pelo prefeito Pereira Passos, conhecido como o "Haussmann dos trópicos", 

uma alusão ao prefeito de Paris que remodelou a cidade parisiense e cuja política urbana 

foi chamada no período carioca conhecido como "Belle Époque Tropical" de "Bota 

Abaixo". Faz-se necessário lembrar aqui que com o fim da era dos cortiços na cidade do 

Rio de Janeiro se inaugurou o século da favela em todo o Brasil (Cidade Febril 69).57 

Porém, queixando-se constantemente aos seus amigos de sua precária situação 

financeira, o que os frequentes sucessos literários não solucionavam, Aluísio Azevedo foi 

                                                
57Sobre a figura do prefeito Pereira Passos, ver a obra de 1992 de Jaime Larry Benchimol: Pereira Passos: 

um Haussmann Tropical. 
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aconselhado por Graça Aranha, outro escritor de grande importância para a literatura 

brasileira da época, autor de Canaã, de 1902, a entrar para a diplomacia a fim de garantir 

dignidade e segurança material, o que acabou acontecendo em 1896 quando um novo 

ciclo em sua vida se iniciou, abandonando as letras e passando a viver na Espanha, 

Inglaterra, Itália, Japão, Paraguai e Argentina, onde veio a falecer na cidade de Buenos 

Aires em 1913.  

No entanto, ao lograr um trabalho que lhe desse tranquilidade financeira, Aluísio 

Azevedo interrompeu definitivamente sua produção literária, cujo último livro data do 

ano de sua nomeação como cônsul. Para Lucia Miguel Pereira, a suspensão da vida como 

escritor se justificaria pelo excesso de trabalho a que Azevedo teria sido submetido, como 

ele próprio teria se queixado, vindo a interromper o livro sobre o Japão, deixando-o 

inédito: “Os consulados do Brasil não são como os de Portugal, por exemplo; quando o 

nosso governo faz alguém cônsul, quer para aí o trabalhinho ou reclama que lhe despejem 

o lugar. Isto não é como o consulado de Eça de Queiroz em Bristol, para onde ele foi 

mandado, não para desunhar em ofícios ou legalizações de papelada de navios, mas para 

ter tempo folgado e farto de escrever” (Escritos da Maturidade 276). 

Porém, a escolha de O Homem para este trabalho se justifica na medida em que 

ela dialoga com o discurso médico-científico da época ao problematizar o processo pelo 

qual o indivíduo foi fracionado e lançado ao mundo das enfermidades, o que nos parece 

ser a razão desta obra, ao passo que n’O Cortiço a tensão entre as dimensões orgânica e 

subjetiva desaparece, havendo uma predominância dos fatores orgânicos voltados para 

suportar questões de outra ordem, como, por exemplo, a fundação da sociedade brasileira, 
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como observa Eva Paulino Bueno ao afirmar que n’O Cortiço haveria, entre outras 

questões, a tensão entre natureza e cultura (Resisting Boundaries 62-83).  

 Em O Homem, é possível perceber um certo conflito e um jogo entre as 

dimensões orgânica e subjetiva com respeito à estrutura epistemológica da histeria, da 

qual a subjetividade seria o principal elemento desencadeador, como acreditamos, tese 

que a narrativa procura de várias maneiras sustentar sem, contudo, se utilizar da 

objetividade. Para tanto, o autor faz uso de expedientes dissimuladores na tentativa de 

induzir o leitor a acreditar que seria a estrutura orgânica em decomposição o ponto inicial 

de todo o enredo e cujos principais efeitos poderiam ser observados no plano subjetivo. 

Algumas análises acerca da obra de Azevedo partem do pressuposto de uma certa 

organicidade sedenta como elemento desencadeador de toda a trama do romance, mas, 

para nós, a tese defendida em O Homem é a de que a constituição da histeria obedece a 

outros critérios, ou melhor, seria o resultado de um fenômeno psíquico, como 

argumentava Freud, e não físico, como sustentava Charcot.58 Antes, porém, gostaríamos 

de retomar alguns pontos importantes que foram levantados no capítulo anterior a 

respeito deste processo que chamamos de “antropologização”.59 

                                                
58Jean-Yves Mérian afirma que O Homem é o estudo de um caso de histeria provocado por um “choque 

nervoso profundo” causado por uma “insatisfação sexual”, cujo título já revelaria a origem de todo o 
problema, ou seja, a falta de um homem (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 542-43). Outro autor que aponta 

para o fato de que esta obra seria uma tese sobre a “sexualidade feminina” é José Osório de Oliveira 

(História Breve da Literatura Brasileira 96). Vimos anteriormente que esta afirmação em relação à histeria 

não poderia ser feita durante a era clássica, simplesmente porque ela havia sido dessexualizada.  
59O termo “antropologização” utilizado aqui não está diretamente ligado ao campo da Antropologia, mas 

diz respeito aos procedimentos discursivos de enquadramento e de sujeição das mais variadas áreas de 

saber, cujo objetivo é definir as qualidades do ser humano a partir de seu próprio corpo, tal como 

procuramos demonstrar no capítulo anterior. 
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 No que tange a obra de Joseph Delboeuf, La Psychologie comme science 

naturelle: son présent & son avenir, vimos que houve toda uma mobilização discursiva 

em torno do plano orgânico que resultou em uma verdadeira sujeição dos indivíduos ao 

discurso médico-científico que marcou profundamente a condição humana na ordem do 

mundo, cujo procedimento pode ser chamado de “antropologização” na medida em que a 

existência concreta dos indivíduos foi submetida às várias operações que promoveram 

uma série de recortes e deslocamentos no campo da linguagem, e cuja consequência 

fundamental teria sido a concepção de um ser divido em duas dimensões: a física e a 

subjetiva. No que tange a dimensão sagrada, como se sabe, ela teria sido, senão 

completamente destituída e banida, ao menos silenciada neste campo discursivo médico-

científico que surge com a sociedade moderna. Vimos que em Joseph Delboeuf estas 

dimensões estariam em permanente contato, marcado por uma indelével dependência 

entre si, ou ao menos por uma certa correspondência vital, que as levariam a produzir 

uma determinada unidade. Nesse sentido, para se formar o inconsciente, por exemplo, 

também chamado pelo autor de “instinto”, seria necessário um esforço consciente a partir 

do qual se realizariam determinadas ações que, vencidas as resistências físicas, ou seja, as 

relutâncias moleculares, inscreveriam-se no corpo dos indivíduos, tornando-se assim 

tarefas que poderiam ser feitas inconscientemente, ou instintivamente, sem que houvesse 

a necessidade de uma tomada de consciência, a exemplo da fala, do caminhar, do refletir, 

do sentir etc. Vale assinalar que a teoria de Delboeuf acerca do homem respeita um 

movimento cíclico do qual é difícil determinar um marco inicial, isto é, somos incapazes 

de determinar se há alguma dimensão que seria a origem de sua dinâmica discursiva. 
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Entretanto, o mais importante para nós foi procurar delimitar o espaço teórico no qual 

gostaríamos de orientar nosso trabalho e que diz respeito à divisão do homem entre as 

esferas orgânica e subjetiva na ordem do discurso médico-científico. 

Podemos dizer que o movimento de “antropologização” do ser não cessou de se 

desenvolver, pelo contrário, intensificou-se e produziu novos desdobramentos discursivos 

em relação às dimensões orgânica e subjetiva às quais a idéia de natureza humana foi 

completamente reduzida, ao ponto de cada uma ganhar um determinado status e 

privilégio dependendo do campo de conhecimento em que tenham sido inseridas. No 

campo ficcional, e aqui estamos nos referindo à obra O Homem, de Azevedo, ocorre uma 

tensão entre essas duas dimensões, no qual existe um privilégio da dimensão subjetiva em 

relação à orgânica, um conflito que pode ser observado em outras duas áreas do 

conhecimento pertencentes ao universo científico, que adotaram os mesmos objetos de 

investigação e mantiveram um intenso diálogo entre si, já que uma foi concebida no 

interior da outra, a saber, a Psiquiatria e a Psicanálise, cujos representantes foram Charcot 

e Freud, respectivamente.60 Sendo assim, antes de trabalharmos com O Homem, é preciso 

recuperar os discursos que suportam a natureza humana no âmbito destas ciências para 

que possamos nos aparelhar e enriquecer nossa leitura acerca da obra de Azevedo. Para 

tanto, iremos nos debruçar sobre a histeria, enfermidade que desempenha um papel 

fundamental no jogo discursivo tanto da Psiquiatria como da Psicanálise, ao menos em 

seu alvorecer, servindo para traçar um conhecimento acerca da natureza humana na 

                                                
60O Freud que se tratará aqui não é o das primeiras décadas do século XX quando a Psicanálise já se afirma 

como um campo de saber dedicado à perscrutação do inconsciente, mas aquele que está travando as 

primeiras batalhas contra as correntes organicistas na tentativa de libertar e dar autonomia e independência 

à dimensão subjetiva.  
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sociedade moderna, ao qual ainda somos devedores pela maneira com que pensamos o 

ser humano. O mesmo ocorre em O Homem, uma vez que para abordar o indivíduo 

enquanto gênero e espécie, buscou-se problematizar o universo feminino por meio da 

histeria, que estava ligada ao mundo das mulheres, assim como a loucura estava para a 

dimensão masculina no século XIX. 

 Logo, e aqui se trata do tema que iremos nos deter neste capítulo, podemos dizer 

que o conhecimento sobre o homem na modernidade sempre esteve ligado às 

investigações sobre as doenças, o que levemente já apontava o texto de Delboeuf, na 

medida em que as dimensões orgânica e subjetiva foram identificadas no saber científico 

como regiões endêmicas, operação que se ajustou perfeitamente aos propósitos médico-

científicos, principalmente o de se encontrar uma certa essencialidade do homem sobre a 

qual se pudesse ter controle, como sugerem os estudos de Michel Foucault, em especial 

As Palavras e as Coisas. Buscar o homem em toda a sua extensão nas regiões do 

orgânico e do subjetivo tidas como endêmicas, tal como veremos no caso da Psiquiatria e 

da Psicanálise, permitiu que se ligasse a natureza humana ao universo das enfermidades, 

das quais ela parece mesmo emergir e com as quais ela será obrigada a se identificar.61 

Podemos afirmar que esse seria o terreno do qual as narrativas que compõem a rede 

textual Naturalista irão germinar. Basta escutarmos uma afirmação de Émile Zola, citada 

por Joaquim Brasil Fontes, feita entre os anos de 1879 e 1880 em um de seus artigos de 

                                                
61Juan-Pierre Dupuy observa que as tecnologias contemporâneas sobre o homem, como a nanotecnologia, 

fundamentam-se na recriação da vida, ou seja, na produção de materiais que não existem na natureza, por 

meio da inscrição de novas tarefas celulares em termos nanométricos, o que já se faz com sucesso no 

universo da física e da química, por exemplo, mas que se pretende realizar no universo da biologia por 

meio das nanobiotecnologias. Portanto, não se trata mais de revelar a verdade sobre o homem para dominá-

la, mas de reinventá-lo (Fabricação do Homem e da Natureza 33-36). 
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jornal, comparando a humanidade com “um exército em marcha através do tempo, 

lançado à conquista da verdade em meio a todas as misérias e enfermidades” (A 

Corrupção da Natureza 13).62 

Desse modo, não é necessário afirmar que a natureza humana que emerge desses 

campos de saber científicos, assim como ocorria no universo da doutrina cristã, suporta 

uma essencialidade deficiente que deve ser ao menos assistida, mas, para todos os efeitos, 

corrigida; pressuposto que norteou e talvez ainda oriente nossa relação e expectativas 

com as mais variadas tecnologias modernas voltadas ao homem. Na verdade, gostaríamos 

de assinalar que, ao atar o homem aos pontos nefrálgicos de sua própria concretude, a 

sociedade que surge a partir do final do século XVIII reconheceu, mais do que descobriu, 

um ser que é muito semelhante àquele da tradição judaico-cristã, cuja diferença está 

apenas no fato de que ele agora vagueia só. 

 Foi também, ao menos em nosso ver, exatamente o que Michel Foucault procurou 

demonstrar em sua História da Loucura na Idade Clássica, ou seja, que no fundo o poder 

na sociedade moderna se apóia nesses mesmos pontos nevrálgicos, por meio dos quais se 

procura manipulá-los, por exemplo, ao obrigá-los a se atarem, a reconhecerem-se e a se 

identificarem com aquilo que eles mesmos deveriam se distanciar. Porém, não se trata, 

tanto em Foucault como em Nietzsche, mais uma vez, de dizer que a loucura, entendida 

como uma desintegração completa do ser, seria a saída para os problemas que surgem 

                                                
62Talvez Nietzsche necessite ser lembrado não apenas por submergir a linguagem no campo da crítica 

filosófica que veio a ser problematizada no que tange a sua relação com a realidade e mesmo sua 

capacidade de revelar novas verdades e produzir efeitos sobre o real, mas como aquele que provavelmente 

tenha colocado a linguagem no campo das pulsões físicas e subjetivas, em outras palavras, no campo da 

saúde.    
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com relação à condição humana a partir do advento da sociedade moderna. A propósito, 

se há um “elogio da loucura” em Foucault ou mesmo em Nietzsche, o que pode ser 

percebido na obra Aurora, publicada em 1881, na qual se encontra todo o projeto para a 

História da Loucura na Idade Clássica, de Foucault, ela diz respeito às maneiras 

alternativas e extremamente perigosas de se pensar com o próprio corpo, sobretudo com 

suas deficiências, o estado estabelecido das coisas desde a mais tenra história até os dias 

atuais, do que uma afirmação do ser no campo das enfermidades, como teriam feito a 

Psiquiatria e, principalmente, a Psicanálise. É nesse sentido que podemos dizer que 

Nietzsche descobriu muito cedo que o homem é um ser essencialmente enfermo; e não o 

fez filosoficamente por meio do pensamento abstrato, sua descoberta se deu no plano de 

sua saúde precária com a qual convivia desde criança, aproveitando cada segundo de dor 

e sofrimento para pensar toda a história da humanidade e fazer seu arco se curvar diante 

do seu próprio corpo.63 

 Assim, é com essa perspectiva que devemos passar pelas matrizes que suportam 

esses dois campos de conhecimento consagrados por Charcot e Freud a partir de seus 

estudos sobre a histeria e nas quais se desdobra uma linguagem que procura se apoiar ora 

                                                
63Gilles Deleuze e Félix Guattari procuraram conceituar o pensamento de Nietzsche, que não raramente é 
confundido como uma expressão de sua enfermidade, como atitude de enfrentamento, classificando-o como 

“rizomático”, isto é, que se daria de maneira difusa e ao mesmo tempo entrecruzada em oposição à forma 

de se pensar inaugurada pelo Iluminismo do século XVIII, a qual seguiria as estruturas de uma árvore em 

seu sentido vertical, cujo ponto de partida seria a raiz, depois o tronco, prolongando-se aos seus galhos. Um 

rizoma, por outro lado, constituiria-se de maneira rasteira, tateando a superfície real, cujo início, ou melhor, 

os inícios seriam difíceis de serem determinados, confundindo-se com o restante de sua estrutura, mas que, 

todavia, formariam uma unidade na qual as partes estariam enigmaticamente conectadas. Sobre esta 

questão, ver a obra dos mesmos autores citados acima: A Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia 3-25). 
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na dimensão física e ora na subjetiva, mas que acabaram dando contornos ao que ainda se 

costuma chamar de homem, como observa Julia Borossa:  

Un enfoque histórico no debe presentar la histeria como algo fosilizado e 

irrelevante para el mundo contemporáneo, sino todo lo contrario: las 

histéricas del siglo XIX le posibilitaron a Freud generar una concepción 

del individuo humano – un ser dividido, conflictuado, centrado en lo 

sexual, alienado de sí mismo – que sigue vigente a comienzos del siglo 

XXI. La histeria continúa determinando en qué consiste ser un ser 

humano, y sin duda continuará haciéndolo todavía por un tiempo en 

nuestra Era Cibernética (La Histeria 12).                

 Portanto, teria sido a partir da histeria que se instituiria um modo de pensar não 

apenas a mulher, mas o ser de modo geral, cuja concepção e processo de auto-

identificação estariam ainda amparados pela idéia de homem como um ser dividido, 

atravessado por conflitos, alienado de si mesmo, incapaz de autonomia e auto-

normalização, que necessita ser tutelado pela ciência, enfim, cinzas humanas sobre as 

quais se ergueram a Psiquiatria moderna e a Psicanálise, os dois principais monumentos 

que ainda persistem como referências de reflexão sobre o homem contemporâneo, 

sobretudo esta última, acusada, já em seu início, de querer iluminar a região escura do 

inconsciente onde o ser guardaria seus pesadelos mais terríveis, ao mesmo tempo que 

revelaria o essencial do homem.64 A esse respeito, nota Michel Foucault: 

                                                
64Trata-se aqui de uma referência ao filme de John Huston (1906-1987) sobre Freud e algumas de suas 

concepções, The Secret Passion, de 1962, no qual um professor que o perseguia e que se opunha às suas 

idéias mostrou-lhe, em uma certa feita, uma caixa cheia de escorpiões dizendo que essa seria a região 
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Sans forcer l’exactitude, on peut dire que la psychologie contemporaine 

est, à son origine, une analyse de l’anormal, du pathologique, du 

conflictuel, une réflexion sur les contradictions de l’homme avec lui-

même. Et si elle s’est transformée en une psychologie du normal, de 

l’adaptatif, de l’ordonné, c’est d’une façon seconde, comme par un effort 

pour dominer ces contradictions.  

Le problème de la psychologie contemporaine – et qui est pour elle un 

problème de vie ou de mort – est de savoir dans quelle mesure elle  

parvient effectivement à maîtriser les contradictions qui l’ont fait naître, 

par cet abandon de l’objectivité naturaliste qui semble son autre caractère 

majeur. À cette question l’histoire de la psychologie doit répondre d’elle-

même (La Psychologie de 1850 à 1950 122). 

 Assim, podemos dizer que a Psicologia moderna, impulsionada pela Psiquiatria e 

pela Psicanálise, fundamenta-se e se constitui a partir daquilo que até a modernidade nem 

de longe servia para se referir a alguma coisa que pudesse ser identificada como a 

essencialidade do ser humano, ou seja, as anormalidades, o patológico, os conflitos 

internos e as contradições humanas, problemáticas sobre as quais, como aponta Michel 

Foucault, sequer elas teriam um total domínio. Talvez nem mesmo vivendo unicamente 

sob os pressupostos da tradição cristã o homem esteve tão preso aos seus abismos mais 

                                                                                                                                            
insondável do ser que o estudante queria iluminar. Nesse sentido, se pensarmos no inconsciente que se 

apresenta na obra de Delboeuf, cujo fundamento é ser simplesmente um instante luminoso em relação a 

uma série de operações que ocorrem no âmbito orgânico, e confrontá-lo com o que se inaugura com Freud, 

seria como comparar os musicais de Hollywood dos anos 60 às produções cinematográficas de fundo 

catastrófico e apocalíptico, bem como aos dramas psicológicos comerciais do cinema contemporâneo. 
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profundos, pois mesmo sendo obrigado por ela a se identificar com o seu lado obscuro, 

ele o fazia durante sua jornada, cuja origem era límpida e à qual um dia ele poderia 

retornar.65 Mas se a Psiquiatria e a Psicanálise compartem o mesmo ideal de homem, elas 

o fazem de maneira bem distinta, construindo bases epistemológicas diferentes apoiadas 

ora na dimensão física, ora na subjetiva, apesar de atuar sobre a mesma dimensão 

patológica, a histeria, questão de extrema importância para que se possa ler O Homem, de 

Aluísio Azevedo66.   

 

 

II.1. Charcot, Freud e a construção do ser enfermo 

 

 De acordo com Silvia Alonso e Mario Fuks, os registros sobre o termo histeria 

datam do antigo Egito, sociedade na qual o útero era um elemento importante na 

economia do corpo das mulheres. Com Hipócrates (460-377 a.C.), já na Antiguidade 

                                                
65Pedro Meira Monteiro problematiza o conceito de fascínio em relação ao que se considerava bárbaro no 
século XIX, como revela o surgimento dos museus naturais neste período, mas também o temor que a 

modernidade demonstrava pela natureza entendida como um lugar inóspito e como ameaça ao ideal de 

civilização, exigindo, por isso mesmo, uma atitude de enfrentamento daquilo que se considerava bárbaro, 

que na maioria das vezes era representado pelas massas revoltosas, como os negros e os sertanejos dos 

recôncavos brasileiros (Os fugitivos e os mastins: em torno dos homens brutos de Cairu 2005-24). 
66Embora iremos traçar uma fronteira entre a Psiquiatria e a Psicanálise como campos de investigação 
distintos, para Freud a divisão entre estas duas áreas é muito tênue, sendo que às vezes ela desaparece, 

como sustenta em uma de suas aulas intitulada Psycho-Analysis and Psychiatry, de 1917, ainda que 

afirmasse que, na verdade, a Psicanálise se opunha aos psiquiatras. Estratégia para acomodar uma ciência 

insurgente da própria Psiquiatria? Segundo ele, as duas ciências seriam complementares na medida em que 

os fatores hereditários e físicos não contradiriam a importância da experiência. Desse modo, defende Freud, 

uma seria a continuação da outra, pois a Psicanálise estaria para a Psiquiatria como, por exemplo, a 

histologia para a anatomia. Talvez esta postulação de Freud devesse ser melhor investigada; contudo, na 

pequena discussão bibliográfica a respeito da histeria, que será apresentada daqui em diante, será possível 

perceber que tanto os métodos de identificação da causa como os aplicados para se chegar à cura são bem 

distintos nas duas ciências (Introductory Lectures on Psycho-Analysis 315-16).   
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grega, considerado o pai da medicina, houve uma retomada dos saberes milenares acerca 

do corpo feminino, do útero e da histeria (Histeria 21-22). De qualquer modo, afirma 

Julia Borossa, a palavra histeria teria sido frequentemente utilizada para designar 

enfermidades atribuídas às mulheres, embora em alguns momentos o termo esteve 

relacionado ao universo masculino. Conforme a autora, de uma maneira geral ao longo da 

história, à histeria foram atribuídos alguns sintomas específicos, bem como certas 

condutas perturbadoras, dentre as quais distúrbios de saúde provocados pelo 

deslocamento do útero, tendências a mentir e a manipular as pessoas, determinadas lesões 

do sistema nervoso, estados de êxtase e de possessão por demônios, impulsos de sedução, 

além de um desejo excessivo por determinados objetos. Entre os sintomas clássicos que 

foram agregados à concepção de histeria, a autora destaca a sensação de aflição, tosses 

repentinas, convulsões, paralisias de certos membros, desvanecimentos, incapacidade 

repentina de falar, perda da audição, esquecimento da língua materna, capacidade de se 

expressar em um língua estrangeira que até então desconhecia, vômitos e dificuldade para 

se alimentar. A palavra histeria teria ainda sido utilizada para se referir a certas 

expressões artísticas, como o surrealismo, entretanto ela teria desaparecido do contexto 

médico durante o século XX, após ter atingido o seu apogeu no século XIX, 

permanecendo apenas no âmbito popular, ainda que os sintomas que lhe foram atribuídos 

continuassem fazendo parte dos quadros clínicos por meio de outros termos. A histeria, 

vale lembrar, sempre foi entendida como uma enfermidade incontrolável, muitas vezes 

irracional, que despertava desconfiança, frequentemente situada no campo da economia 

sexual e dos prazeres (La Histeria 3-10). 
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 Para Julia Borossa, foi a partir da dimensão dos desejos, à qual o homem moderno 

se viu encerrado, entre tantas outras, que Freud teria afrontado o fenômeno da histeria 

como um caso clínico e, portanto, como uma enfermidade, como afirma a seguinte 

indagação feita pouco antes de sua morte e que se encontra em Femininity, de 1932: “Que 

deseja a mulher?”.67 Contudo, uma vez que os indivíduos, diagnosticados como 

histéricos, eram vistos com frequência como vítimas, geralmente oriundos de segmentos 

sociais opressivos, ou como rebeldes, vindos dos grupos mais abastados e que não 

aceitavam se submeter às normas e condutas sociais, a questão “O que deseja a mulher?” 

deixava de revelar apenas uma reação frente ao paciente que está sendo interrogado para 

indicar uma intervenção política (La Histeria 7).68 Em nosso caso, o que vale assinalar é 

que deste enfrentamento entre a medicina e a doença que assolava as mulheres no século 

XIX, de acordo com os boletins médicos, imantado pelo poder político, teriam surgido 

duas maneiras de se pensar a histeria, e consequentemente o ser, que marcarão o terreno 

epistêmico da Psiquiatria, cujo principal representante seria Charcot, bem como da 

                                                
67Neste texto, Freud demonstra sua relação com os conhecimentos científicos da época, cotejando-os com 
os estudos da Psicanálise, mas sempre denunciando sua insuficiência para determinar a natureza humana 

como a essência dos indivíduos, sobretudo a da mulher. Na verdade, parece-nos que, para Freud, um dos 

problemas dos saberes científicos da época, voltados para o conhecimento e funcionamento do corpo físico, 

seria o fato de que neles se operaria com o conceito de uma natureza estável e paralisada, ao passo que 

percebemos que seus esforços vão no sentido de conhecer como uma natureza se torna o que é, e para isso 

segue seu movimento flutuante, irresoluto e hesitante, tal como podemos perceber na seguinte afirmação: 

“In conformity with its peculiar nature, psycho-analysis does not try to describe what a woman is – but sets 

about enquiring how she comes into being, how a woman develops out a child with a bisexual disposition” 
(Femininity 144). 
68Freud se dedica a enfrentar o que chama de “enigma feminino”, conforme suas próprias palavras, por 

meio da Psicanálise, cujo pressuposto seria o fato de que a natureza feminina era de uma complexidade 

bem maior do que a dos homens, que, ao menos na teoria freudiana, nasceria e permaneceria heterossexual, 

ao passo que a mulher teria como primeiro objeto de desejo, determinado pela amamentação, sua própria 

mãe, ou seja, sua primeira experiência sexual seria homossexual, conclui Freud, sendo que mais tarde se 

transformaria em heterossexual quando descobre a figura masculina, no caso o pai, movimentação da 

sexualidade feminina que ele pretende investigar (Femininity 162-63). 
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Psicanálise com Freud, para quem a histeria seria, juntamente com os sonhos, o caminho 

pelo qual se chegaria ao inconsciente:69 “En cuanto al psicoanálisis, su compromisso com 

la histeria no sólo está ligado a los princípios conceptuales que permitieron su 

establecimiento como disciplina y como institución (lo inconsciente, la transferencia, la 

constratransferencia, el carácter complejo de la sexualidad)” (La Histeria 13). Seja 

como for, estas duas maneiras de se pensar a enfermidade dizem respeito à problemática 

em torno de sua própria origem, ou seja, se ela era de ordem física ou subjetiva.   

 A questão concernente à causa original da histeria perpassa praticamente toda a 

história ocidental. No mundo grego, com Platão e Aristóteles, a histeria estaria 

relacionada a uma necessidade física ligada a um órgão do corpo humano, o útero, como 

já foi mencionado, cuja compreensão era determinada por analogias feitas com a natureza 

exterior e não pelo sistema organicista que marca a modernidade ocidental (La Histeria 

14)70. 

                                                
69É nesse sentido que podemos dizer que para a ciência que desponta no século XIX o homem se torna 
objeto de conhecimento a partir de seus pontos mais sensíveis, na tentativa de que sua vulnerabilidade o 

revelasse por completo. 
70É importante perceber que mesmo que haja uma distinção entre um plano subjetivo e outro físico no 

pensamento platônico, não há necessariamente um saber orgânico tal como iremos ver com o surgimento 

das ciências modernas; talvez possamos falar em uma visão materialista da histeria em Platão, mas nunca 

organicista. Basta mencionar que mesmo se referindo a determinados órgãos do corpo, Platão utiliza uma 
terminologia mais apropriada à dimensão subjetiva, como podemos perceber quando Silvia Alonso e Mario 

Fuks afirmam que para Platão o corpo humano teria duas almas, uma localizada na cabeça, cuja essência 

seria imortal, viril e racional, a qual era inerente ao gênero masculino, e outra que se encontrava no útero, 

espaço dos desejos e da concupiscência, por isso seu fundamento era ser ordinário, a qual pertencia às 

mulheres (Histeria 22). Portanto, não se trata de uma visão organicista do corpo, nem tampouco da histeria, 

como acontecerá a partir do século XVIII quando a idéia de organismo irá se basear em uma certa noção 

geográfica do corpo na qual cada órgão, interligado entre si, terá seu lugar e sua função, cuja idéia de 

movimento não terá nada a ver com a dança caótica dos órgãos pelo corpo, mas no intercâmbio entre cada 

um deles. Vale mencionar que este discurso nos leva a perceber o teor político da filosofia platônica que 

inaugura o pensamento Ocidental e que será amplamente atacado por Nietzsche de maneira audaciosa, se 

considerarmos que talvez tenha sido o único em seu tempo, o que poderia explicar o seu desprestígio inicial 
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Com o surgimento do cristianismo no mundo Ocidental, nota Julia Borossa, a 

origem da histeria ganha uma dimensão que escapa ao corpo dos próprios indivíduos, ou 

seja, não está presa nem à estrutura material, embora ela ainda funcione como suporte 

sobre o qual a “enfermidade” se assentava, e nem tampouco pertencia à subjetividade 

humana, mas estava cingida ao transcendental, como teria defendido Santo Agostinho ao 

afirmar que a histeria seria proveniente do castigo divino e sua origem seria o “pecado 

original”. Logo, defendem Silvia Alonso e Mario Fuks, na economia da cura da histeria 

passa a predominar a magia, o misticismo e o discurso religioso, uma vez que, 

completamente circunscrita ao universo feminino, ela estaria ligada à possessão e à 

bruxaria, cujo castigo muitas vezes era a fogueira. No período da Renascença, forma-se 

um campo de batalha no qual médicos, amparados nos textos antigos, e teólogos 

disputavam o saber em torno da histeria para decidir se se tratava de uma possessão ou de 

uma enfermidade cerebral, conflito que em todo o caso foi marcado pelo teor subjetivo e 

material da histeria. Todavia, a histeria na era clássica deixou de ser vista como um 

problema uterino, e mesmo sexual, bem como transcendental e sagrado, para ser 

deslocada para a região do cérebro e do sistema nervoso, movendo-se, dessa forma, de 

um plano místico para o físico.71 Ademais, deixando de se referir a um órgão 

exclusivamente feminino, como teria ocorrido na Antiguidade grega e no Ocidente 

                                                                                                                                            
no meio intelectual da época, a atacar de maneira voraz o platonismo que se mantinha sólido e fortalecido, 
servindo, como havia servido aos teóricos cristãos, de pilar de fundação da modernidade. 
71Segundo Michel Foucault, havia duas correntes evolutivas durante a era clássica no que tange a histeria. 

Uma a aproximava do universo das doenças dos nervos, ao passo que a outra procurava colocá-la no 

âmbito das doenças do espírito: “Há, portanto, duas linhas de evolução essenciais, na era clássica, para a 

histeria e a hipocondria. Uma que as aproxima até a formação de um conceito comum que será o de 

‘doença dos nervos’, outra, que desloca sua significação e seu suporte patológico tradicional — 

suficientemente indicado por seu nome — e que tende a integrá-las aos poucos no domínio das doenças do 

espírito, ao lado da mania e da melancolia” (História da Loucura na Idade Clássica 310). 
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cristão até o século XVII, para se ligar a estruturas comuns entre ambos os sexos, é que a 

histeria passou a fazer parte do mundo masculino, ainda que de maneira bem modesta, já 

que ela apenas ampliou e cravou ainda mais suas raízes no universo feminino, como é 

sabido. Desse modo, afastando-se das teorias uterinas e situando a histeria no campo das 

doenças mentais e neurológicas, cuja causa seria uma lesão no sistema nervoso, Charcot 

faz com que ela deixe de ser um privilégio feminino para ser uma doença também 

masculina.72 Porém, vale ressaltar que a maioria esmagadora dos casos clínicos 

apresentados por Charcot era de mulheres (Histeria 35).73 Para Elaine Showalter, a 

histeria masculina não assumiu a importância e não teve a visibilidade que teve a histeria 

feminina no desenvolvimento da Psiquiatria e da Psicanálise por meio de sua 

publicização nas revistas médicas especializadas, embora tivesse sido documentada e 

tanto Charcot como Freud teriam se dedicado ao estudo de muitos casos, devido ao fato 

de que o diagnóstico da histeria em um homem não se ajustaria facilmente ao ideal de 

masculinidade da sociedade moderna (Hystories 62-77). Seja como for, o importante é 

que neste momento a histeria assume uma característica estritamente orgânica e material, 

sobretudo por meio das teorias de Jean-Martin Charcot. 

 Como descreve Julia Borossa, Charcot em 1870, diretor da Salpêtrière – um 

hospital psiquiátrico para mulheres com mais de seis mil pacientes –, já havia realizado 

inúmeros estudos acerca de enfermidades neurológicas quando se sentiu completamente 

                                                
72Na visão de Silvia Alonso e Mario Fuks, Charcot separa a histeria da sexualidade, problemática que será 
reintroduzida por Freud no universo da histeria, transformando-a em uma doença mental, neurológica, sem 

sexo, e que atinge não somente as mulheres, mas também os homens (Histeria 35). 
73Segundo Elaine Showalter, Charcot teria tratado de noventa casos de homens considerados histéricos, ao 

passo que o número de mulheres teria sido dez vezes maior (Hystories 33). 



 102 

atraído pelo estudo da histeria, destinando grande parte dos recursos deste 

estabelecimento para suas investigações com o propósito de salientar o caráter físico da 

enfermidade.74 Para Charcot, a histeria era o resultado de uma perturbação do sistema 

nervoso, decorrente de um trauma ou acidente que o havia lesionado, mas de qualquer 

forma já debilitado por características hereditárias não identificadas:75 

En el campo de la patología nerviosa no existe la generación espontánea y 

nada proviene de lo nada, todo tiene siempre antecedentes patológicos. 

[…] El estudio de la herencia es interesante porque siempre nos vuelve a 

colocar frente al mismo principio: nos demuestra que la histeria no surge 

porque sí, como crece un hongo (La Histeria 23-24).76  

 Se as causas da histeria eram de ordem física, sua cura e solução, para Charcot, 

também seguia o mesmo pressuposto, na medida em que a necessidade dessa 

materialidade deveria ser, de alguma forma, aplacada, a exemplo do que se prescrevia no 

mundo antigo. Para o médico da Salpêtrière, embora a origem da dita enfermidade fosse 

o cérebro e/ou o sistema nervoso, para a sua cura se deveria atuar sobre o órgão sexual da 

                                                
74A Salpêtrière, hoje escola que abriga um centro hospitalar universitário, foi construído no século XVII 
para abrigar uma fábrica de pólvora, mas quinze anos depois foi destinado aos indivíduos que pudessem 

oferecer algum tipo de perigo ou perturbação à ordem pública, como loucos, prostitutas, marginais, 

mendigos etc. Com a Revolução Francesa, a Salpêtrière foi transformada, sob a batuta de Charcot, em asilo 

e hospital psiquiátrico (História da Loucura na Idade Clássica 56). 
75De acordo com Michel Foucault, a Psiquiatria no século XIX teria desenvolvido uma verdadeira teoria 

dos instintos, tal como procuramos demonstrar no Capítulo I: “Do mesmo modo, no mundo moderno, o que 
havia sido o grande confronto irreparável entre a razão e o desatino se tornará o surdo choque dos instintos 

contra a solidez da instituição familiar e contra seus símbolos mais arcaicos” (História da Loucura na 

Idade Clássica 533). 
76Conforme Silvia Alonso e Mario Fuks, para Charcot a histeria não era decorrente de uma lesão, mas de 

uma “afecção funcional” do sistema nervoso, ou seja, tratava-se de disfunção e não de dano à estrutura 

física. Eles defendem que o médico da Salpêtrière havia descartado a possibilidade de que a histeria seria 

uma enfermidade causada por “lesões orgânicas”. Mas seja como lesão ou disfunção, o fato é que para 

Charcot a causa da histeria era de ordem material (Histeria 35). 
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mulher, visto que seria ele quem responderia com mais apelo e de maneira imediata às 

lesões físicas das quais sofriam as pacientes: “Presuntamente Charcot le habría dicho (a 

Freud), en tono excitado y com él brío que le era característico, que ‘…¡en tales casos 

siempre es la cosa genital, siempre, siempre!’” (La Histeria 57).   

 Na verdade, como atenta Julia Borossa, Charcot queria resgatar a histeria do 

mundo do impalpável e do reino do inconcebível, cujo projeto seria o de dominá-la a 

ponto de estabelecer para cada sintoma uma lesão específica no sistema nervoso, façanha 

que nunca teria alcançado. Contudo, a tentativa de construir uma base material coincidiu 

com a visibilidade que Charcot procurou dar à histeria por meio de um grande sistema de 

documentação visual, como rascunhos, diagramas, fotografias, equipamentos, bem como 

seus espetáculos na Salpêtrière, quando tentava demonstrar o funcionamento dos ataques 

histéricos, nos quais submetia suas pacientes ao olhar curioso de um público formado por 

médicos e estudantes, entre eles o até então anônimo Freud, seguindo mais ou menos o 

roteiro descrito abaixo por Julia Borossa:77 

Durante su exposición, una paciente compartía el escenario com el 

magistral neurólogo. Primero él hacía algunas preguntas y después la 

hipnotizaba para mostrar su susceptilidad al ataque. Un grupo de 

“expertas” muy fotogénicas ejecutaban el previsible ataque histérico com 

elocuencia. Algunos nombres han llegado hasta nosotros: Augustine, 

                                                
77Silvia Alonso e Mario Fuks também observam que, com Charcot, a histeria, feita espetáculo, torna-se um 

fenômeno verificável: “Nesse imenso hospital, com mais de seis mil pacientes, Charcot fazia as 

apresentações dos doentes no seu seminário semanal, as famosas ‘Leçons du mardi’, assistidas por médicos 

vindos de toda a Europa e por homens importantes da cultura. A histeria transformada em espetáculo – a 

histérica respondendo ao pedido do ‘mestre’ para que se mostre, repetindo incansavelmente a mesma cena 

– torna-se objeto de verificação (Histeria 33). 
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Blanche Witman, Geneviève. La histérica podía hablar y hasta ser 

escuchada, pero nadie prestaba atención a sus palabras, pues su 

expresividad, el tipo especial de conocimientos y de experiencia que 

poseía, eran mediados por todo el intrincado mecanismo de la Salpêtrière 

destinado a ofrecer la representación charcotiana de la histeria (La 

Histeria 27).  

 Elaine Showalter destaca o caráter plástico das lições de Charcot na Salpêtrière, 

observando que ele sempre manifestou interesse pela arte, ao ponto de querer ter sido um 

artista e de manter um estúdio em sua casa onde passava seu tempo livre pintando. Em 

uma dessas apresentações, que já teve a participação de uma modelo de ateliê, e que 

contavam com ilustrações nas paredes sobre os casos clínicos a serem apresentados para 

a platéia, Charcot teria levado três mulheres vestindo chapéus enfeitados com longas 

penas no intuito de dar maior ênfase aos tremores que a histeria provocava nas pacientes 

(Hystories 32). Michel Foucault afirma que para a psicologia do século XIX, orientada 

pela noção de saber positivo, a verdade humana se esgotava no ser natural, e, portanto, 

todo saber científico a seu respeito deveria passar, necessariamente, pelos relatórios 

quantitativos, pela construção de hipóteses e pela verificação experimental (La 

Psychologie de 1850 à 1950 120). No entanto, afirma Julia Borossa, teria sido graças a 

essa materialidade conferida à histeria que Charcot, julgando-se altamente capaz de 

autenticar ou denunciar qualquer simulação no que diz respeito ao universo da histeria, 

teria restituído uma certa credibilidade às pacientes ditas histéricas, as quais eram 

frequentemente acusadas de fingir ou simular os ataques por conta de uma desconfiança 
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popular que acabou se enraizando no imaginário social. Segundo Elaine Showalter, 

Charcot teria feito várias descobertas científicas com o seu método anatômico-clínico, 

diferenciando múltiplas escleroses da doença de Parkison, definindo os sintomas da 

poliomielite, mapeando as formas da neuro-sífilis etc (Hystories 32-33). Nesse sentido, o 

Psiquiatra teria lançado mão das mais variadas estratégias e tecnologias da época no 

intento de comprovar a verdade científica. Conforme Borossa, em uma das ocasiões, com 

o intuito de comprovar a autenticidade de um ataque histérico, Charcot teria utilizado 

uma máquina que media a respiração da paciente, em cujo braço estendido era pendurado 

um peso de um quilo que a mulher, durante o ataque, era obrigada a mover. Um 

assistente robusto de Charcot, prossegue Borossa, submetia-se conscientemente ao 

mesmo esforço que a paciente. Em poucos minutos, o rapaz apresentava um ligeiro 

cansaço e dificuldades para manter a respiração em seu ritmo regular, efeitos que não se 

notavam na paciente, o que levava o médico a afirmar que o ataque histérico da enferma 

não poderia ser uma simulação (La Histeria 37).            

 Mas, se a materialidade da histeria garantiu mais respeitabilidade às histéricas, ou 

ao menos à enfermidade, na medida em que ela agora ganhava uma certa corporalidade, 

também acabou assegurando autoridade e poder por parte dos médicos dedicados ao 

estudo da histeria, que somente será colocado em questão com o aparecimento da 

Psicanálise, como veremos mais adiante. De qualquer forma, um dos efeitos devastadores 

que teve a percepção organicista em relação a histeria foi que o médico passou a dispor 

de um poder quase absoluto que o autorizou a cometer os mais variados tipos de 

intervenção sobre a histérica que, por seu lado, foi silenciada e reduziu-se nesse universo 
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da Psiquiatria a uma mera plataforma de suporte ao discurso médico em torno da 

enfermidade e do próprio ser, ou para ser mais preciso, a chamada histérica atuou no 

campo da Psiquiatria emprestando ou concedendo o seu próprio corpo à histeria, como 

podemos perceber em um fragmento de diálogo entre Charcot e uma de suas pacientes:78 

Charcot: ¿Tiene usted vómitos? 

Paciente: Continuamente. 

Charcot: Usted siempre exagera … 

[Charcot sigue preguntando.] 

Paciente: Sí, porque … 

Charcot: No le estoy pidiendo que me cuente ninguna teoría. 

(Dirigiéndose a los discípulos.) Como ustedes pueden comprobar, no 

siempre es fácil interrogar a los pacientes. Nos ofrecen una cantidad de 

datos o interpretaciones espurios de los que uno no puede hacer uso 

alguno (La Histeria 38). 

                                                
78A esse respeito, Silvia Alonso e Mario Fuks afirmam que a questão do empréstimo do corpo para 

confirmar e sustentar o saber médico está representada na figura de Augustine, que desempenhava o papel 

de interna e de auxiliar de enfermagem, convidada a participar com frequência do espetáculo da histeria, 

exibindo-se e repetindo a “fala da louca”, ajustando-se dessa forma às “fantasias” de Charcot. Mas ao 

contrariar a vontade dos psiquiatras, ou quando se via incapaz de desempenhar o papel de histérica por 

meio de convulsões, contorções e injúrias, os médicos perdem o interesse por ela: “As histéricas oferecem 

seu corpo para confirmar o saber médico; Charcot não escuta o sofrimento das histéricas, e sim as convida 
a fixar-se na cena, a repetir a ‘fala da louca’, a mostrarem-se num exibicionismo que se ajusta à fantasia do 

mestre. Vemos isto em Augustine, jovem mulher que fora estuprada pelo amante da mãe aos 13 anos e que, 

alguns dias depois, apresentava ataques convulsivos que repetia a pedido de Charcot nas apresentações. 

Nestas, Augustine reproduzia a cena do estupro, com contorções acompanhadas de injúrias: “Porco! 

Porco!... está me machucando… Ele me abria as pernas… Eu não sabia que era um bicho que ia me morder 

…”. Ela repete esta cena 154 vezes num dia; nesse dia lança acusações a Charcot: 

— “Você me disse que me curaria, não era isso? 

— Você quer que eu peque! 

       Até esse dia, Augustine desempenhara alternadamente o papel da interna e o de auxiliar de 

enfermagem, mas a partir de então não mais o consegue, sumindo o interesse dos médicos por ela. 

Disfarçada de homem, foge do hospital” (Histeria 34-35). 
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 Conforme Michel Foucault, esse poder médico absoluto sobre a histérica, 

garantido pela concepção e entendimento da histeria a partir da materialidade do corpo 

físico da paciente, passará por um novo deslocamento, marcado agora por uma suposta 

capacidade de decifrar, ler e interpretar certos sinais e signos, bem como a substituição 

das idéias evolutivas baseadas na herança pela formação histórica dos indivíduos, e a 

dimensão da natureza material pela análise do meio cultural. Deslocamentos que passarão 

a contar com a atuação do paciente nos procedimentos de cura, que irá ser convidado e 

incitado a falar sobre si mesmo e sobre sua própria enfermidade, momento em que surge 

uma concepção da histeria, e consequentemente do ser, que se afasta da de Chacort e se 

assenta, novamente, na região intangível da existência humana, que não é a do sagrado, 

nem tampouco a do orgânico que permitiu as análises causais de Charcot, mas sim da 

psique humana, difundida e consagrada no mundo moderno por Sigmund Freud: 

L’importance historique de Freud vient sans doute de l’impureté même de 

ses concepts: c’est à l’interieur du système freudien que s’est produit ce 

grand renversement de la psychologie; c’est au cours de la réflexion 

freudienne que l’évolution a fait place à l’historie, et qu’au recours à la 

nature s’est substituée l’exigence d’analyser le milieu cultural (La 

Psychologie de 1850 à 1950 128). 

 Como demonstram Silvia Alonso e Mario Fuks, em seu Estudo Autobiográfico, 

de 1924, Freud teria assinalado seu interesse pela dimensão psicológica humana ao invés 

dos estudos voltados para o conhecimento da natureza física do homem. Contudo, acaba 

ingressando na Faculdade de Medicina, vindo a trabalhar no laboratório de Ernst Brücke, 
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onde pode pesquisar histologia do sistema nervoso, abandonando-a em seguida para se 

dedicar à prática clínica no Hospital Geral de Viena, com o intuito de investigar as 

enfermidades nervosas para se tornar professor na mesma área, o que o permitiu publicar 

vários estudos sobre enfermidades orgânicas. Devido ao pouco recurso para a pesquisa 

em Viena, resolve partir para a França para avançar nos estudos das doenças nervosas 

com Charcot, o já renomado professor da Salpêtrière em 1885. Segundo Elaine 

Showalter, Freud teria afirmado que este encontro teria mudado o rumo da sua vida 

intelectual e profissional (Hystories 37-38).79 Em Paris, Freud descobre e adota a hipnose 

como método de terapia contra a histeria, amplamente utilizado por Charcot em suas 

demonstrações públicas da doença, técnica da qual irá se afastar posteriormente, mas que 

o leva a abandonar os estudos das doenças orgânicas e a se interessar pela dimensão 

psíquica, dimensão esta que passará a figurar nas análises de Freud como o espaço 

natural de boa parte das enfermidades, sobretudo da histeria, e sobre a qual cindirão os 

processos de cura que com Freud irão se consagrar como campo de atuação médico-

científica.80 Portanto, a subjetividade irá exercer nas teorias de Freud uma dimensão 

predominante, às vezes vista em oposição, em outras como correspondente ou 

determinante da condição física, bem como o espaço de enquadramento do homem 

moderno, processo que ocorre a partir de seus estudos sobre a histeria e cujos resultados 

                                                
79De acordo com Silvia Alonso e Mario Fuks, sob o nome de “neuroses” figuram as doenças que tinham 
uma sede orgânica, como a “neurose digestiva”, a “neurose cardíaca” etc. (Histeria 39-40). 
80Conforme Julia Borossa, a escola de Nancy, encabeçada por Hyppolite Bernheim, opunha-se à 

Salpêtrière no que diz respeito a hipnose, uma vez que para a primeira tratava-se apenas de uma técnica 

utilizada sobre o paciente, cujas pesquisas se concentravam sobre a própria prática. Para Charcot, a hipnose 

era mais um dos efeitos que somente a histeria poderia produzir. No caso de Freud, a histeria será praticada 

nos mesmos moldes de que foi utilizada pelo grupo de Nancy (La Histeria 29-35). 
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foram publicados em Comunicação Preliminar, em 1893, e dois anos mais tarde 

incluídos na obra Estudos Sobre a Histeria, ambos escritos em parceria com Josef 

Breuer. Elaine Showalter afirma que entre tantos admiradores e estudantes de Charcot, 

Freud teria sido o único a construir um “império teórico” (Hystories 38).  

Como observa Julia Borossa, tanto Freud como Breuer defendiam neste trabalho 

basicamente três pontos importantes. Primeiro, ao contrário do que argumentava Charcot 

acerca da origem da histeria, ou seja, que ela seria de ordem física proveniente de uma 

lesão no sistema nervoso, Freud e Breuer sustentavam que a enfermidade seria uma 

neurose, distúrbio psíquico causado por traumas, repressão e fantasias, cujos sintomas 

físicos seriam apenas suas expressões. Segundo, os distúrbios psíquicos se relacionavam 

com impulsos libidinosos e, por fim, que sua cura se daria por meio da lembrança de seus 

fatos causadores e sua consequente catarse através da narração que os pacientes deveriam 

fazer desses eventos dentro de um contexto terapêutico marcado pela interação discursiva 

entre médico e paciente, cujo material a ser decifrado pelo primeiro deveria ser oferecido 

pelo segundo, inaugurando, dessa forma, no âmbito das ciências do século XIX, a cura 

pela palavra, afirma a autora. A esse respeito, Silvia Alonso e Mario Fuks observam:81 

Conclui [Freud] que os sintomas são um precipitado de numerosas 

situações traumáticas. A hipnose permite recuperar os nexos entre o 

                                                
81Foucault nota que a Psiquiatria sempre havia caminhado para a Psicanálise na medida em que ela havia 
garantido um papel predominante da figura do médico que, por sua vez, será ampliado por Freud: “Mas em 

compensação explorou [Freud] a estrutura que envolve a personagem do médico; ampliou suas virtudes de 

taumaturgo, preparando para sua onipotência um estatuto quase divino. Trouxe para ele, sobre essa 

presença única, oculta atrás do doente e acima dele, numa ausência que é também presença total, todos os 

poderes que estavam divididos na existência coletiva do asilo. Fez dele o Olhar absoluto, o Silêncio puro e 

sempre contido, o Juiz que pune e recompensa no juízo que não condescende nem mesmo com a 

linguagem; fez dele o espelho no qual a loucura, num movimento quase imóvel, se enamora e se afasta de 

si mesma” (História da Loucura na Idade Clássica 554). 
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sofrimento e a forma dos sintomas com os restos ou “reminiscências” das 

situações fortemente efetivas em que se originaram. As circunstâncias 

delas tinham impedido ou inibido a possibilidade de elaboração psíquica e 

a expressão de impulsos e de afetos, resultando na formação de sintomas 

sustentados por uma carga afetiva em estado de êxtase. A recuperação 

mnêmica durante a hipnose e o reviver da situação traumática em toda a 

sua densidade afetiva possibilitam uma descarga (ab-reação), agora 

possível, desse volume de energia, até o momento “convertido” em 

sintomas corporais (Histeria 42).  

 Como podemos notar na citação acima, a mediação discursiva entre médico e 

paciente, a partir da qual o segundo elaborava uma narrativa acerca de seu passado, 

oferecendo suas reminiscências através das quais o médico interpretaria a origem dos 

sintomas histéricos, teria sido feita ainda por meio da hipnose, técnica adquirida por 

Freud em Paris, como já mencionamos, mas que, devido a um domínio precário dessa 

técnica, e por acreditar que sua utilização não levava a resultados satisfatórios na cura 

definitiva da histeria, segundo Julia Borossa, iria abandoná-la em detrimento da busca de 

um inconsciente soterrado por meio de uma narração consciente por parte das pacientes, 

inaugurando, dessa forma, a Psicanálise. Como exemplo, gostaríamos de apresentar 

alguns casos que foram relatados neste trabalho de Freud e Breuer que servirão de 

ilustração para os nossos propósitos.82 

                                                
82Silvia Alonso e Mario Fuks acreditam que a hipnose desempenhou um papel fundamental na medicina do 

século XIX, principalmente no que diz respeito a um certo controle do médico sobre o paciente. Como 

defendem, a hipnose teria origem na técnica do magnetismo animal desenvolvida por Franz Mesmer no 
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 De acordo com Julia Borossa, as cinco mulheres que aparecem na obra teriam 

sido autorizadas e estimuladas a falar de maneira coerente sobre sua enfermidade e sobre 

suas experiências passadas, a exemplo de Anna O. Segundo os relatos, apesar de Anna 

expressar os mais diversos sintomas físicos, como distúrbio de personalidade, 

alucinações, falta de apetite, perturbações sensoriais, bem como a dificuldade e mesmo a 

perda da capacidade de falar e de se expressar, não lhe teriam sido atribuídas, como causa 

primeira, as lesões nervosas diagnosticadas por Charcot no âmbito físico ou orgânico, 

mas elementos psíquicos que desencadeavam todos os sintomas físicos. Josef Breuer 

afirma que desde o início do processo terapêutico havia percebido que algo na dimensão 

psíquica a martirizava profundamente, incitando-a a expressar por meio do discurso o que 

tanto a perturbava: “Yo sabía que algo la habría afrentado mucho y se había decidido a 

no decir nada. Cuando lo hube colegido y la compelí a hablar acerca de ello, 

desapareció la inhibición que hasta entonces le imposibilitara además cualquier otra 

preferencia” (Citado por Julia Borossa 44). Contudo, foi o momento exato quando Anna 

começou a falar, recordando toda uma época de sua vida dedicada ao pai até o dia de sua 

morte, como teria sido comum às garotas de sua idade e de sua época. Segundo Breuer, a 

morte de seu pai teria incidido sobre a sua consciência, vinculando desta maneira os 

sintomas físicos com as reminiscências do passado, que quando vieram à tona por meio 

                                                                                                                                            
século XIX e, em seguida, pelo Marquês Puységur. Ainda conforme os autores, escritores de ficção da 

época abordaram a figura do hipnotizador em seus romances, como Alexandre Dumas que em O Conde de 

Monte Cristo (1845-1846) cria a figura do Abade Farias como importante hipnotizador (Histeria 31-2). No 

Brasil, a técnica da hipnose é muito marcante no romance de Emília de Freitas, de 1899: A Rainha do 

Ignoto, utilizada pelas mulheres com o intuito de proteger e esconder seu reino.     
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da linguagem os fizeram cessar: “se disiparon unos raros y obstinados caprichos tras 

relatar ella la vivencia que los había ocasionado” (La Histeria 46). 

O mesmo teria ocorrido com o segundo caso mencionado, desta vez por Freud, 

em Estudos Sobre a Histeria, cujo nome da paciente era Emmy Von N. Conforme o 

relato, Emmy apresentava vários sintomas, como dores em diversas partes do corpo, 

contrações voluntárias e repetitivas, bem como uma mania súbita e sem controle de 

pronunciar algumas frases em tom angustiante, como nota Julia Borossa. O tratamento, 

aplicado por Freud, respeitou o seguinte esquema, como era previsto: primeiro a fez 

recordar e, em seguida, narrar as histórias que acreditava serem as responsáveis pelos 

sintomas: 

En su condición de analista, Freud posibilitaba que la paciente recordase y 

que compartiese com él sus recuerdos, pese a la evidente renuencia que 

tenía a hacerlo. Las interpretaciones estratégicas de Freud operaban en el 

mismo sentido que lo habían hecho sus sugestiones: eran las armas que 

empleaba contra las resistencias de la paciente. Sin embargo, también 

actuaban como instigaciones para la narración de ésta, trasladándola a otro 

plano y haciendo que se modificase radicalmente la índole del relato, 

como si de pronto se diese un viraje abrupto (La Histeria 53). 

 Dessa forma, Emmy Von N. contou a Freud que foi obrigada a ficar em silêncio 

junto ao leito da filha enferma, tarefa que se sentia incapaz de realizar, além de relatar o 

pavor que sentiu ao ser atacada por cavalos. No entender de Julia Borossa, Freud 

procurou desfazer, por meio da interação discursiva com a paciente, os vínculos 
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emocionais e afetivos atribuídos pela paciente a esses eventos, ou melhor, a esses 

traumas, o que teria resultado na cura definitiva, ou seja, na eliminação dos principais 

sintomas apresentados por Emmy, como a gagueira e uma certa crepitação na fala quando 

ela se sentia ameaçada ou com medo de algo. Julia Borossa afirma que o trabalho de 

Freud não se resumia na eliminação dos sintomas que atormentavam as pacientes, 

procurando colocá-las no caminho do conhecimento de seus próprios “traumas 

psíquicos”: “Aún debía aprenderse una primera lección decisiva para la filosofia básica 

del psicoanálisis ‘Conócete a ti mismo’, lección vinculada al tema de ‘hacerse cargo del 

proprio deseo’; y esto abarcaba tanto al médico como al paciente” (La Histeria 58). Em 

alguns casos, esses desejos se resumiam em demandas psíquicas, sobretudo as que diziam 

respeito a libido, que entravam em conflito com o que não era possível ou aceito, seja 

pela sociedade ou pelo próprio indivíduo acossado por elas, inaugurando-se, assim, o 

conceito psicanalítico de repressão, como teria sido demonstrado por Freud em seu 

último caso analisado e apresentado em Estudos Sobre a Histeria.83  

Elisabeth Von R., paciente que se queixava de fortes dores nas pernas que a 

deixavam com fadiga ao caminhar, sintoma que teria sido comprovado por Freud, explica 

Julia Borossa, como resultado da incapacidade da paciente de reconhecer o amor proibido 

que alimentava pelo seu cunhado, identificado pelo médico quando o seguinte 

pensamento havia ocorrido à Elisabeth na ocasião em que sua irmã estava em vias de 

                                                
83Segundo Roberto Machado, a idéia de conhecer-se a si mesmo vem da Grécia Antiga, onde essa prática 

não representava uma introspecção psicológica que nos levaria a construção e instituição de um mundo 

interior, tal como a conhecemos desde a tradição judaico-cristã, e que de uma certa forma foi apropriada e 

desenvolvida em outros termos pela Psicanálise, mas tratava-se de um jogo de espelhamento, no qual o 

homem poderia se reconhecer nos deuses e nos valores que eles mesmos haviam criado (O nascimento do 

trágico: de Schiller a Nietzsche 202-40). 
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morrer: “Ahora él puede ser mío” (La Histeria 55). Michel Foucault observa que na 

Psicanálise a dialética entre passado e presente irá refletir um conflito entre “formas 

individuais de satisfação” e “normas sociais de conduta”, cuja tarefa em busca da cura 

deveria passar pela redução da intensidade do conflito: 

S’il n’est pas vide, ou instantané, c’est dans la mesure où il est 

essentiellement l’instance sociale telle ou telle forme de conduite. La 

dialectique du passé et du présent reflète le conflit des formes 

individuelles de satisfaction et des normes sociales de conduite, ou encore, 

comme dit Freud, du “ça” et du “surmoi”; le “moi” avec les mécanismes 

de défense est le lieu de leur conflit et le point où l’angoisse fait irruption 

dans l’existence. Dans la cure psychanalytique, le rôle du thérapeut est 

justement, par un jeu de satisfaction et de frustration, de réduire l’intensité 

du conflit, de desserrer l’emprise du “ça” et du “surmoi”, d’élargir et 

assouplir les mécanismes de défense; il n’a pas le projet mythique de 

supprimer le conflit, mais d’en transformer la contradiction névrotique en 

une tension normale (La Psychologie de 1850 à 1950 129). 

Ademais, fica claro que Freud irá fazer a histeria se reencontrar com uma de suas 

raízes originais, a sexualidade, que a partir de agora assumirá novas características, ou 

seja, desvencilhada da hereditariedade e não mais vista como pulsões ou desejos físicos 

ligados diretamente aos órgãos sexuais e à “atividade sexual concreta”, mas entendida 

como um dos principais elementos da economia psíquica que também passará por novas 

reformulações, como afirmam Silvia Alonso e Mario Fuks: “Essa histeria, separada por 
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Charcot, volta a juntar-se ao sexo na conceituação de Freud no século XX. Ainda que 

agora a sexualidade seja outra e a histeria também. A sexualidade não se equipara com o 

útero: é uma sexualidade com sede no psiquismo” (Histeria 49). É sabido que, no 

desenvolvimento da Psicanálise, a sexualidade irá se desprender aos poucos do fenômeno 

histérico para assumir uma certa autonomia que a transformará em campo de investigação 

teórica para o pensamento psicanalítico acerca do homem moderno, ao menos nos 

estudos científicos. Porém, continuam os autores, a sexualidade implicaria em um jogo de 

encobrimento e desvelamento do desejo que se daria em uma dimensão fantástica e 

obscura do ser, o inconsciente, que assumirá uma importância fundamental para os 

discursos médico-científicos até então desconhecida: “O desenvolvimento da pesquisa 

clínica e teórica vai desenhando – e fazendo nascer nesse escuro evidenciado pelos afetos 

– o conceito central da teoria psicanalítica: o inconsciente” (Histeria 46). Com Freud, 

prosseguem os autores, serão abandonadas as teorias da degeneração que estavam ligadas 

aos conceitos de raça e de moral presentes no pensamento de Charcot, bem como a idéia 

de que a histeria era resultado de uma lesão nervosa que não teria encontrado respaldo 

nas pesquisas, preferindo acreditar, dessa maneira, nas ‘feridas psíquicas’, nos “traços 

mnêmicos deixados pelas experiências infantis, pelas fixações pulsionais, pelos excessos 

das intensidades traumáticas ao longo da história de erogenização do corpo” (Histeria 

49).84 Desse modo, podemos dizer que Freud irá cingir a histeria com a idéia de desejo, 

                                                
84Para Dain Borges, entre 1880 e 1920, o debate em torno da idéia de degeneration assumiu no Brasil, mais 

do que em qualquer outro lugar, grande importância entre a inteligentsia brasileira e a comunidade médica 

preocupada com a questão da saúde pública como o principal problema brasileiro a ser superado, cuja 

discussão teria sido colocada em termos de uma “psiquiatria do caráter”, uma “ciência da identidade” e 

uma “psicologia social”, na construção do corpo social e da identidade nacional. Conforme o autor, a 
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mas que irá permitir pensar o homem no mundo moderno como um ser atravessado por 

demandas de ordem dos anseios que o impelem a determinadas posturas e atitudes, vistas 

na maioria das vezes como uma certa essencialidade que poderia definir os indivíduos. E 

é nesse sentido que podemos dizer que a Psicanálise irá se fundar na região subjetiva do 

ser humano, na medida em que, como afirma Foucault, ela introduz as sentimentalidades 

humanas, dando-lhes independência e status de cientificidade na economia dos saberes 

sobre o homem, que desde muito cedo, no despontar da modernidade e antes mesmo dos 

trabalhos de Charcot, já haviam sido colocadas na agenda da chamada sociedade 

burguesa.85 

 La psychologie aura donc pour tâche de retrouver, dans les phénomènes 

les plus abstrus de la pensée, les segments élémentaires qui les composent; 

au principe de la perception et de la connaissance de la matière, elle 

trouvera la sensation (la matière peut être définie comme une possibilité 

permanente de sensation); au principe de l’esprit et de la connaissance que 

                                                                                                                                            
questão da degeneração, cujas raízes remontam às idéias do conde de Buffon do século XVIII e de Arthur 

de Gobineau do século XIX, teria dado suporte teórico aos projetos políticos de construção da 

nacionalidade tanto no Império, como no Estado Republicano e no Estado Novo, momento no qual passa a 

ocorrer uma forte resistência e combate às implicações das idéias em torno da degeneração, sobretudo com 

a Semana Moderna de 1920 (Puffy, Ugly, Slothful and Inert 235-40). Parece-nos que Dain Borges faz um 

recorte muito forçado da idéia de degeneração que, sem dúvida nenhuma, fez parte dos debates 

cientificistas da época, mas que, muitas vezes, confundiu-se com os de “loucura” e “histeria”, sendo 

utilizado as vezes para designar qualquer comportamento desviante. Ademais, a sensação é de que o autor 

está muito preso a tradição pragmática e utilitária norte-americana que acabou se tornando a base 

epistemológica dos estudos acerca das questões que envolvem os discursos cientificistas do século XIX, 
chegando ao ponto de, em alguns momentos, endossá-los ao invés de tratá-los como estratégias utilizadas 

no embate político. 
85 Félix Guattari sustenta que a Psicanálise descobre o desejo, ou melhor, as maquinarias do desejo, e de 

sua exploração dependeu todo o desenvolvimento da psicanálise: “Mas quando você diz que Freud não 

ignora as máquinas do desejo, é verdade. É mesmo a descoberta da psicanálise, o desejo, as maquinarias do 

desejo. Isso não pára de zunir, de ranger, de produzir, numa psicanálise. E os psicanalistas não páram de 

pôr máquinas a trabalhar, ou de as re-pôr a trabalhar sobre fundo esquizofrênico” (Capitalismo e 

Esquizofrenia: dossier Anti-Édipo 138). 
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l’esprit a de lui-Meme, la psychologie découvrira le sentiment (La 

Psychologie de 1850 à 1950 122). 

 

 Até aqui, procuramos demonstrar que a divisão do indivíduo entre as dimensões 

física e subjetiva que, como acreditamos, foi o principal efeito da “antropologização” do 

homem no mundo moderno, ao menos em termos da linguagem, tal como se apresenta na 

obra de Delboeuf, serviu como base epistemológica para diversas áreas do conhecimento, 

sobretudo das ciências médico-científicas, principalmente da Psiquiatria e da 

Psicanálise.86 Nesse sentido, pudemos notar que tanto para uma ciência como para outra, 

o que definia e delimitava suas fronteiras era justamente o peso dado para cada dimensão 

do ser, ou seja, enquanto para a Psiquiatria a dimensão subjetiva era uma derivação dos 

processos orgânicos, tal como defendia Delboeuf, empenhado em fundar uma ciência 

cujo nome era nada menos que “Psicofísica”, para a Psicanálise, o mundo da 

subjetividade era o que desencadeava os processos orgânicos a partir dos quais a 

enfermidade ganhava visibilidade, rompendo, dessa forma, com os pressupostos da 

Psiquiatria. No entanto, e aqui está um dos pontos mais importantes de nossa 

investigação, na sociedade moderna, como procuramos sugerir acima, essas duas 

dimensões foram identificadas como regiões onde se guardavam as chaves mais eficazes 

                                                
86Como afirma Samuel Slipp, embora a sexualidade tenha sido um dos problemas sobre o qual a 

Psicanálise se deteve exaustivamente e a mulher feita seu espólio, o desenvolvimento deste campo de saber 

teria sido impulsionado pelas reflexões sobre o órgão sexual masculino, e não o feminino, do qual pouco se 

fala no conjunto dos saberes da Psicanálise. O segredo feminino postulado por Freud no texto Femininity é 

explicado, inclusive, pelo falo como sendo o responsável pela passagem da mulher da fase homossexual 

para a heterossexual, quando ela descobre que seria a partir do órgão feminino que o desejo da maternidade 

seria realizado, abandonando dessa maneira a mãe para se lançar sobre o pai (The Freudian Mystique: 

Freud, Women, and Feminism 47-48).    
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de compreensão do homem até então desconhecidas, e que diziam respeito às debilidades 

que supostamente, ao menos para os homens de ciência, suportam e determinam a 

essencialidade humana. Essa foi, sem dúvida, a contribuição moderna para o 

entendimento do ser, como pudemos observar na discussão acerca da histeria, tanto no 

que diz respeito a Charcot quanto a Freud, e que determinou, e ainda determina, uma 

certa idéia do ser humano que implica na maneira moderna de se visualizar o homem. 

Mas não teria sido apenas no universo médico-científico que a divisão do ser em duas 

unidades teria sido utilizada, unidades que ora se encontram e se cruzam, ora demonstram 

dependência entre si e às vezes ainda apresentam autonomia uma em relação à outra, 

fazendo-se presente também no universo literário ao qual iremos nos deter em breve. É 

importante observar que o rompimento com os pressupostos que orientaram tanto 

Delboeuf como Charcot também teria ocorrido no espaço literário, como demonstra a 

obra O Homem, de Aluísio Azevedo, antecipando em alguns anos a ênfase dada por 

Freud à subjetividade, isso se levarmos em conta as datas de publicação, mas se 

considerarmos o contexto, podemos dizer em simultaneidade, como preferimos, uma vez 

que o princípio da subjetividade já circulava amplamente nos meios de conhecimento, 

sobretudo na literatura, se pensarmos no Romantismo, por exemplo, que de acordo com o 

nosso entendimento será o que fará desta escola algo muito diferente do Naturalismo, 

como veremos quando estivermos estudando Emilia Pardo Bazán.87             

 

                                                
87Segundo Paulo Ribeiro, a Psicanálise é introduzida no Brasil como método de cura das chamadas 

doenças mentais por meio da Psiquiatria entre o fim da década de 1920 e os primeiros anos da década de 

1930 (Saúde Mental no Brasil 44-51). 
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II.2. O homem em ruínas na obra de Aluísio Azevedo 

 

 É possível afirmar que a modernidade não apenas inaugurou uma nova maneira de 

definir a natureza humana, mas desenvolveu um novo sentido trágico ao homem, e talvez 

esse também tenha sido um dos efeitos do que vimos demonstrando até agora, cujas 

novas outras regras o distanciam das fórmulas anteriores, determinadas, sobretudo, pelo 

acaso, pela ingerência do sagrado, pela fatalidade do destino, bem como pela revelação 

da verdade que surpreendiam os indivíduos e transformavam sua sorte como a causa de 

todo o seu declínio. Isso faz sentido se pensarmos na obra de Sófocles, na qual a queda de 

Édipo é provocada por uma sucessão de acontecimentos alheios à sua natureza, mas que, 

por mero acaso, se entrelaçam e, depois de o favorecerem, se voltam contra ele. Seja 

como for, se há alguma semelhança entre o sentido trágico antigo e o moderno, ela diz 

respeito a inevitável derrocada do homem, mas que no caso do mundo antigo não se 

transforma em um elemento desintegrador dos ideais nobres que sustentavam aquela 

sociedade.  

Com a modernidade, porém, o ocaso da tragédia respeita outras convenções – ao 

menos em parte das obras tidas como naturalistas, pois a intenção aqui não é a 

generalização – e se há algo de casual e de fatalidade que atenta contra o sucesso e a vida 

dos indivíduos, desempenhando um papel determinante em relação a sucessão de eventos 

que irá influenciar o destino das personagens, ele deve antes ser pensado em termos 

biológicos ao invés de ser tomado como uma mera força circunstancial do destino. 

Portanto, o que ocorre com a idéia de trágico em boa parte da literatura do século XIX é 
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algo extremamente inovador. Na verdade, a tragédia passa a se desenvolver em função da 

saúde, ou mais precisamente, em relação à sua falta, ou ainda, em relação ao seu 

desmoronamento. Assim, a tragédia moderna nada mais é do que uma triste história 

narrada e engendrada a partir das enfermidades que surgem ou que passam a ter 

visibilidade no mundo Ocidental, cujo papel central nas políticas públicas modernas seria 

a mais clara evidência. É neste sentido que a saúde pública se torna na modernidade um 

assunto de Estado e objetivo de políticas públicas, ao passo que em épocas anteriores ela 

sempre esteve no âmbito privado. Segundo Michel Foucault, como já mencionamos 

anteriormente, um livro publicado pelo alemão J.P. Frank em 1779 foi emblemático sobre 

este acontecimento: System einer  vollstaendigen Medicinische Polizei, introduzido na 

França um ano após a Revolução Francesa de 1789, fenômeno histórico que marcou um 

movimento de modernização deste país, sobretudo no que tange o controle social 

(Technologies of the Self 145-62). No Brasil, segundo Jurandir Freire Costa, o primeiro 

texto médico publicado foi em 1808 por Manoel Vieira da Silva sobre as condições da 

saúde publica e dos aspectos físicos da cidade do Rio de Janeiro, que remonta à vinda da 

Família Real Portuguesa entre 1808 e 1820, juntamente com sua Corte e funcionários, 

somando um total de 15 mil pessoas aproximadamente. Neste momento, a cidade do Rio 

de Janeiro, a então capital do país, passa a ser remodelada por meio de um sistema de 

políticas voltado para a saúde pública, culminando na criação da Sociedade de Medicina 

do Rio de Janeiro em 1829 (Ordem Médica e Norma Familiar  19-35). 

Mas, o mesmo se evidência no âmbiro literário, sobretudo em finais do século 

XIX, como atesta a obra O Homem que procura apresentar um caso clínico cuja 
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enfermidade teria ganhado destaque até finais do século XIX, a histeria.88 Mas se a 

histeria, entendida como enfermidade no período em que estamos trabalhando, torna-se 

importante nesse momento de nossas investigações, é simplesmente porque ela deixa um 

rastro que se acompanhado revela justamente a problematização que vimos perseguindo 

neste estudo, ou seja, a problemática da divisão do indivíduo entre as esferas orgânica e 

subjetiva.89 Logo, o interesse da histeria no século XIX e início do XX estava 

estreitamente ligado ao estabelecimento da condição feminina a partir das dimensões 

física e subjetiva, como procuramos demonstrar na primeira parte deste capítulo, em 

relação a Charcot e Freud, mas que também pode ser observada na obra de Aluísio 

Azevedo.90 

                                                
88Conforme Jean-Yves Mérian, Aluísio Azevedo não teria desenvolvido a personagem histérica que irá se 
apresentar em O Homem a partir da observação, como sugerem os trabalhos de Émile Zola e Claude 

Bernard, este tido como uma das principais fontes teóricas do Naturalismo. Ademais, para Mérian não há 

registro de que Aluísio Azevedo tenha lido os trabalhos de Claude Bernard, entretanto afirma que o autor 

brasileiro teria tido amplo conhecimento da literatura médica da época acerca da histeria, como os trabalhos 

de Alfred Binet, Joseph Babinsk e Pierre Janet, bem como as pesquisas de um de seus vizinhos de quarto 

que era estudante de medicina, nas quais teria inicialmente se inspirado para compor o caso clínico de 

Magdá (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 273). Ainda segundo Mérian, para Coelho Neto, escritor 

contemporâneo de Aluísio Azevedo, o autor de O Homem teria um limitado conhecimento da literatura da 

época. Porém, continua Mérian, a afirmação de Coelho Neto não poderia ser levada a sério sem nenhuma 
restrição. Para Mérian, Aluísio conhecia as principais obras do Naturalismo francês e português, sobretudo 

as de Émile Zola, que teria sido o principal modelo para Aluísio Azevedo, e as de Eça de Queiróz, bem 

como Huysmans, Daudet e os irmãos Gouncourt. No campo da filosofia e das ciências da época, Aluísio 

demonstrava um vasto conhecimento, como demonstra sua participação como jornalista no jornal “O 

Pensador”, no qual publicou várias dissertações sobre os trabalhos de Taine, Darwin, Comte e Spencer, dos 

quais retiraria as referências teóricas. (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 273) 
89 Conforme Joaquim Brasil Fontes, em 1865 foi publicado a Introdução à Medicina Experimental, de 

Claude Bernard, no qual teria sido exposto o seu projeto científico que, em linhas gerais, dizia respeito a 
idéia de que o “experimentador” seria ao mesmo tempo o “observador” que invoca e provoca fatos de 

observação, em condições determinadas, para deles tirar “a lição desejada” (Para uma Teoria do Texto 12). 
90 Ainda que Aluísio Azevedo não tenha adotado o método experimental para escrever O Homem, da 

observação e vivência da realidade a ser ficcionalizada, Jean-Yves Mérian afirma que o escritor brasileiro 

utilizava sua habilidade de pintor para estabelecer uma relação efetiva com seu mundo ficcional, não 

somente através da pintura em aquarela, mas também por meio de bonecos de papelão dispostos de forma a 

produzir um cenário teatral, pois teria necessidade de ver para escrever: ele desenhava e pintava em 

aquarela seus personagens de romance; ele lhes dava uma representação concreta. Ele se cercava de todo 
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 Em linhas gerais, O Homem trata de uma mulher, Magdá, e é óbvio que o termo 

“homem” aqui não é um marcador de gênero, mas funciona como um elemento 

generalizador para “humanidade”.91 A questão que se levanta a este respeito é: por que a 

escolha do feminino para uma abordagem da humanidade, se é sabido que a sociedade 

moderna reatualizou antigas concepções acerca da mulher e a definiu em termos 

científicos como ser incapaz, frágil e que, junto com outros indivíduos, como a criança, 

por exemplo, mas também aqueles vistos como raças diferentes, como os negros e os 

índios, deveriam obedecer e serem tutelados pelo homem branco?92  

 Uma resposta possível, e que, aliás, reforça nossa hipótese acima, é a de que o que 

define a humanidade para os homens de ciência do século XIX não seria o indivíduo 

saudável e perfeito, mas o seu oposto, seres cuja definição, antes de tudo, seria a de 

possuírem uma certa suscetibilidade às enfermidades93. Contudo, partindo dos próprios 

                                                                                                                                            
um microcosmo, criando relações de intimidade com seres que através da magia da pintura passavam da 

imaginação para a realidade. Estes personagens eram dispostos como em um cenário de teatro; eles 

apareciam e desapareciam segundo as necessidades do desenrolar da intriga romanesca. Deste ponto de 

vista, os bonecos de papelão não constituíam somente uma materialização das personagens, mas igualmente 

o suporte da imaginação criativa do romancista (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 527).   
91Como indica Jean-Yves Mérian, no romance posterior de Aluísio Azevedo, O Cortiço (1890), tido como 
sua obra de maior expressão, inclusive internacional, traduzida para o espanhol como El Conventillo e para 

o inglês como The Slum: a novel, os métodos experimentais defendidos por Claude Bernard, e que mais 

tarde serão estendidos por Zola ao universo da composição literária, seriam adotados pelo escritor 

brasileiro, como narra Pardal Mallet (1864-1894): “Os primeiros apontamentos para O Cortiço foram 

colhidos em minha companhia em 1884, numas excursões para ‘estudar costumes’, nas quais saímos 

disfarçados com vestimenta popular: tamanco sem meia, velhas calças de zuarte remendadas, camisas de 

meia rotas nos cotovelos, chapéus forrados e cachimbo no canto da boca” (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 

518). 
92Conforme Marcelo Bulhões, O Homem assume uma grande importância no cenário literário da época na 
medida em que se tornará uma referência a várias outras obras do gênero que surgem em 1888, um ano 

após a sua publicação, a exemplo de Hortência, romance de João Marques de Carvalho, O Cromo, de 

Horácio de Carvalho e A Carne, de Júlio Ribeiro, pois o romance de Aluísio Azevedo seria o primeiro no 

Brasil a apresentar o que seria um estudo de uma mulher histérica (Leituras do Desejo 83).  
93A esse respeito, poderíamos citar Jules Michelet (1798-1874), o pai da historiografia moderna, que 

procurou definir o corpo da nação por meio do conceito de “povo”, sobretudo em sua obra Le Peuple 

(1846) – e talvez ele tenha sido um dos primeiros pensadores a fazê-lo – cruzando-o com um ideal de 
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enquadramentos teóricos da ciência moderna, quem representaria e se ajustaria com 

facilidade ao modelo valetudinário de homem por ela defendido senão a própria mulher? 

Ora, o saber moderno científico, desde o início, não havia hesitado em afirmar e tentar 

explicar a debilidade física e moral da mulher perante a do homem, a qual a literatura, 

também nascente, é tributária? Portanto, parece-nos que a figura da mulher serviu aos 

propósitos de um saber – e porque não de uma sociedade –, que segue se reinventando 

sobre os escombros e ruínas humanas.  

 Seja como for, Magdá vivia no Rio de Janeiro do final do século XIX, sob os 

cuidados do pai, o Sr. Conselheiro Pinto Marques, de origem humilde, mas que acabou, 

quando se tornou político, gozando de uma certa posição social respeitada na elite 

aristocrática da época. Nada indica que a classe social teria alguma relação com a 

enfermidade de Magdá, nem tampouco seu passado, do qual nada sabemos, como não 

sabemos também nada sobre sua hereditariedade, o que demonstra, segundo Jean-Yves 

Mérian, que parece haver um distanciamento em relação às teorias deterministas da época 

em O Homem (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 545). Na casa ainda vivia a tia Camila, irmã 

do Conselheiro, beata, solteira e que assumiu as funções da casa quando a mãe de Magdá 

faleceu, mas cuja vida, sobretudo no que diz respeito aos problemas decorrentes da 

solteirice, resumiu-se aos afazeres domésticos e ao apego à religião – e aqui o autor já 

anuncia uma das etapas da tragédia de Magdá proporcionada pela ruína de sua saúde, 

uma vez que tal como a tia, ela irá buscar na religião o consolo e o apaziguamento de seu 

                                                                                                                                            
mulher apresentada como um ser enfermo e que precisava de proteção, o que pode ser visualizado em 

L’Amour (1859) e La Femme (1860). 
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espírito.94 Também morava na casa Fernando que, segundo o Sr. Conselheiro, havia sido 

acolhido por compaixão quando ainda era criança, de quem recebeu apoio e todo o 

custeio de sua educação. Quando Magdá nasceu, Fernando tinha aproximadamente cinco 

anos, e os dois cresceram juntos acreditando que um dia iriam viver como marido e 

mulher. Entretanto, quando já adultos, percebendo que Fernando e Magdá estavam cada 

vez mais próximos e ligados por uma afetividade que extrapolava os limites de uma 

relação desinteressada, o Sr. Conselheiro acaba revelando a Fernando que os dois eram 

irmãos e que, portanto, não poderiam se tornar um casal, sob o risco de cometerem 

incesto, deixando o rapaz atônito.95 Ele então prefere se afastar de Magdá sem revelar-lhe 

a verdade, mudando-se para a Europa, depois de se formar em medicina, onde viria, 

longe dos olhos do leitor, a falecer. O que é importante perceber neste momento é que a 

morte de Fernando nos revela, embora de uma maneira dissimulada, a base sobre a qual 

se assentaria a enfermidade de Magdá.96 De acordo com o narrador, Fernando teria se 

                                                
94Como atenta Samuel Slipp, Freud irá se deter no tema da religião como dimensão onde os indivíduos 

buscarão consolo e antídotos contra as exigências da natureza, o que a literatura já procurava problematizar 

(The Freudian Mystique 21). Este é o caso de Dona Camila, que encontrou em Deus consolo no amor que 
não pode ser realizado na realidade.    
95A principal referência sobre a discussão da proibição do incesto nas mais variadas culturas é a obra Les 

structures élémentaires de la parenté, do antropólogo Claude Levi-Straus (1908-2009), publicada em 1949, 

na qual o autor observa que seria uma constância a interdição das relações incestuosas na medida em que 

seria uma forma da cultura se impor à natureza humana. Nesse sentido, não seria estranho que o incesto 

fosse um dos temas da literatura tida como naturalista. Na língua portuguesa, uma das mais famosas obras 

que tratam do tema é o romance Os Maias, de Eça de Queirós (1845-1900), publicada em 1888.  
96O Homem toca em uma questão que serviu por muito tempo como ponto de partida para se pensar a 
sociedade moderna: a repressão moral, muitas vezes endossada pelo saber científico, como a origem de 

vários tabus, a exemplo do incesto, e como fator desencadeador de neuroses, perversões, perturbações 

patológicas etc. Freud foi um dos pioneiros neste tipo de estudo com a publicação, em 1930, de Civilization 

and Its Discontents. Outro autor importante que desenvolveu um estudo sobre a cultura ocidental e suas 

pulsões foi Norbert Elias em The Civilizing Process, lançado em 1939. O ponto central dos trabalhos de 

todos estes autores é a repressão moral, seja ela para o bem ou para o mal, entendida como um dispositivo 

subjetivo introduzido nos indivíduos e que serve de barreira para a concretização dos desejos e das paixões 

indesejadas, modelo que funciona perfeitamente para explicar a trama da obra de Aluísio Azevedo. No 
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queixado por várias vezes a Magdá, em suas cartas enviadas da Europa, de um problema 

de saúde devido aos seus brônquios, porém, desde que ele soube da fatídica notícia de 

que não poderia desposar a filha do Conselheiro, teria sido abatido por uma tristeza que 

aos poucos ia assumindo um caráter “feio” e “sombrio”, conforme o narrador: “A tristeza 

de Fernando, em vez de diminuir com o tempo, foi crescendo de dia para dia.97 A irmã 

bem o notou (…)” (O Homem 36). Desta forma, podemos afirmar que teria sido um 

fenômeno de ordem psíquica que teria debilitado a saúde física de Fernando, cujo 

resultado teria sido um problema em seus brônquios. Da mesma maneira irá se processar 

a enfermidade de Magdá, na medida em que o mesmo fenômeno de ordem psíquica, a 

revelação de que não poderia se casar com Fernando, irá se lançar contra sua saúde, 

desencadeando um processo de degradação física, à semelhança do que ocorrera com o 

rapaz. Sendo assim, este processo terá como estrutura a mesma matriz sobre a qual se 

assenta as asserções de Freud sobre a histeria.98 

 Contudo, se no caso da morte de Fernando, decorrente de uma saúde debilitada 

provocada por um fenômeno psíquico, o leitor é pego de surpresa por uma narrativa sem 

                                                                                                                                            
entanto, os estudos em torno da repressão, como chave para o entendimento da sociedade moderna, têm 

sido profundamente criticados na medida em que não trouxeram à tona todo um processo que, antes mesmo 

de silenciar, procurava fazer com que determinado fenômeno se manifestasse em toda sua positividade, 

como seria o caso dos estudos em torno da histeria.                 
97No entender de Marcelo Bulhões, apesar do discurso médico-científico em O Homem estar representado 

e ser constantemente defendido e justificado pela figura marcante do Dr. Lobão, a voz do narrador 

desconhecido acaba se alinhando à do médico, fazendo com que o ato de narrar se transformasse em 
analisar, na medida em que a narrativa se tornava uma “exposição médica dos sintomas” de Magdá 

(Leituras do Desejo 85-86).   
98Para Marcelo Bulhões, a tese que se apresenta em O Homem é a da “realização sexual”, cujo efeito seria a 

perda das “faculdades racionais”. Todavia, acreditamos que esta tese estaria mais ligada às concepções 

científicas antiquadas do Dr. Lobão, que serão termo a termo contestadas pelos discursos de Magdá e, 

principalmente, pelo desenvolvimento do seu estado de saúde que levará, pouco a pouco, ao 

reconhecimento do universo subjetivo não como fim de um estado doentio, mas como causa de todo o 

declínio da protagonista (Leituras do Desejo 83-84). 
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rodeios, que informava subitamente que ele havia morrido, no caso de Magdá, embora ela 

não tenha o mesmo fim que ele, iremos assistir a um processo de degradação física e 

subjetiva de uma maneira muito mais prolongada e arrasadora, com o intuito, ao que tudo 

indica, de que possamos sentir em seu demorar o quão violento teria sido sua natureza. 

Mas quais seriam os outros indícios de que a enfermidade de Magdá, que é chamada de 

histeria, se fundamentava no modelo freudiano, o qual sustenta a hipótese de que seriam 

os fenômenos psíquicos, e não os físicos, os seus responsáveis, contrapondo-se ao 

modelo de Charcot? Gostaríamos de isolar algumas passagens nesse sentido que não 

permitiriam uma leitura equivocada do fundamento do qual é feito a enfermidade de 

Magdá.99 

 Inicialmente, o primeiro sinal que denuncia a episteme que se encontra no modelo 

freudiano acerca da histeria, a qual julgamos que se deva aplicar no caso de Magdá, diz 

respeito ao fato de que, fraturando o tempo linear no qual se passa toda a trama da obra, 

Aluísio Azevedo inicia o romance com uma cena que teria ocorrido há aproximadamente 

dois anos após Magdá haver sido informada de que Fernando era seu irmão. Essa cena 

apresenta uma Magdá com uma saúde debilitada, estirada em um divã, símbolo que irá 

marcar a prática psicanalista, deixando-se roer pelo tédio, com um olhar perdido em 

algum ponto distante da realidade, com um braço estendido em direção ao chão onde se 

encontra um livro que caíra de sua mão, do qual não temos nenhuma referência, como 

                                                
99De acordo com Jean-Yves Mérian, na época em que Aluísio Azevedo estava escrevendo O Homem, o 

escritor belga Camille Lemonnier (1844-1913) abordava o tema da histeria em dois romances: Un Mâle 

(1881) e L'Hystérique (1885). Para o autor, seria duvidoso afirmar que Aluísio Azevedo desconhecesse 

estes romances, uma vez que o estudo de Valentim Magalhães apontava que o tema era de conhecimento de 

uma parcela de leitores cultos do Rio de Janeiro (Aluísio Azevedo, Vida e Obra 525).    
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título, gênero ou autor, mas que revela uma das características do público leitor da época, 

o fato de que sua grande parte era composta por mulheres que gozavam de uma certa 

ociosidade doméstica que acabava sendo canalizada para a leitura, sobretudo em se 

tratando de garotas que se encontravam em plena adolescência, como era o caso de 

Magdá, que neste exato momento tinha 17 anos. Como demonstra Jean-Yves Mérian, as 

obras românticas, sobretudo francesas, que giravam em torno de aventuras sentimentais, 

difundidas pelo folhetim e revistas femininas, eram as que ocupavam a imaginação das 

mulheres mantidas no ócio pela domesticidade da sociedade patriarcal e burguesa da 

época, o que, para o autor, impedia de certa forma o desenvolvimento da literatura 

nacional, como se queixavam os próprios escritores, a exemplo de Artur Azevedo (1855-

1908), Machado de Assis (1839-1908) etc., que afirmavam que as obras, bem como as 

revistas literárias, limitavam-se ao círculo dos próprios escritores (Aluísio Azevedo, Vida 

e Obra 346):100 

Madalena, ou simplesmente Magdá, como em família tratavam a filha do 

Sr. Conselheiro Pinto Marques, estava, havia duas horas, estendida num 

divã do salão de seu pai, toda vestida de preto, sozinha, muito aborrecida, 

a cismar em coisa nenhuma; a cabeça apoiada em um dos braços, cujo 

                                                
100Todavia, hoje é possível afirmar, dado o movimento de pesquisa e resgate histórico, que o universo 
produtivo literário não era apenas composto por homens, mas também por mulheres escritoras, como Maria 

Benedita Bormann, que em um de seus romances, Celeste, publicado em 1893 e reeditado em 1895 devido 

ao sucesso da obra, irá tratar de uma temática parecida com a d’O Homem, sem entretanto recorrer às 

matrizes naturalistas que reduziam a mulher a um corpo histérico, como afirma Salete Rosa dos Santos 

(Representação do feminino em uma obra desautorizada 89-137). Conforme Rita Terezinha Schmidt, 

embora em um primeiro momento a construção da histeria de Celeste satisfaça o “gosto naturalista”, 

reiterando a imagem da mulher tiranizada pela volúpia, pela solicitação da carne etc, num segundo 

momento a histeria será situada nas asperezas do espaço doméstico como resultante da falta, não do sexo, 

mas dos sentimentos de afeto (Da exclusão, da imitação e da transgressão 86-91). 
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cotovelo ficava numa almofada de cetim branco bordada a ouro; e a seus 

pés, esquecido sobre um tapete de pelos de urso da Sibéria, um livro que 

ela tentara ler e sem dúvida lhe tinha escapado das mãos insensivelmente. 

No entanto, não havia ainda um mês que chegara da Europa, depois de um 

longo passeio que o pai fizera com sacrifício, para ver se lhe obtinha 

melhoras de saúde (O Homem 29).101 

 Magdá teria viajado à Europa a pedido do pai, aos 15 anos, que acreditava que o 

passeio poderia ajudá-la a recuperar sua saúde que começou a despertar cuidados quando 

ele teve que revelar a Fernando o segredo guardado há anos que destruiu todas as 

esperanças que a filha tinha de um dia se casar com aquele que até então não sabia que 

era seu irmão.102 Para os propósitos deste estudo, é importante perceber que o fragmento 

acima – as primeiras linhas com as quais se inicia o romance – revela-nos uma mulher 

com uma saúde debilitada, mas cuja principal característica se faz sentir, antes de tudo, 

                                                
101Segundo Márcia Cavendish Wanderley, referindo-se à sociedade vitoriana do século XIX, apesar de 
haver uma grande produção literária por parte das mulheres com o surgimento da literatura moderna no 

mundo Ocidental, como revelam as pesquisas no âmbito acadêmico, parece-nos que a sociedade teria 

preferido reservar a prática da escrita apenas aos homens, limitando às mulheres o hábito da leitura, uma 

vez que escrever implicaria em basicamente duas questões muito caras para o mundo feminino. Primeiro, 

escrever pressupunha uma vivência anterior da realidade a qual se pretendia abordar. Segundo, essa 

vivência do que se pretendia tratar, caso não se desse no âmbito da realidade, deveria se manifestar com 

toda a sua energia na interioridade física e subjetiva dos escritores. Em outras palavras, uma maneira 

moderna de experimentar a escritura, que para as mulheres seria no mínimo desaconselhável, já que 

sabemos que a sexualidade, não o seu conceito idealizado, mas a sua manifestação ordinária, tornou-se algo 

digno de ser tratado em termos literários: “Quanto mais espiritualizada e fina fosse a escrita, mais adequada 
à fonte feminina de onde jorrava. Embora não se lhes obstruísse a estrada da auto-realização pela via 

literária – e a considerável presença da mulher no romance do século XIX é prova disso – não se lhes 

permitia enveredar pelos caminhos selvagens da expressão exuberante de sentimentos apaixonados, vistos 

como pouco nobres” (A Voz Embargada 52). 
102Conforme Michel Foucault, para se tratar a melancolia no século XVIII, acreditava-se na terapia do 

movimento recomendando-se, entre outras coisas, a viagem por mar, uma técnica que já se aconselhava na 

Antiguidade, pois se acreditava que ela agia sobre o curso das idéas e sobre a obstinação da melancolia (A 

História da Loucura na Idade Clássica 354). 
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no nível da subjetividade, ou psique, para usar um termo psicanalítico, na medida em que 

podemos imaginar um indivíduo distante, emudecido diante da imensidão que lhe atraiu, 

incapaz de apresentar uma concentração que a leitura de qualquer romance exigia. Nas 

linhas subsequentes, temos um discurso mais objetivo sobre a condição da dimensão 

subjetiva que Magdá dispunha no momento:  

Melhoras! Que esperança! - Magdá voltou no estado em que partiu, se é 

que não voltou mais nervosa e impertinente. O Conselheiro, coitado, 

desfazia-se em esforços por tirá-la daquela prostração, mas era tudo inútil: 

de dia para dia, a pobre moça tornara-se mais melancólica, mais 

insociável, mais amiga de estar só. Era preciso fazer milagres para distrai-

la um segundo; era preciso de cada vez inventar um novo engodo para 

obter que ela comesse alguma coisa. Estava já muito magra, muito pálida, 

com grandes olheiras cor de saudade; nem parecia a mesma. Mas, ainda 

assim, era bonita (O Homem 29). 

Como é possível perceber acima, temos o diagnóstico de que Magdá havia se 

tornado uma pessoa nervosa, impertinente, melancólica, insociável e solitária, e nos 

chama a atenção o uso do termo “tornar-se”, já que ele revela o fato de que Mágda nunca 

havia demonstrado nenhum problema de ordem física ou orgânica que pudesse explicar a 

prostração em que se encontrava ou que pudesse ser responsável pela saúde abalada que 

irá declinar a cada página do livro até o colapso definitivo.103 Ao contrário, a saúde da 

                                                
103A melancolia sempre esteve em pauta na literatura médica desde Hipócrates (460-370 a.C.). Na era 

clássica, ela esteve sempre muito próxima à mania, onde figurava, graças a Pinel, como um tipo de vesânia, 

como observa Michel Foucault (A História da Loucura na Idade Clássica 224). No entanto, este é o único 
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jovem sempre foi perfeita como poderia atestar o corpo bem feito e elegante, nas palavras 

do narrador, bem como sua beleza, fruto dos “olhos negros banhados por azul, cabelos 

castanhos formosíssimos; pele fina e melindrosa” (O Homem 36). Nem tampouco temos 

qualquer notícia de alguma herança física ou orgânica, termos utilizados na época, que 

Magdá possuísse e que remetesse a um processo de degenerescência, tão comum nas 

teorias que buscavam explicar determinados fenômenos tanto no plano individual, social, 

como político, sejam em relação a precariedade da saúde ou mesmo a inclinação ao crime 

ou a determinados vícios.104 Dessa forma, regressando mais uma vez à última citação, 

mesmo que estivesse diferente do que já havia sido, mais magra, resultado de uma 

alimentação inadequada, pálida e com olheiras, fruto de noites mal dormidas devido à 

saudade de Fernando, Magdá ainda era uma mulher bonita, portanto, nada poderia ser 

atribuído ao seu físico, nenhuma doença intrínseca ao seu corpo orgânico poderia 

explicar o estado de desânimo em que se apresentava ao leitor:       

Quinze anos! 

E que bem empregados! Muito bem feita de corpo, elegante, olhos negros 

banhados de azul, cabelos castanhos formosíssimos; pele fina e melindrosa 

como pétalas de camélia, nariz sereno feito de uma só linha, mãos e pés de 

uma distinção fascinadora; tudo isso realçando nos seus vestidos simples 

                                                                                                                                            
momento em que o termo “melancólico” é utilizado para se referir ao estado doentio de Magdá. Esta 

palavra somente reaparece durante a narrativa, em várias ocasiões, para designar determinados contextos, 

mas nunca o estado de ânimo ou saúde de quem quer que fosse. Portanto, não se percebe uma utilização 

conceitual, em termos médicos, da palavra “melancolia” que estivesse relacionado ao estado clínico de 

Magdá, embora ela se apresentará em vários momentos acometida por uma profunda tristeza.  
104Sobre esta questão, ver meu trabalho de dissertação de mestrado de 2004: A literatura e o corpo na obra 

de Araripe Júnior: um estudo sobre a relação entre insanidade e atividade literária no final do século XIX.  
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de moça solteira bem educada, na sua gesticulação fácil, na sua maneira 

original de mexer com a cabeça quando falava, rindo e mostrando as jóias 

da boca (O Homem 36). 

 Outra estratégia utilizada na obra de Aluísio Azevedo, com o intuito de insinuar 

as primícias de que o padecimento de Magdá tivesse como origem seu corpo físico, seria 

a figura do Dr. Lobão, médico e amigo particular da família, que conjugava os mesmos 

princípios que Charcot sobre a histeria, e por isso mesmo era visto como um profissional 

que fazia diagnósticos equivocados, dispunha de métodos antiquados e que tomava o fim 

pelo começo, como demonstra seu interrogatório clínico ao qual submeteu Magdá na 

ocasião de uma das inúmeras visitas à casa do Sr. Conselheiro:105  

— Se era muito impressionável; se era sujeita a enxaquecas e dores de 

cabeça; o que costumava comer ao almoço e ao jantar; se tinha bom 

apetite; se usava o espartilho muito apertado; desde que idade freqüentava 

os bailes; se as suas funções intestinais eram bem reguladas; e, como estas, 

outras e outras perguntas, a que Magdá respondia por comprazer, afinal já 

importunada (O Homem 49). 

 Acima percebemos que todo o questionário que visa identificar as causas da 

moléstia que investe contra Magdá se apóia na idéia de uma materialidade que necessita 

de atenção e que, portanto, precisa ser passada em revista para que se possa ser avaliada. 

Porém, algo que chama a atenção na relação entre paciente e médico é o fato de que 

                                                
105O nome Dr. Lobão não apenas satiriza o poder médico, ou pelo menos uma certa prática médica, na 

nascente sociedade moderna, mas também sugere o encadeamento que o narrador dará a esta personagem 

no sentido de desmoralizá-lo.    
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Magdá demonstra uma certa consciência, ou melhor, para não nos complicar com termos 

técnicos que encerram em si um certo número de significações do qual não poderemos 

dar contar aqui, uma certa compreensão por causa própria de sua enfermidade a ponto de 

rivalizar com o Dr. Lobão acerca de suas causas, como demonstra o seguinte fragmento:  

Ela embirrara com o Dr. Lobão; tinha-lhe velha antipatia; achava-o 

sistematicamente grosseiro, rude, abusando da sua grande nomeada de 

primeiro cirurgião do Brasil, maltratando os seus doentes, cobrando-lhes 

um despropósito pelas visitas, a ponto de fazer supor que metia na conta as 

descomposturas que lhes passava.  

— A senhora tem tido muitos namorados? interrompeu ele, depois de 

estudar, medindo-a de alto a baixo, por cima dos óculos. 

Magdá sentiu venetas de virar-lhe as costas e retirar-se. 

— Não ouviu? Pergunto se tem tido muitos namorados! 

— Não sei! 

E ela afastou-se, enquanto o cirurgião resmungava: 

— Que diabo! Para que então me fazem vir cá (O Homem 49-50)? 

 Apesar de não se simpatizar com o Dr. Lobão, seja por seus modos grosseiros de 

tratar os pacientes ou pelo fato de abusar do prestígio de ser considerado “o primeiro 

cirurgião do país”, a questão é que esse descaso demonstrado no fragmento acima é 

decorrente das observações do médico que soavam para Magdá como despautérios, como 

ela demonstra em vários momentos da obra. Seja como for, chegamos ao principal 

problema que para o Dr. Lobão necessitava de atenção por parte de toda a família da 
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paciente para que ele pudesse ser solucionado, e que diz respeito ora à idéia de que um 

incontrolável apetite sexual estaria prestes a acometer Magdá, principalmente com o fim 

de sua adolescência, ora à idéia de que o útero seria como uma espécie de animal faminto 

que necessitava ser saciado a qualquer custo e que, portanto, deveria ser colocado para 

procriar. Esta é uma referência às antigas concepções de histeria vindas desde a 

Antiguidade, como vimos, bem como a de que a função da mulher seria inevitavelmente 

a maternidade, daí seu interesse em saber se a moça dispunha de namorados, pois caso o 

desejo não fosse apaziguado ou a necessidade uterina não fosse satisfeita, tanto um 

quanto o outro poderiam resultar na histeria, entendida pelo Dr. Lobão, diga-se de 

passagem, como uma disfunção física que desembocava em um inferno psicológico.106  

Todavia – e aqui temos o momento exato em que podemos perceber a afiliação do 

médico às teorias de Charcot –, para o Dr. Lobão a causa da excitação da vontade sexual 

ou da necessidade uterina em procriar estaria relacionada a uma “exaltação nervosa” 

ligada aos órgãos encefálicos, a qual exercia uma pressão sobre os músculos:  

— Seja lá com quem for! O útero, conforme Platão, é uma besta que quer 

a todo custo conceber no momento oportuno; se lho não permitem — 

dana! Ora aí tem! 

— Visto isso, o histerismo não é mais do que a hidrofobia do útero?... 

                                                
106As questões em torno do desejo e da sexualidade feminina se tornaram tema de ardoroso debate no meio 

literário brasileiro na segunda metade do século XIX, um ano depois da publicação de O Homem, com a 

obra A Carne, de 1888, do escritor Júlio Ribeiro, na qual é apresentado o triunfo dos apelos da carne da 

mulher em detrimento de sua ambição intelectual. Sobre essa questão, ver a obra de Marcelo Bulhões de 

2003: Leituras do Desejo. 
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— Não! Alto lá! isso não! A histeria pode ter várias causas, nem sempre é 

produzida pela abstinência; seria asneira sustentar o contrário. Convenho 

mesmo com alguns médicos modernos em que ela nada mais seja do que 

uma nevrose do encéfalo e não estabeleça a sua sede nos órgãos genitais, 

como queriam os antigos; mas isso que tem a ver com o nosso caso? Aqui 

não se trata de curar uma histérica, trata-se de evitar a histeria. Ora, sua 

filha é uma delicadíssima sensibilidade nervosa; acaba de sofrer um 

formidável abalo com a morte de uma pessoa que ela estremecia muito; 

está, por conseguinte, sob o domínio de uma impressão violenta; pois o 

que convém agora é evitar que esta impressão permaneça, que avulte e 

degenere em histeria; compreende você (O Homem 58-59)? 

 Fica claro, pela própria fala do Dr. Lobão, que ele mesclava saberes antigos que 

visavam tomar a causa da histeria como um problema uterino, tal como afirmava Platão, 

com outros que surgiram na modernidade, mas que rapidamente foram questionados e 

estavam em vias de ser substituídos, os quais afirmavam que a histeria era resultado de 

um trauma físico ocorrido no sistema nervoso, como defendia Charcot, e que resultava, 

de alguma maneira, em uma desordem cujo efeito seria uma excitação dos órgãos genitais 

femininos e o aumento da vontade uterina. Neste caso, valia mais atacar os efeitos do que 

a causa, já que dessa forma vários problemas seriam resolvidos, o combate a uma 
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possível enfermidade e a prática da maternidade, como seria a tônica do discurso do Dr. 

Lobão ao longo de toda a obra:107 

— E se não lhes dá o que reclamam, prosseguiu, — aniquilam-se, 

estrangulam-se, como leões atacados de cólera! É perigoso brincar com a 

fera que principia a despertar... O monstro já deu sinal de si; e, pelo 

primeiro berro, você bem pode calcular o que não será quando estiver 

deveras assanhado (O Homem 58)! 

A prescrição então seria encontrar o mais rápido possível um pretendente para 

Magdá que a desposasse e que lhe proviesse uma família colocando-a para “procriar” o 

quanto antes:  

— É...! mas não convém que esta menina deixe o casamento para muito 

tarde. Noto-lhe uma perigosa exaltação nervosa que, uma vez agravada, 

por interessar-lhe os órgãos encefálicos e degenerar em histeria... 

— Mas, doutor, ela parece tão bem conformada, tão... 

                                                
107É interessante observar a terapia recomendada pelo Dr. Lobão que diverge totalmente dos processos 

terapêuticos da Psicanálise, mas que reflete os ideais arquitetônicos das construções dos asilos da época, no 

intuito de restabelecer a saúde ao doente: “Depois de praguejar contra todo mundo e ralhar cuidadosamente 

com o Conselheiro, aconselhou a este que levasse a doente para outro arrabalde mais campestre, onde não 

houvesse igrejas perto de casa e onde ela pudesse estar mais em liberdade e mais em movimento. E, logo 
que se sentisse melhor, convinha despertar-lhe o gosto por qualquer ocupação manual. ‘Nada de belas artes, 

nem leituras!’ exclamava o cirurgião. — Jardinagem, serviço de horta, jogos de exercícios, como o bilhar, a 

caça, a pesca! E passeios! Muitos passeios ao ar livre, pela fresca manhã, sem chapéu, sem muito medo de 

apanhar sol! E, se os passeios fossem depois de um banho bem frio — melhor seria! Era preciso que Magdá 

não deixasse de tomar ferro e aquele xarope de Easton, que ele receitara. Na alimentação devia procurar 

sempre comer um pouco de carne sangrenta, mariscos, e tomar bom vinho Madeira. 

— Ora, aí tem! Faça isto, concluiu ele, e veja se consegue esconder-lhe o diabo dos tais livros religiosos, 

que ela tem lido ultimamente” (O Homem 77-78). 

Em O Alienista, o escritor brasileiro Machado de Assis (1839-1908) utiliza a ironia em relação às 

operações terapêuticas, entre tantos outros aspectos, dos alienistas, com vistas a criticar os procedimentos 

médico-científicos do período. 
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— Por isso mesmo. Ah! Eu leio um pouco pela cartilha antiga. Quanto 

melhor for a sua compleição muscular, tanto mais deve ser atendida, sob 

pena de sentir-se irritada e esbravejar por aí, que nem o diabo dará jeito! E 

adeus. Passe bem (O Homem 50)! 

— Diabo! Faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar, 

se sacrifique deste modo! Enfim — ainda não é tarde; mas se ela não casar 

quanto antes — um um! Não respondo pelo resto! 

— Então o doutor acha que... (O Homem 58)? 

 Seguindo então os conselhos do Dr. Lobão, o Sr. Conselheiro utiliza seu prestígio 

social para tentar encontrar um pretendente para Magdá, com vistas a evitar os presságios 

do médico. Assim, além de convidar um amigo a se mudar com sua família para a sua 

casa, com o objetivo de que suas filhas fizessem companhia a Magdá e, dessa forma, 

amenizassem-lhe a solidão, bem como mudar da cidade para uma fazenda acreditando 

que a natureza tivesse um efeito terapêutico sobre a saúde de sua filha, o Sr. Conselheiro 

passou também a promover em sua casa vários bailes para que Magdá pudesse conhecer 

e, eventualmente, se interessar por outros homens, o que nunca ocorreu, recusando todas 

as propostas de noivado, ao mesmo tempo que seu estado clínico começou a se 

configurar e a evoluir para a temerosa histeria. Aqui faz-se necessário regressar um pouco 

na história para o momento exato em que se inicia a saga, ou a tragédia de Magdá, com a 

derrocada de sua saúde, e que se refere ao que podemos chamar de choque ou trauma 

psíquico, para utilizar um termo psicanalítico, como resultado dos planos despedaçados: 
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No dia seguinte Fernando estava formado e a casa do Conselheiro toda em 

preparos de festa; Magdá que havia muito não se animava a dirigir-lhe 

palavra, foi ter com ele e, depois de lhe dar os parabéns, interrogou-o com 

um olhar cheio de ansiedade. O moço fez que não entendeu, mas ficou 

perturbado. 

— Então! disse Magdá.— Então o que, minha amiguinha? 

— Pois não estás formado afinal? 

— E daí? 

— Daí é que havíamos combinado que me pedirias hoje em casamento... 

Fernando perturbou-se mais. 

— Ainda pensavas nisso?... gaguejou por fim, em ânimo de encará-la. E 

acrescentou depois, percebendo que ela não se mexia: — Parto daqui a 

dias para a Europa e não sei quando voltarei... 

Magdá sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, um punho de ferro tomar-

lhe a boca do estômago e subir-lhe até a garganta, sufocando-a (O Homem 

43-44). 

 Como podemos notar, desde muito tempo, quando ainda era criança, Magdá 

esperava com ansiedade a formatura de Fernando, imaginando que o rapaz iria pedir-lhe 

em casamento como havia prometido a ela. Entretanto, ao saber que ela era sua irmã, e 

com receio de revelar-lhe o segredo, com medo que Magdá pudesse se voltar contra seu 

pai por esconder-lhe a verdade, Fernando aos poucos vai se afastando e tratando Magdá 

com uma certa indiferença, que a moça acaba relevando, acreditando que o 
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distanciamento do rapaz seria algo que não merecesse atenção já que acreditava ser algo 

passageiro, embora já viesse demonstrando um certo abatimento com o fato, despertando 

preocupações em seu pai. O que nos interessa é perceber que o corpo de Magdá estaria 

submetido aos eventos ocorridos no nível da subjetividade, como pode ser diagnosticado 

acima, quando a jovem recebe a notícia de que Fernando, ignorando seus sentimentos, 

iria viajar para a Europa. A decepção de Magdá se faz sentir e é percebida pelo leitor 

através de uma reação orgânica sentida por todo o corpo, mas que, em última instância, 

tem como foco incendiário, e o termo aqui não é nenhum exagero, como veremos, um 

evento psíquico que pode ser visto como uma decepção, um desapontamento, uma 

desilusão, uma frustração de expectativas etc. A intensidade desse evento psíquico, seja 

ele qual for, é construída por uma narrativa que busca dar conta do sentimento que 

Magdá demonstra por Fernando e o quanto este representa para ela: 

Todavia, nesse tempo ela ainda não lhe tinha observado as feições, nem 

notado a inteireza de caráter nem a delicadeza do gênio; habituara-se a 

estimá-lo, e aceitava-o quase que pela fatalidade da convivência ou pela 

natureza efetiva do seu próprio temperamento; mas depois, quando teve 

ocasião de compará-lo com outros, amou-o por eleição, por entender que 

ele era o melhor de todos os homens, o mais digno de preferência. 

Agora, depois daqueles frios meses de retraimento, Fernando parecia-lhe 

ainda mais belo e mais desejável; aquela transformação inesperada foi 

como uma dolorosa ausência em que as boas qualidades do rapaz 

ganharam novo prestígio no espírito da irmã, assumindo proporções 
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excepcionais. Magdá esperava pelo dia da formatura, como se aguardasse 

a chegada do noivo; tinha lá para si que o seu amado reapareceria então 

como dantes, meigo, comunicativo e amigo de estar ao lado dela. Agora 

idolatrava-o; todo o grande empenho do Conselheiro em substituí-lo por 

outro apenas conseguia encarecê-lo ainda mais, fazendo-o mais desejável, 

mais insubstituível. Ela já não podia compreender como é que por aí se 

amavam outros que não eram Fernando; outros que não tinham aquela 

mesma barba, aqueles olhos tão inteligentes e tão doces, aquela mesma 

estatura bem conformada, forte sem ser grosseira, aquela boca tão limpa, 

tão bem tratada, que logo se via não poder servir de caminho à mentira ou 

a uma palavra feia (O Homem 41). 

Vemos então que Magdá tinha uma expectativa muito grande quanto à data da 

formatura de Fernando, com a esperança que ele cumprisse a promessa que lhe havia 

feito e se tornasse seu noivo, o que não ocorreu como vimos anteriormente. O fragmento 

também nos revela o quão profundo era o sentimento de Magdá por Fernando, que 

somente fez aumentar ao longo dos anos, sobretudo com a insistência de seu pai de 

encontrar outro pretendente para ela, fazendo com que a figura de Fernando cada vez 

mais ganhasse destaque entre os demais e se apresentasse como o homem perfeito e ideal, 

o que a deixava ainda mais inconformada ao ponto de acreditar que as mulheres, se o 

conhecessem, não poderiam amar outro homem que não fosse ele. Enfim, estamos 

tentando recriar um contexto construído pelo narrador desconhecido no qual seja 

plausível a idéia de que a mera hipótese de Magdá não poder desfrutar de sua existência 
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ao lado de Fernando só poderia resultar em uma grande demanda psíquica, ou algo que se 

daria no nível subjetivo, e cujos efeitos seriam sentidos em toda a superfície física:  

Ela havia alcançado já o quarto; atirou-se à cama. E a bomba estourou, 

sacudindo-a toda, convulsivamente, numa descarga de soluços que se 

tornavam progressivamente mais rápidos e mais fortes, à semelhança do 

ansioso arfar de uma locomotiva ao partir (O Homem 44). 

Como se já fosse previsível, como sugere o fragmento acima, tratando-se de uma 

mulher que não pode atingir seus desígnios, que não por coincidência se confundem com 

as funções sociais a ela atribuídas, inevitavelmente estaria predisposta a uma das mais 

temíveis enfermidades que, no século XIX, teria permitido o aparecimento de uma 

ciência voltada ao estudo da subjetividade, a saber, a Psicanálise. O que importa agora é 

ver como o corpo de Magdá se comporta após o golpe da rejeição que, diga-se de 

passagem, realiza-se no nível da subjetividade, mas que atinge todo o seu corpo. Antes, 

porém, seria interessante visualizar o momento no qual o Sr. Conselheiro, percebendo 

que a saúde de Magdá declinava frente a impossibilidade de ficar com Fernando e com o 

intuito de resgatar a filha de um visível processo de degradação irreversível, acaba 

revelando a ela que o rapaz era seu irmão:   

— Não há outro remédio! Pensou o velho, limpando a fronte orvalhada e 

fria da neve, não há outro remédio! 

E aproximou-se da filha, para lhe dizer quase em segredo, com a voz 

estrangulada pela vergonha: 

— Fernando não se casa contigo, porque é teu irmão... 
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Magdá retraiu-se toda, como se lhe tivesse passado por diante dos olhos 

uma faísca elétrica, e fitou-os sobre o pai, que abaixou a cabeça num 

angustioso resfolegar de delinqüente (O Homem 47). 

Podemos dizer que esse é o segundo impacto no nível subjetivo sofrido por 

Magdá, ou “trauma psíquico” se quisermos utilizar os pressupostos freudianos, e que a 

partir daí haverá uma das mais profundas degradações do ser vistas na literatura brasileira 

da época, que irá se repetir em Miss Kate, por exemplo, romance escrito por Araripe 

Júnior em 1911, mais conhecido como um crítico literário que dialogava com os 

princípios cientificistas que compunham a matriz naturalista desenvolvida por Hipolite 

Taine e Émile Zola.108 A questão é que mesmo conhecendo os motivos que levaram 

Fernando a se afastar paulatinamente e se esquivar de sua promessa, deixando o país para 

viver na Europa, o estado de saúde de Magdá só fez piorar, principalmente após as 

revelações do pai, o que a leva a concluir que seu destino estava definitivamente traçado 

pela lei intransponível do incesto e não pelas resoluções de Fernando. Conforme Rita 

Terezinha Schmidt, a morte, a loucura, a histeria seriam soluções narrativas utilizadas no 

século XIX para quando as personagens transgredissem e violassem, de alguma forma, os 

valores do universo no qual foram inseridas, ou seja, a domesticidade, como era o caso de 

Magdá que desejou aquilo que lhe era proibido socialmente (Da exclusão, da imitação e 

da transgressão 74). Desse modo, mesmo que a saúde, sobretudo o seu declínio, tenha se 

tornado na literatura moderna o principal fator desencadeador da tragédia humana, ela 

                                                
108Outro retrato de decomposição física na literatura dita naturalista no Brasil é A Carne (1888), de Júlio 

Ribeiro. 
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ainda teria a seu lado os velhos princípios como a construção e a revelação da verdade, 

ainda que sob uma simplicidade infinitamente inferior ao que se deu, por exemplo, em 

Édipo, de Sófocles: 

Quanto à saúde — assim, assim... Às vezes passava muito bem semanas 

inteiras; outras vezes ficava aborrecida, triste, sem apetite; apareciam-lhe 

nevralgias, acompanhadas de grande sobreexcitação nervosa. Então, 

qualquer objeto ou qualquer fato repugnante indispunha-a de um modo 

singular; não podia ver sanguessugas, rãs, morcegos, aranhas; o 

movimento vermicular de certos répteis causava-lhe arrepios de febre; se à 

noite não estando acompanhada, encontrava um gato em qualquer parte da 

casa, tinha um choque elétrico, perfeitamente elétrico, e não podia mais 

dormir tão cedo (O Homem 52). 

Dessa forma, a narrativa vai dando conta de algumas características e etapas do 

processo de construção da histeria, que se inicia no mesmo espaço onde se deu o trauma 

psíquico, resultando em tristeza, desânimo, mas que imediatamente cede lugar aos 

sintomas e dores físicos, bem como às excitações nervosas que irão dar ao corpo uma 

grande sensibilidade e deixá-lo suscetível aos elementos externos e pertencentes ao 

mundo exterior, que no caso acima dizem respeito aos animais considerados repugnantes 

e asquerosos e seus movimentos que lembrariam o de determinados vermes, que 

poderiam desencadear arrepios e até mesmo correntes elétricas no organismo da 

protagonista. Entretanto, a suscetibilidade de Magdá não se reduzia apenas ao plano 

visual, mas também ao sonoro, que por sua vez poderia causar efeitos físicos 
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permanentes. Segundo o narrador, quando Magdá ouvia sons desafinados, ficava inquieta 

e apreensiva. Em uma ocasião, quando sua tia Camila, também um exemplar da histeria 

sugerido pelo narrador sem no entanto ser explorado na obra, foi acometida por cólicas, 

acordando toda a família com seus gritos, Magdá acabou sofrendo fortes abalos, 

momento a partir do qual a filha do Sr. Conselheiro passa a ter dores de cabeça:       

Uma madrugada, em que a tia foi acometida de cólicas horrorosas e 

sobressaltou a família com os seus gritos, Magdá sofreu tamanho abalo 

que, durante dois dias, pareceu louca. Desde essa época principiou a sofrer 

de dores de cabeça, que lhe produziam no ato do crânio, que ora a 

impressão de uma pedra de gelo, ora a de um ferro em brasa (O Homem 

52-53). 

Conforme o narrador, a sensibilidade física de Magdá acabou deixando-a 

suscetível também aos aromas, que produziam os mais variados efeitos em seu corpo, 

muitas vezes de forma inconsciente: 

Agora também o barulho lhe fazia mal aos nervos: ouvindo música 

desafinada, sentia-se logo inquieta e apreensiva; o mesmo fenômeno se 

dava com o aroma ativo de certas flores e de certos extratos: o sândalo, 

por exemplo, quebrantava-lhe o corpo; o perfume da magnólia 

enfrenesiava; o almíscar produzia-lhe náuseas. Ainda outros cheiros a 

incomodavam: o fartum que se exala da terra quando chove depois de uma 

grande soalheira, o fedor do cavalo suado, o de certos remédios 

preparados com ópio, mercúrio, clorofórmio; tudo isto agora lhe fazia mal, 
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porém de um modo tão vago, que ela muitas vezes sentia-se indisposta e 

não atinava porque (O Homem 53). 

 Magdá também tornou-se suscetível aos sabores, e portanto teria passado, de 

acordo com o narrador, a preferir comidas mais leves e suaves, aproximando-se da 

culinária francesa: “Notava-se-lhe também certa alteração nos gostos com respeito à 

comida; preferia agora os alimentos fracos e muito adubados; tinha predileções 

esquisitas; voltava-se toda para a cozinha francesa; gostava mais de açúcar, mas queria o 

chá e o café bem amargos” (53). Vale notar aqui que após os eventos psíquicos marcados 

pelo afastamento de Fernando e a notícia dada pelo seu pai de que o rapaz era seu irmão, 

o corpo, ou melhor, seu desmoronamento, passou a assumir o primeiro plano da 

narrativa. Mas o terceiro golpe psíquico ainda estava por vir, referente à notícia da morte 

de Fernando, que ampliou e criou novos sintomas e efeitos físicos em Magdá: 

Não obstante, duas semanas depois [que ela soube da morte de Fernando], 

passeando na chácara, viu pular diante de si um sapo; e foi o bastante para 

que explodisse a reação dos nervos. Estremeceu com um grande abalo, 

soltou um grito agudo e sentiu logo na boca do estômago uma pressão 

violenta. Era a primeira vez que lhe dava isto; acudiram-na e carregaram-

na para o quarto. Ela, porém, não sossegava; o peso do estômago como 

que se enovelava e subia-lhe por dentro até a garganta, sufocando-a num 

desabrido estrangulante. Esteve assim um pouco; afinal perdeu os sentidos 

e começou a espolinhar-se na cama, em convulsões que duraram quase 

uma hora (O Homem 56-57). 
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 Logo, ao passo que as verdades vão sendo reveladas a Magdá, à maneira do que 

ocorre na tragédia de Sófocles, sua saúde paulatinamente avança no processo de ruína e 

seu corpo desenvolve novas disfunções e patologias, que de qualquer forma teriam uma 

origem subjetiva, como as convulsões que se iniciam com o conhecimento da morte de 

Fernando e se tornam constantes a ponto de assumirem o primeiro plano da narrativa ao 

longo de quase metade da obra. Tendo em vista que nosso objetivo aqui é demonstrar que 

as dimensões distintas que surgiram com a fragmentação do sujeito por meio do processo 

de “antropologização” serviram como plataformas que, de um certo modo, acomodaram 

toda uma narrativa ontológica acerca do ser desenvolvida a partir do discurso médico-

científico construído em oposição à saúde, como observa Foucault em O Nascimento da 

Clínica, gostaríamos apenas de assinalar, rapidamente, três características que a 

enfermidade de Magdá assume e que consideramos importante e pertinente para nossa 

questão. Elas dizem respeito aos efeitos subjetivos que podemos chamar de “refluxos”, na 

medida em que eles surgem após um longo processo de desmoronamento físico e que, 

diga-se de passagem, teve origem na subjetividade, como vimos apontando até o 

momento. 

Podemos dizer que estes fenômenos subjetivos seriam oriundos de um físico em 

decomposição e que podem ser resumidos na idéia de uma imaginação doentia que irá 

produzir, a princípio, três efeitos: primeiro, uma certa religiosidade que, com o tempo, irá 

se converter em uma transcendência sagrada pervertida, na medida em que a figura de 

Cristo irá se tornar um ser desejado sexualmente, ao mesmo tempo que irá se confundir 

com a figura de outro homem, o Luís, um operário de uma mina próxima à fazenda do Sr. 
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Conselheiro onde Magdá estava vivendo, por quem ela irá se sentir atraída sexualmente, 

demonstrando uma sexualidade exacerbada, mais um dos efeitos físicos decorrentes do 

trauma psíquico.109 Em segundo lugar, com um físico profundamente comprometido e já 

completamente desfigurado, Magdá irá desenvolver uma certa perversão moral no trato 

com as pessoas, sobretudo com seus subalternos, fazendo com que ela deixasse de ser 

aquela moça meiga e sensível para se converter em uma pessoa impaciente com os 

empregados, irritada e cruel.110 Em terceiro lugar, Magdá irá criar em si uma aversão à 

realidade, procurando desenvolver, aos poucos, uma existência subjetiva ou onírica, na 

qual poderá, enfim, desfrutar de uma certa paz e tranquilidade na medida em que suas 

vontades serão satisfeitas, podendo dessa forma se casar, não com Fernando, mas com 

Luís, idealizando-o a ponto de assemelhá-lo ao irmão, vindo a ter um filho dele e com 

ambições de constituir um lar. Enfim, gostaríamos apenas de apontar os efeitos subjetivos 

                                                
109Assim é como podemos perceber na própria voz de Magdá em profundo delírio: “Vale-me, esposo meu, 

amado meu! Vou dormir à sombra de tua cruz, como o cordeirinho imaculado, para que o demônio não se 

aproxime de mim! Amado do meu coração, espero-te esta noite no meu sonho, deitada de ventre para cima, 

com os peitos bem abertos, para que tu me penetres até ao fundo de minhas entranhas e me ilumine toda 
por dentro com a luz do teu divino espírito! Por quem és, conjuro-te que não me faltes, por que, se não 

vieres, arrisco-me a cair em poder dos teus contrários, e morrerei sem estar no gozo da tua graça! Vem ter 

comigo, Jesus! Jesus, filho de Deus, senhor dos homens, príncipe dos céus e rei na terra! Vem que eu te 

espero. Amém” (O Homem 70). Esta perversão sexual no âmbito do sagrado encontra-se em outros 

romances, como A Carne, publicado em 1888, do escritor brasileiro Júlio Ribeiro (1845-1890), não apenas 

como um dos sintomas de algum estado doentio, mas também como crítica à religiosidade que desemboca 

em perversão em detrimento da ciência. Este evento remonta às origens da tradição cristã, se pensarmos, 

por exemplo, em San Juan de La Cruz (1542-1591) que, juntamente com Teresa de Jesús, fundou a Ordem 

das Carmelitas no século XVI, cuja obra literária é cingida de erotismo. Sobre esta questão, ver a obra de 

José Nieto: San Juan de la Cruz, poeta del amor profano (1998).        

110Como atenta Marcelo Bulhões, no Livro de uma Sogra, romance de Aluísio Azevedo de 1895, publicado  
oito anos após O Homem, o autor retorna ao tema da carne e sua força avassaladora para colocá-la em um 

regime de prescrições que visam refreá-las e apaziguá-las: “Pode parecer estranho para um romance 

naturalista o fato de que o encerramento se faça com a apologia do ‘amor espiritual’. No Livro de uma 

Sogra, postula-se a vitória do espírito sobre o corpo como ponto de chegada de uma trajetória que busca o 

apaziguamento do desejo. Como se fosse um êxito sobre A Carne (romance de Júlio Ribeiro publicado em 

1888), na qual o caráter irracional e arrebatador do desejo condena as personagens à queda, inclusive uma 

queda absoluta, a morte, no Livro de uma Sogra a pulsão erótica é uma matéria que se busca dominar e até 

prescrever, por meio de uma espécie de pedagogia da vida conjugal” (Leituras do Desejo 96-97). 
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advindos de uma decomposição física que, por sua vez, teve sua origem nos fenômenos 

psíquicos, processo que inscreve um certo movimento circular no qual as extremidades se 

encontram, e como resultado final se instituiria uma existência subjetiva cuja manutenção 

se daria por meio do sacrifício da realidade. Como acaba ocorrendo realmente, quando 

Magdá, sentindo que seu universo onírico estava ameaçado em virtude do casamento com 

Luís no mundo real, no qual ela não poderia amá-lo provavelmente por pertencer a uma 

classe social inferior, e/ou devido ao fato de que no mundo real não poderia amá-lo, mas 

apenas desejá-lo, já que não possuía as qualidades de um homem nascido na “boa 

sociedade”, decide matá-lo, envenenando-o:111   

E Magdá, em vão tentando debater-se na camisola de força, foi entre 

policiais, conduzida para uma célula nos braços do Dr. Lobão, que 

praguejava, furioso, por lhe não permitirem as leis carregá-la consigo no 

mesmo instante para a sua casa de saúde.  

Ficou lá dentro sozinha, a roncar como uma fera encarcerada. O pai viu 

fecharem-lhe a jaula, mais sucumbido do que se aquela porta fosse a lousa 

de um túmulo. 

— Está perdida para sempre! soluçou o desgraçado, resvalando no colo do 

médico. 

                                                
111Marcelo Bulhões observa que, embora no início da trama houvesse um alinhamento entre o discurso do 

Dr. Lobão e o do narrador, com a instituição do universo onírico, o discurso narrativo se modifica 

sensivelmente ao se contaminar com essa atmosfera delirante, distanciando-se do discurso médico-

científico voltado para a análise do exterior, como se essa região ainda não pertencesse aos domínios da 

ciência e, portanto, carecesse de uma cientificidade que pudesse povoá-la, o que acontecerá apenas com o 

surgimento da Psicanálise com Freud (Leituras do Desejo 90-91). 
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O esquisitão fez que limpava o suor da testa, para disfarçar duas lágrimas 

rebeldes que lhe saltavam dos olhos escandalosamente (O Homem 223-

24). 

 Estes são os últimos parágrafos da obra O Homem, com os quais gostaríamos de 

encerrar este capítulo. Primeiramente, é evidente que a narrativa procura desmoralizar o 

médico e seus saberes acerca da histeria, bem como as instituições asilares que, ao 

mesmo tempo em que pululavam pelo Brasil, como é o caso do Hospício D. Pedro II 

inaugurado em 1852, recebiam profundas críticas, sobretudo por parte da literatura, cuja 

obra clássica a respeito é O Alienista, de 1882, do escritor Machado de Assis.112 Em 

segundo lugar, é interessante notar como a narrativa procura reduzir Magdá à condição de 

animal, o que, a nosso ver, levou muitas vezes a uma leitura equivocada na medida em 

que grande parte da crítica teria colocado o físico e suas ingerências como ponto de 

partida de todo o desenvolvimento da narrativa tida naturalista, mas que neste caso, como 

procuramos demonstrar, seriam os fenômenos psíquicos os elementos desencadeadores, 

mesmo que em torno do corpo físico tenhamos, como é facilmente percebido, um volume 

                                                
112O decreto imperial de 1841 marca a prática asilar no Brasil, uma vez que institui, no Rio de Janeiro, o 

Hospício D. Pedro II, inaugurado apenas em 1852, nove meses depois do “hospício velho”, como era 

chamado o Asilo Provisório de Alienados da Cidade de São Paulo. Entretanto, no caso do Rio de Janeiro, 

somente a partir da década de 1890 é que o Hospício D. Pedro passará a ser administrado por um corpo 

médico, ficando até esse período sob os cuidados de grupos ligados à Igreja, desenvolvendo trabalhos 
assistencialistas. A respeito dos movimentos de constituição do saber médico-psiquiátrico no Brasil, ver a 

obra de Maria Clementina Pereira Cunha: O Espelho do Mundo (1988), bem como o trabalho de Jurandir 

Freire Costa: Ordem Médica e Norma Familiar (1999). No conto O Alienista, a maneira de Machado de 

Assis desmoralizar a autoridade médica representada pela personagem Simão Bacamarte, que havia 

aprisionado em um hospício 4/5 da população da cidade, foi criar o princípio “perfeito desequilíbrio do 

cérebro”, a partir do qual o médico-psiquiatra constata o que Foucault irá observar em A História da 

Loucura na Idade Clássica, ou seja, que a partir da modernidade a razão está cingida à loucura, verdade 

moderna sobre a loucura que faz Bacamarte perceber que ele era uma exceção à normalidade, pois gozava 

apenas da razão pura, libertando seus concidadãos e trancando-se a si mesmo na instituição hospitalar para 

estudar sua própria enfermidade, como observa Maria Clementina Pereira Cunha (Cidadelas da Ordem 73-

75).  
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narrativo bem maior e mais intenso se compararmos com aquele que procurava definir a 

dimensão subjetiva. 

 

    

 Ao passar pelos discursos que de uma certa forma ajudaram a fundar a Psiquiatria 

e a Psicanálise e que foram adotados para se pensar a natureza humana na modernidade, 

mesmo que inicialmente teve a mulher como ponto de aplicação, mas que depois se 

estendeu para todos os indivíduos, haja visto as teorias de Freud que acabaram assumindo 

um caráter transgênero, procuramos chamar a atenção não apenas para o fato de que tanto 

uma ciência como a outra, sobretudo a psicologia moderna, esteve dividida, ela também, 

entre campos que privilegiavam esferas distintas do ser humano, fazendo destas 

dimensões espaços privilegiados das doenças, as quais deveriam revelar a verdade sobre 

os sujeitos e a qual ainda nos vemos presos. Contudo, teria sido o campo literário, ao 

menos o da segunda metade do século XIX, aquele em que se tentou levar ao limite essa 

operação de adoecimento dos indivíduos, cuja obra O Homem é um exemplo. 

 A seguir, tentaremos colocar a discussão acerca da antropologização do ser em 

termos geográficos, uma vez que as operações necessárias para criar a natureza humana 

abriu um abismo no qual o homem foi atirado, e no qual ainda se vê em queda, como 

vimos com a Psiquiatria e com a Psicanálise, e como veremos agora com a literatura. 
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Capítulo III: A literatura e as profundezas do ser 

 

Neste capítulo iremos trabalhar com a obra Sin Rumbo, publicada em 1885 pelo 

escritor argentino Eugenio Cambaceres (1843-1888), tido como o introdutor e um dos 

grandes representantes do Naturalismo na Argentina do século XIX, com o objetivo de 

investigar o discurso literário empregado em torno da problemática que vimos 

perseguindo, mais precisamente a respeito de dois desdobramentos do processo de 

redução do homem às dimensões subjetiva e física: a morte de Deus e a morte do próprio 

homem, que ocorrem quase que simultaneamente.113 Entretanto, para desenvolver esta 

segunda questão, necessitaremos recuperar uma estrutura teórica, a qual chamaremos de 

“agenda da interioridade”, destinada às operações discursivas no campo literário, cujos 

princípios também estão presentes nos campos de saber científicos. Para tanto, iremos 

trabalhar com Hippolyte Taine (1828-1893), sobretudo com sua obra Do Ideal na Arte, 

publicada em 1867, o qual não é apenas considerado fonte de inspiração pelos 

intelectuais do século XIX, sobretudo por Émile Zola, mas é tido como aquele que se 

dedicou a elaborar e desenvolver teorias voltadas especificamente para o campo literário.  

Conforme Naomi Lindstrom, Eugenio Cambaceres pode ser considerado parte da 

geração de intelectuais argentinos da chamada “Generación de 1880”, na medida em que 

                                                
113De acordo com Naomi Lindstrom, Sin Rumbo seria o romance mais citado como exemplo do 

Naturalismo na América Hispânica (Early Spanish American Narrative 179). De acordo com Claude 

Cymerman, foram feitas, em um prazo de dois meses, cerca de seis mil exemplares de Sin Rumbo, cifras 

consideráveis para a época. No que tange a recepção da obra pelo público especializado, a crítica se dividiu 

entre aqueles que acolheram a obra de forma positiva, justamente pelo fato de que defendiam os saberes 

tidos modernos do período, e aqueles ligados à Igreja e comprometidos com os dogmas religiosos, para 

quem a recepção da obra foi negativa (La obra política e literaria de Eugenio Cambaceres 387-388).    



 151 

compartilhava as mesmas características pertencentes a este grupo. Originário de uma 

família rica e formado em Direito, pretendia construir uma carreira política e, tal como os 

demais intelectuais que faziam parte deste grupo, defendia a ideologia liberal, a separação 

entre a Igreja e o Estado, bem como a modernização e o desenvolvimento econômico da 

Argentina por meio da imigração branca européia. Como observa Claude Cymerman, a 

imigração na Argentina foi vista como uma maneira de modernizar o país. Entretanto, a 

imigração desejada pela oligarquia e pela inteligência progressista da época, da qual fazia 

parte Cambaceres, era a européia, como já havia sido defendido em Facundo, de 

Domingo Faustino Sarmiento: “La salvación de la Argentina reside en el poblamiento. 

Siempre, por supuesto, que este poblamiento sea de calidad, o sea europeo, ya que para 

Sarmiento, Europa es sinónima de cultura e civilización. Ese día, la ciudad habrá 

vencido el desierto y la Argentina se habrá salvado con el aporte de la sangre nueva de 

la inmigración” (La obra política e literaria de Eugenio Cambaceres 10).114 Em Sin 

Rumbo, a figura de Donata como fêmea que desperta nos homens a libido incontrolável, 

bem como o medo que Andrés, protagonista da obra, supostamente possui de um de seus 

empregados são bem sintomáticos quanto ao papel que a imigração européia deveria 

desempenhar na Argentina de finais do século XIX: “-Bueno, amigo, vaya y desensille; 

mañana trabajará -repuso Andrés, cambiando repentinamente de resolución, solo a la 

idea de que el chino pudiera llegar a figurarse que él le había tenido miedo” (Sin Rumbo 

73). 

                                                
114Como demonstra Claude Cymerman, se o romance Pot-pourri (1882) terá como pano de fundo a cidade 

de Buenos Aires e se Música Sentimental (1884) irá sugerir certos aspectos de Paris, Sin Rumbo será 

essencialmente uma obra baseada na paisagem campestre, mesmo que Buenos Aires seja evocada em 

alguns momentos (La obra política e literaria de Eugenio Cambaceres 392).   
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Porém, enquanto escritor, Eugenio Cambaceres se distinguia do restante desta 

geração na medida em que se distanciava da estrutura narrativa comum ao grupo, como é 

o caso de Sin Rumbo.115 Segundo Francine Masiello, Cambaceres, por exemplo, rompe 

com os padrões convencionais em torno da mulher, cujas personagens em seus romances 

estariam à margem da sociedade, funcionando na trama como elemento de dissolução do 

casamento como instituição e da própria concepção vigente de mulher (Between 

Civilization and Barbarism 120). Acreditamos, como defendem Sandra Deutsch e Ronald 

Dolkart, que Cambaceres está preocupado em denunciar um certo tipo de imigração 

indesejável, sobretudo a italiana. En La Sangre (1887), afirmam os autores citados, os 

trabalhadores italianos apareceriam como uma subespécie de animal (The Argentine 

Right 24).116 

Outro exemplo oferecido por Naomi Lindstrom seria o fato de que Cambaceres, 

assim como os outros intelectuais, gostaria que os proprietários de terra fossem uma 

liderança responsável nas áreas de criação de gado, uma vez que a pecuária representava 

para a Argentina o mesmo que a atividade industrial para a Inglaterra do período. E de 

fato, com a pecuária, a Argentina se tornou, no início do século XX, a maior economia da 

América Latina, sustentando este título até a década de 1930. Contudo, Sin Rumbo não 

apenas não idealiza a Argentina como país agrário, de labor rural e cultura popular, como 

                                                
115No entender de Rita Gnutzmann, Sin Rumbo não é apenas o romance mais importante de Eugenio 
Cambaceres como também representa o auge da produção literária da década de 1880, um verdadeiro 

marco na produção literária da Argentina moderna (La Novela Naturalista en Argentina 114). 
116Edmund Wilson afirma que o movimento Naturalista reduziu o homem ao “aspecto de um animal 

indefeso”, minúsculo dentro do universo e determinado pelas forças instintivas, momento a partir do qual a 

humanidade passaria a ser vista e explicada como um produto acidental da hereditariedade e do meio 

ambiente (O Castelo de Axel 12-13).   
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o personagem de Andrés apresenta um modelo negativo de proprietário rural, negligente 

no trato com seus empregados, ao mesmo tempo que frágil, misantropo, melancólico, 

triste e atraído pela idéia de suicídio, características que podem ser consideradas sintomas 

das questões que aqui serão trabalhadas, as quais apareceram em várias ocasiões durante 

os capítulos anteriores de maneira dispersa, mas que agora devem servir de objeto de 

problematização (Early Spanish American Narrative 179-185).117   

Como mencionamos anteriormente, o primeiro momento diz respeito ao sacrifício 

da dimensão sagrada em detrimento às dimensões física e subjetiva que o saber médico-

científico impôs ao indivíduo de uma maneira geral. Como consequência – e isto talvez 

tenha sido um dos efeitos mais aterradores desse processo de “antropologização” – ao 

retirar todo e qualquer conhecimento sobre o homem da ordem do sagrado que, diga-se 

de passagem, sempre foi a fonte de todo saber, e ao inseri-lo no campo das enfermidades, 

o mundo moderno teria revelado ao indivíduo aquilo que talvez nunca tenha feito parte de 

nenhuma sociedade a que se tem registro, isto é, a idéia de uma finitude cerrada em uma 

concepção de vida e de morte, cujo sentido se esgotaria em si mesmo. O que teria 

deslegitimado toda e qualquer perspectiva de infinitude e de eternidade com a qual a 

humanidade sempre havia contado na busca de conforto e alívio para suas aflições, como 

diria Nietzsche em A Gaia Ciência, obra de 1882, mas que agora, para sanar as feridas do 

                                                
117Para Claude Cymerman, haveria várias semelhanças entre o protagonista Andrés de Sin Rumbo e 

Eugenio Cambaceres tanto no que tange as características íntimas e pessoais, como sociais, pois Andrés, 

como o autor argentino, participava do Club del Progreso fundado em 1852, no qual se reuniam líderes 

políticos e intelectuais para debater questões das mais diversas ordens e traçar ações políticas que de uma 

certa forma interfeririam nos rumos do país, como a Revolução de 1874 liderada pelo Partido Liberal que 

acusava o governo da época, cujo presidente era Sarmiento, de fraudar as eleições (La obra política e 

literaria de Eugenio Cambaceres 412-414). Sobre o Club del Progreso, ver o artigo de Hector Iñigo 

Carrera: “El Club del Progreso: De Caseros a la Belle Epoque” (1997).    
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viver, teria que contar apenas com as promessas científicas das quais se tornará o 

principal objeto de intervenção. Portanto, podemos dizer que o “processo de 

antropologização” não teria feito apenas cintilar no horizonte humano a morte de Deus, 

mas teria aberto o caminho que lançou o homem, após ele haver sido adoecido pelo 

mesmo processo, como vimos no capítulo anterior, a uma temporalidade cuja única 

certeza seria sua própria morte, vazia de qualquer sentido mitológico.118  

Podemos dizer que os contemporâneos deste processo lidaram de diferentes 

maneiras com o fim do sagrado e com o aparecimento da finitude humana amparada nos 

saberes científicos.119 Muitos pensadores assistiram com entusiasmo a substituição do 

saber religioso e mítico pela razão científica, como demonstra Fausto, obra de Goethe 

(1749-1832) publicada entre 1808 e 1832, visto como um momento de superação dos 

problemas mais urgentes ao avanço da sociedade moderna, abrindo caminho para as 

intervenções humanas no mundo real que permitiram ao homem sonhar, inclusive, com o 

                                                
118É válido afirmar que teria sido a derrocada do sagrado que iniciou o processo de “antropologização” do 
homem, e não o contrário. Entretanto, acreditamos que, em termos reais, ou seja, para que o sagrado fosse 

eliminado da realidade, ao menos nos campos científicos, foi necessário um fenômeno real que o 

antecedesse, e esse fenômeno foi justamente o processo de “antropologização” levado a cabo por um certo 

tipo de linguagem, ou melhor, pela linguagem cientificista da modernidade que ao mesmo tempo que 

instituía a “antropologização” rechaçava o ideal sagrado dos campos de saber.   
119No fragmento a seguir retirado de A Gaia Ciência, do filósofo alemão Nietzsche, podemos ter uma idéia 

do que representou o fim do sagrado, ao menos entre os segmentos sociais ligados a este fenômeno, que 
teria lançado sobre a humanidade um dos sentimentos mais sombrios de que se teria notícia, pelo menos na 

Europa: “O mais importante dos acontecimentos recentes – o fato ‘de que Deus está morto’, de que a fé no 

Deus cristão está enfraquecida, começa já a projetar na Europa suas primeiras sombras. Pelo menos para o 

pequeno número daqueles cujo olhar, cuja desconfiança do olhar, são suficientemente agudos e penetrantes 

para esse espetáculo, um sol parece estar no acaso, uma velha e profunda confiança transformou-se em 

dúvida: a eles deve o nosso mundo parecer cada vez mais crepuscular, mais suspeito, mais estranho, mais 

‘velho’. De um modo geral pode-se dizer que o acontecimento é demasiado grande, muito longínquo, muito 

afastado da compreensão de todo mundo para que possa ser causa de ruído que faz a notícia, e menos ainda 

para que o populacho possa já se ter dado conta – para que possa saber o que vai afundar, agora que está 

minada essa fé, tudo que se erigia, se apoiava, se vivificava: por exemplo, toda nossa moral européia” (A 

Gaia Ciência 225-26). 
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fim de sua própria morte.120 Outros ainda, como Nietzsche, teriam encarado a finitude e a 

experiência do fim do sagrado como uma fenda por meio da qual o homem poderia 

reproduzir a si mesmo e a sua própria vida orientado apenas pela sua vontade e 

engenhosidade aplicadas na busca e desenvolvimento daquilo que chamava de “cultura 

de si”, como sugere o seguinte fragmento enigmático das escrituras hindus citado em uma 

de suas obras: “Há tantas auroras que ainda não brilharam” (Ecco Homo 79).121 

Para outros, contudo, para quem os discursos científicos já no momento de seu 

nascimento eram vistos como um engodo (não que para Nietzsche não o era), a mesma 

experiência teria sido de uma ordem de verdades que anunciava não apenas a morte de 

Deus, como resultado do fim do sagrado, mas a do próprio homem, fenômeno que 

representa aqui o segundo efeito determinado pelo processo de “antropologização” e 

sobre o qual iremos nos debruçar.122 Ora, parece-nos que Sin Rumbo não apenas dialoga 

                                                
120Jean-Pierre Dupuy afirma que a atitude diante da morte que prevalece nas ciências modernas e 

contemporâneas, sobretudo na nanotecnologia, é a de que a morte não seria o fim último da vida, como 

sempre se acreditou, mas uma falha, um acidente que um dia fatalmente acometeria todos os seres viventes, 

mas que poderia um dia, por meio da investigação científica, ser evitada, como expressa a seguinte frase de 

um dos ideólogos do programa nanotecnológico americano: “Encaro a doença e a morte, em qualquer idade 

que se produzam, como calamidades e problemas a resolver”, desejo e expectativas, segundo Dupuy, que 
nos teria levado a ter uma certa vergonha de ser engendrado ao invés de ter sido fabricado (“Fabricação do 

Homem e da Natureza” 37-38). 
121O mesmo entusiasmo pode ser visualizado na seguinte passagem: “Com efeito, nós, filósofos e ‘espíritos 

livres’ frente à nova de que ‘o Deus antigo está morto’ sentimo-nos iluminados por uma nova aurora, nosso 

coração transborda de reconhecimento, de espanto, de apreensão, de expectativa... enfim o horizonte nos 

parece livre, admitindo mesmo que não esteja claro – enfim nossos navios podem fazer ao largo, vogar à 

frente do perigo, todos os acasos daquele que busca o conhecimento são novamente permitidos; o mar, 

nosso grande mar abre-se novamente diante de nós e talvez nunca tenha havido um mar tão ‘pleno’ ” (A 
Gaia Ciência 227). 
122Nietzsche teria visto ambas as mortes – a de Deus e a do homem – como um caminho aberto pelas 

próprias forças da modernidade, que poderia levar muitos a um profundo menosprezo e desinteresse pela 

vida, o que fatalmente se converteria em niilismo total. Entretanto, o filósofo alemão via nessa vereda 

aberta um ganho e um caminho a ser trilhado a partir do qual teriam sido desenvolvidos os conceitos de 

“super-homem”, “homem como devir”, “além do homem”, tal como se apresentam em Assim Falava 

Zaratustra, obra publicada entre 1883 e 1885. Parece-nos que Michel Foucault, ao revelar sistemas 

complexos e sutis de silenciamento, controle e sujeição, desenvolveu seu trabalho a partir do que 
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com estas questões, mas terá como duas grandes engrenagens discursivas, uma 

trabalhando em função da outra e vice-versa, os fluxos narrativos acerca do fim do 

sagrado e do homem, cuja articulação resultará no enredo em torno de um dos pontos 

centrais da obra que nos interessa e que nada mais é do que o pessimismo do protagonista 

Andrés diante da vida que o levará ao suicídio.123 

Todavia, a morte do homem não foi algo que se constatou como uma 

consequência direta da morte de Deus. Na verdade, ela somente pode ser compreendida 

se escutarmos com atenção as promessas da ciência que, dentre outras coisas, afirmava 

que com o fim iminente dos pressupostos religiosos como fonte e legitimidade do saber, 

que sempre levou o homem a interrogar sua verdade no âmbito do sagrado, seria possível, 

com a razão científica, resgatar essa verdade das profundezas do próprio homem para 

que, a partir dela, fosse possível conjurar, inclusive, a sua morte. É como se a ciência 

                                                                                                                                            
poderíamos chamar de “ingenuidade” de Niezsche que, ao menos um dia, como demonstra sua citação 

acima, acreditou que as sociedades modernas permitiriam que o “homem de espírito livre” pudesse galgar 

por conta e risco o labor de reinventar e de redesenhar a si mesmo.  
123Inicialmente, podemos pensar na noção de “anomia” desenvolvida por Émile Durkheim (1858-1917), 
sobretudo nos trabalhos De la division du travail social (1893) e Le Suicide (1897), como chave para 

compreender Sin Rumbo. Porém, alguns obstáculos se levantam contra a tentativa de ler a obra de 

Cambaceres por meio do estado anômico. Para o pai da sociologia moderna, a noção de anomia 

compreende o momento no qual as leis e as normas destinadas a garantir a normatização da vida dos 

indivíduos em sociedade são suspensas por algum acontecimento de ordem econômica ou cultural, por 

exemplo, afetando de alguma maneira a organização social e acarretando certos fenômenos em grande 

escala, como o suicídio. Em Sin Rumbo nada ocorre nessas proporções, pois se há algum conflito desta 

ordem ele ocorre na dimensão individual, e não coletiva, já que Andrés é o único indivíduo que não se 
ajusta à ordem estabelecida que, diga-se de passagem, segue em perfeita funcionalidade. Na obra Le 

suicide, Durkheim até chega a explorar o suicídio no âmbito individual, afirmando que este expediente 

poderia ser utilizado por indivíduos insaciáveis que não aceitam os limites impostos pela sociedade, contra 

os quais ele é incapaz de lutar. Ora, Andrés, como detentor do poder político e econômico, é aquele que 

nunca foi cerceado, ou melhor, nunca conheceu limites que o impedissem de realizar o desejo que fosse, 

sobretudo porque no universo no qual sua vida se passa ele é aquele que estabelece e desfaz as normas e as 

regras de acordo com sua vontade, um indivíduo que, para Durkheim, como ele próprio afirma, não existe 

(O Suicídio 311-23). Portanto, Durkheim está mais preocupado em estudar os fenômenos que atingem as 

vítimas do estado de anomia, uma vez que parte do pressuposto de que todos os indivíduos necessitam de 

regras sociais, do que com aqueles que seriam os seus responsáveis diretos. Lidia Girola faz uma ampla 

discussão do trabalho de Durkheim em Anomia e Individualismo (2005).        
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dissesse, à maneira de Foucault: “Vocês, homens modernos, que a partir de agora já não 

possuem um Deus para ser adorado, ou se o possuem, experimenta-o de uma maneira 

totalmente nova, e porque não dizer com desconfiança, mas que, em todo caso, terão que 

conviver com a idéia de um tempo finito e imediato como o único possível de ser vivido, 

que não poderão mais sonhar, ao menos de forma inocente, com uma temporalidade onde 

o próprio tempo não existe, não se preocupem, nós, homens das ciências da vida, um dia 

lhes daremos uma vivência terrena sem dor, cujo maior defeito é a morte, maldição 

legada por Deus, por este mesmo Deus que acabamos de sacrificar, mas que um dia será 

banido de uma vez por todas de suas vidas, quando poderão desfrutar dessa liberdade de 

maneira absoluta, a qual, aliás, vocês já desfrutam graças aos nossos saberes. E se um dia 

ligamos a sua natureza ao vale da morte foi apenas com o intuito de cumprir nossa missão 

que é a de lhes dar a vida”. 

Portanto, trata-se aqui de um sonho antropológico cujo movimento teria sido 

determinado, antes de tudo, por aquilo que chamaremos de “agenda da interioridade”, 

que surge com a modernidade e por meio da qual se encontraria a essência do indivíduo, 

processo que pode ser muito bem visualizado nos capítulos anteriores quando exploramos 

a questão da relação entre as dimensões orgânica e subjetiva no que diz respeito a certos 

discursos científicos como o da fisiologia, o da psiquiatria e o da nascente psicanálise.124 

                                                
124A partir da questão “Quem somos?”, Michel Foucault procurou demonstrar que os indivíduos ao longo 

da história passam por diversos processos de sujeição, como teria ocorrido em relação às práticas médicas e 

aos saberes que delas surgem em torno da figura do louco. Desse modo, para Foucault, o termo “sujeito” 

inspira cuidado na medida em que revela necessariamente um processo arbitrário e violento que submete os 

indivíduos a determinados enquadramentos discursivos que os obrigam a se reconhecerem neles. Este, 

aliás, seria o ponto a partir do qual Michel Foucault procura defender uma ética do sujeito fundada em sua 

vontade e resistência a estes dispositivos discursivos de sujeição, opondo-se, inclusive, aos valores 
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No entanto, essa agenda da interioridade também se estabeleceu no campo literário e 

pode ser reconstruída através de alguns textos daquele que teria sido um dos mais 

importantes teóricos do Naturalismo, Hippolyte Taine.  

Taine, Comte, Claude Bernard, Littré e Renan, os quais faziam parte da geração 

de 1850, exerceram uma forte influência sobre os intelectuais do período e foram 

considerados os maiores teóricos do movimento Naturalista.125 Taine, em especial, como 

afirma Pascale Seys, era visto por seus contemporâneos como a “consciência de sua 

geração”, cujos trabalhos marcaram a ruptura política, intelectual e econômica pela qual 

passava a França do século XIX (Hippolyte Taine et l´avènement du naturalisme 3).126 

                                                                                                                                            
universais do humanismo e aos princípios das democracias liberais. Muitos autores combatem o projeto de 

Foucault de uma “ética de si” afirmando que seria impossível escapar aos supostos poderes contra os quais 
o filósofo francês luta, defendendo a idéia de que eles não seriam de todo negativos, já que teriam trazido 

muitos ganhos à sociedade. Jurandir Freire Costa aborda esta discussão em O sujeito em Foucault: estética 

da existência ou experimento moral?, texto publicado em 1995.  

Nós, por outro lado, acreditando numa ética construída no plano individual, sem perder de vista suas 

quimeras, procuramos nos capítulos anteriores seguir os mesmos procedimentos teóricos de Michel 

Foucault, sobretudo no primeiro capítulo, quando trabalhamos com Delbouef, ainda que de maneira bem 

modesta, com o intuito de mostrar como o indivíduo foi sujeitado por um processo que chamamos de 

“antropologização” que ocorre no nível discursivo fisiológico, que não apenas partia do pressuposto da 

fragmentação do ser, mas que o reduzia às dimensões física e subjetiva na qual o saber sagrado teria sido 

completamente banido, processo a partir do qual procuramos desenvolver todo o nosso trabalho.   
125Como observa Hauser, o Naturalismo não teria caído de imediato no gosto do público e da crítica 
literária justamente por aquilo que o definia e o sustentava como um movimento singular e inovador, ou 

seja, pela recusa das idéias de “acaso” e “milagre” para representar e explicar determinados fenômenos, 

bem como a defesa das certezas fundamentadas nos “critérios de probabilidade”, no “empirismo das 

ciências naturais”, na “verdade psicológica”, na descrição fidedigna do ambiente, nos saberes físicos e 

biológicos como os únicos que poderiam determinar e revelar os motivos e as condições que permitiram 

que um determinado acontecimento fosse possível. Inclusive, ainda de acordo com Hauser, foi o processo 

judicial sofrido por Flaubert por conta de Madame Bovary (1857) que teria despertado o interesse do 

público leitor pelo Naturalismo (História Social da Arte e da Literatura 799). 
126Para Renato Ortiz, a França era vista até a segunda metade do século XIX como atrasada em termos do 

avanço econômico conquistado pela Inglaterra, situação que irá mudar quando, após esse período, irá se 

tornar uma das grandes potências mundiais. Consequentemente, Paris irá ganhar um “‘ar metropolitano’, 

volta a ser a ‘capital da Europa’, como centro de arte e cultura, bem como a ‘metrópole do mundo da 

diversão’, da ópera, do balé, dos bulevares, dos restaurantes, dos cafés, dos grands magasins, das 

exposições universais e dos ‘prazeres baratos e prontos para o consumo’” (Cultura e Modernidade 21). 

Paris foi remodelada entre os anos de 1853 e 1870, por meio das reformas urbanísticas do barão 

Haussmann, no intento de conter e remover as “classes perigosas” para os bairros periféricos e longe do 
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No entender de Hauser, esses intelectuais também teriam sido profundamente 

influenciados pelo desapontamento e pelas desilusões frente aos acontecimentos políticos 

ocorridos na França do século XIX, como a Revolução Francesa, a “insurreição 

suprimida de junho” e a conquista do poder por Luiz Bonaparte, procurando se 

instrumentalizar com os procedimentos e discursos científicos no intuito de garantir um 

“caráter objetivo, realista e empírico” das suas análises e reflexões dos fenômenos, 

depositando suas expectativas na “análise dos fatos”, o que também explicaria a oposição 

ao “Romantismo”. Porém, embora a crítica social fosse uma das características desses 

intelectuais comprometidos e motivados pelos pressupostos naturalistas, o grupo 

composto por Flaubert, Renan, Berthelot e Hippolyte Taine, principalmente, irá 

demonstrar uma forte tendência aos ideais liberais (História Social da Arte e da 

Literatura 791-92).127  

Podemos dizer que as desilusões e as tendências liberais entre esses pensadores 

serão marcadas por uma preocupação crescente com o que Taine chamará de “espírito 

revolucionário” do povo francês, o qual ele pretende estudar a partir de uma estrutura 

teórica, como veremos, voltada para a análise da interioridade dos indivíduos. Mas antes 

                                                                                                                                            
centro da cidade, objetivando a construção de avenidas largas e extensas que permitissem um fluxo 

ininterrupto de pessoas e transportes, reformas estas que também foram feitas nas cidades de Lyon, 

Marselha e Bordeaux. Conforme Marcel Roncayolo, o ano de 1851 inauguraria um “segundo século XIX” 

em termos de crescimento e reorganização das cidades na França (“Logiques Urbaines” 54). Para melhor 
compreensão deste processo, ver a obra organizada por Karen Bowie: La Modernité Avant Haussmann. 

Formes de l’espace urbain à Paris 1801-1853 (2001). Neste mesmo livro, um texto se destaca: 

L’émergence de l’urbanisme moderne à Paris (82-95), de Nicholas Papayanis, no qual o autor apresenta 

outros projetos urbanísticos que se destoavam daquele de Hausmann que foi adotado. 
127Como nota Edmund Wilson, a geração de artistas e pensadores franceses que havia se tornado adulta nos 

anos 1850, já havia abandonado suas posições políticas na medida em que o golpe de Estado de 1851, 

promovido por Luís Bonaparte, teria frustrado seus anseios políticos. No que diz respeito ao juramento de 

lealdade a Napoleão III, Taine e Renan não teriam tido “muitos escrúpulos” (To the Finland Station 48).  
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de seguirmos com a questão da interioridade, que serviu para se buscar a verdade do 

homem em suas próprias profundezas e que, por isso mesmo, como tentaremos 

demonstrar, está ligada à sua morte, gostaríamos de prosseguir com o plano e 

problematizar esse olhar desconfiado, inquisitor e contrário dos homens de ciência que 

irá levar, de forma lenta, mas determinante, à ruína e ao fim do sagrado, para depois 

retornarmos à agenda da interioridade e, por último, ao fim do homem, questões 

levantadas e desenvolvidas por Eugenio Cambaceres em Sin Rumbo.  

 

 

III.1. O fim da dimensão sagrada em Sin Rumbo de Eugenio Cambaceres  

 

Conforme Claude Cymerman, com a caída do ditador argentino Juan Manuel de 

Rosas em 1852, a Argentina assiste ao triunfo da oligarquia progressista e liberalista 

sobre a tradição caudilhista (La obra política e literaria de Eugenio Cambaceres 4). 

Entretanto, como afirma Rita Gnutzmann, 1880 teria sido o ano-chave na história da 

Argentina, com Buenos Aires se transformando na capital definitiva do país e sede de um 

governo centralista e oligárquico sem oposição e tampouco opinião pública (La Novela 

Naturalista en Argentina 41). Assiste-se, dessa forma, ao início de uma era de progresso, 

com o desenvolvimento da agricultura, da criação de gado, da construção de ferrovias, ao 

mesmo tempo em que ocorre uma grande mudança no imaginário social, como observa 

Ernesto Sábato: 
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Terminadas las guerras civiles, derrotados las caudillos del interior por los 

doctores de Buenos Aires, se inicia la Era del Progreso. Se abren las 

puertas a la inmigración europea, se fomenta la agricultura y la ganadería, 

el ferrocarril y el telégrafo empiezan a cubrir el país y el gaucho comienza 

a ser una raza exiliada en su propria patria. Una nueva sustituición de 

valores se produce (Citado por Claude Cymerman 4). 

 Podemos antever nas palavras de Ernesto Sábato os temores da elite letrada que, 

por sua vez, irá refletir os sentimentos das classes dominantes quanto a esse momento de 

efervescência em todas as esferas sociais, sobretudo com a tão esperada onda imigratória, 

cuja missão era civilizar o país, como defendia Domingo Sarmiento, mas que se tornou 

um dos grandes problemas a serem enfrentados pelo Estado, uma vez que os imigrantes 

serão vistos como elemento dissolvente e perigoso à ordem social que se gostaria de 

instaurar na Argentina, tanto que se tornará um personagem corrente da literatura da 

época. Em vários artigos publicados em 1888, os quais foram organizados sob o título 

Condición del extranjero en América, Sarmiento se lamenta do que para ele teria sido 

uma deturpação de sua idéia original quanto à imigração européia, pois, como nota Rita 

Gnutzmann, enquanto se esperava uma imigração qualificada vinda do norte europeu, o 

que realmente sucedeu foi a entrada na Argentina de uma imigração feita por camponeses 

e “peones” de zonas pobres da Europa oriental e meridional, causando imediatamente 

uma forte rejeição entre a intelligentsia argentina que, em teoria, a desejava (La Novela 

Naturalista en Argentina (1890-1900) 44-46). Logo, houve a necessidade de se inventar 

mecanismos de controle social para que se garantisse uma nação dentro dos padrões do 
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pensamento ocidental da época sustentado pelos poderes instituídos na Argentina, a qual 

deveria ser necessariamente branca e saudável, por meio de um processo de 

medicalização e higienização da sociedade em vias de se modernizar. Este processo já 

estava sendo rascunhado desde a década de 1850 quando o positivismo começa a ganhar 

terreno na Argentina, em plena oposição ao pensamento católico cristão que configurava 

toda a dimensão social, uma vez que ele, ao contrário do francês que se baseava mais na 

matemática e na física, era essencialmente biológico-evolucionista, como observa Rita 

Gnutzmann. Portanto, continua a autora, houve um grande movimento para tentar 

eliminar a influência da Igreja e a dimensão do sagrado na vida política e social, a qual 

deveria ser orientada por saberes tidos objetivos e racionais, o que resultou em um 

“encarnizado debate” entre os que defendiam os avanços científicos e aqueles que 

procuravam manter a autoridade da tradição religiosa, inclusive entre alguns jornais da 

época, como La unión (católica) e Sud-America (laico) (La Novela Naturalista en 

Argentina (1890-1900) 46).  

 Ainda segundo Rita Gnutzmann, várias medidas foram tomadas a favor da 

ciência, como o Consejo General de Educación (1881), tendo como superintendente 

Domingo Sarmiento, a celebração do Primer Congreso Pedagógico Sudamericano, que 

aconselhou o fim do ensino religioso nas escolas, como ocorreria em 1884 quando foi 

aprovada a Ley de Educación Común que versava sobre a obrigatoriedade, gratuidade e 

laicização da educação, ao mesmo tempo em que aumentava o número de 

estabelecimentos de ensino. As universidades ganham autonomia e são criados o Registro 

Civil e o Matrimônio Civil, resultando em duras críticas da Igreja. Tribunais jurídicos e o 



 163 

Código Penal foram criados para retirar as relações sociais do âmbito religioso e inseri-

las na esfera política. O mesmo aconteceria com o mundo dos negócios, o qual seria 

regulado de agora em diante por um conjunto de leis, como o Registro de Propriedad, o 

reformado Código de Comercio etc (La Novela Naturalista en Argentina (1890-1900) 

47).128  

 Gabriela Nouzeilles sustenta que teria sido com estas forças de modernização do 

país que o Naturalismo da geração de intelectuais de 1880 na Argentina, da qual fazia 

parte Eugenio Cambaceres, esteve engajado. Em 1879, o crítico literário e periodista 

Benigno Lugones teria defendido o modelo naturalista de ficção como ferramenta de 

catalogação das enfermidades morais que atingiam os mais diversos segmentos sociais 

argentinos, sobretudo as classes ricas. Lugones, assim como teria feito o médico Luis 

Tamini em seu ensaio El naturalismo, de 1880, afirmava que a ficção naturalista, 

portadora dos princípios e defensora da aplicação da epistemologia médica, chegaria 

onde as instituições médicas não podiam, sobretudo aos espaços domésticos, os quais 

deveriam ser invadidos pelos escritores amparados pela autoridade médica uma vez que 

neles se decidia a saúde psico-moral das pessoas. Segundo Francine Masiello, o projeto 

político médico-científico de controle da geração de 1880 se dividiu praticamente em 

duas estratégias. A primeira dizia respeito ao mito de que a família unificada argentina 

                                                
128Para se estabelecer, não apenas na Argentina, mas como instrumento universal de cura no mundo 
ocidental, a medicina moderna precisou travar uma guerra não somente contra as instituições religiosas 

oficiais e os saberes teológico-cristãos que elas defendiam, mas precisou, antes de tudo, suplantar uma rede 

de conhecimentos e de práticas médicas de domínio público, vistos como crendices e superstições 

populares, voltada para o tratamento das enfermidades, que passaram a ser proibidas e perseguidas a partir 

da aliança entre o Estado moderno e a ciência. Sobre esse processo na América Latina, ver a organização 

de textos feita por Diego Armus: Entre Médicos y Curanderos: cultura, história y enfermedad en la 

América Latina moderna (2002).  
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funcionaria como um mecanismo de cura à eventual miscigenação promovida pela onda 

imigratória vista como um elemento social corrosivo. A segunda estratégia adotada pelos 

pensadores desta geração contava com o suporte científico por meio do qual se prometia 

expurgar todo e qualquer elemento desviante do corpo social, ao mesmo tempo que 

buscava a purificação da raça e a construção da família virtuosa argentina (Between 

civilization and barbarism 88). Desse modo, afirma Gabriela Nouzeilles, corroborando 

com o fortalecimento da missão terapêutica do poder político por meio de retratos fiéis de 

doentes morais e contando com os efeitos reativos da leitura, a representação literária dos 

vícios e delitos indicava aos legisladores os espaços sociais nos quais deveriam intervir, 

sobretudo aqueles ligados às práticas sexuais (Ficciones paranoicas de fin de siglo 241). 

Portanto, foi a partir do modelo desenvolvido por Benigno Lugones que a 

produção literária naturalista na Argentina teria surgido, como é o caso de Sin Rumbo 

(1885) e En la sangre (1887), ambas de Eugenio Cambaceres, bem como La gran aldea 

(1884), de Lucio Vicente López, ¿Inocentes o culpables? (1884), de A. Argerich, La 

bolsa (1891), de Julián Martel, Irresponsable (1889), de Manuel Podestá e Libro extraño 

(1894), de Francisco Sicardi (Ficciones paranoicas de fin de siglo 242). Acreditamos que 

Sin Rumbo se insere no contexto desenvolvido acima por meio de um diferente, curioso e 

complexo diálogo com essas forças modernizantes, pois se esta obra colocou em 

evidência, em termos de denúncia se quisermos, uma certa patologia social, mesmo que 

para assinalar um certo desconforto que atingia a classe política, econômica e letrada 

quanto ao processo de modernização da Argentina iniciado por ela mesma, ao mesmo 

tempo que desenvolve uma crítica feroz às instituições religiosas e à dimensão do 
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sagrado, o trabalho de Eugenio Cambaceres o fará para colocar o pensamento racional e 

científico em suspeição, como veremos a partir de agora. 

 Andrés é um proprietário rural que divide seu tempo entre o campo e a cidade, 

Buenos Aires, mantendo um comércio sexual com uma de suas criadas, Donata, com 

quem irá ter uma filha, Andrea, e com uma artista de teatro, Amorini. Entretanto, o que o 

define desde o início da obra é um profundo pessimismo, suspenso momentaneamente 

por um impulso de vida para voltar com toda força, o que irá resultar no suicídio de 

Andrés após a morte de sua filha. É por meio desta trama simples, cujo narrador é 

onipresente, onisciente e que procura se anular por detrás de uma narrativa que deve 

ganhar autonomia por meio de seu excesso, que gostaríamos de demonstrar que Sin 

Rumbo irá problematizar em termos negativos os princípios que orientaram o processo de 

modernização da Argentina, na medida em que irá chamar a atenção para um abismo e 

um vazio interior, ilustrados pelas leituras de Schopenhauer feitas por Andrés, abertos 

pelo embate entre o sagrado e a ciência mencionado anteriormente. 

Em Sin Rumbo, assim como ocorre no âmbito social, também é marcante a 

rejeição ou o completo esvaziamento do sagrado por meio de uma linguagem que vai 

abalando e destruindo cada um de seus pilares, servindo como elemento determinante, 

dentre outros, de toda a trama: “Dios no es nadie; la ciencia un cáncer para el alma” (Sin 

Rumbo 64).129 Nesta frase fica claro ao menos três questões sobre as quais temos nos 

debruçado na tentativa de ligá-las entre si para estabelecer nossa problemática, a saber: a 

                                                
129Vimos como Delboeuf aos poucos vai expurgando todas as referências ao sagrado, na medida em que 

vai se avolumando e ocupando todo o espaço do texto a linguagem técnico-científica cuja base era feita do 

que podemos chamar de uma racionalidade empírica. 
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morte de Deus, o discurso científico e a “alma” como uma subjetividade divina. 

Fiquemos por ora com a primeira. Como procuramos demonstrar no capítulo sobre 

Delboeuf, a idéia que passa a vigorar no século XIX, ao menos em determinados campos 

do conhecimento, é a de que somos frutos de um emaranhado de forças físicas e 

demonstráveis que compõem o nosso organismo, cuja máxima é “Deus está morto!”.130  

Segundo Roberto Machado, o contexto no qual devemos procurar entender o 

sentido da expressão “Deus morreu!” que surge no século XIX na Europa e que foi 

registrada por vários escritores como Holderlin (1770-1843), Dostoyevsky (1821-1881), 

especialmente em seu Crime e Castigo (1866), tornando-se uma questão filosófica, 

sobretudo em Nietzsche, como pudemos ver acima, e depois em Heidegger (1889-1976), 

além de ter sido tematizada pela literatura da época, como é possível perceber em Sin 

Rumbo, é o dos filósofos iluministas do século XVIII. Portanto, muito antes da guerra 

entre o Estado positivista e as instituições religiosas que ocorreu em 1850 na Argentina, 

os iluministas submeteram à crítica o ideal de tradição e de autoridade, conforme 

                                                
130Essa idéia fica claramente expressa na seguinte passagem de Nietzsche: Nunca ouviram falar de um 

louco que em pleno dia acendeu sua lanterna e pôs-se a correr na praça pública gritando sem cessar: - 

Procuro Deus! Procuro Deus! Como lá se encontravam muitos que não acreditam em Deus, seu grito 

provocou uma grande hilaridade. - Ter-se-á perdido? perguntou um. - Ter-se-á perdido como criança? - 

perguntou outro. Ou estará escondido? Terá medo de nós? Terá partido? – assim gritavam e riam todos ao 

mesmo tempo. O louco saltou em meio a eles e trespassou-os com seu olhar. - Para onde foi Deus? – 
bradou. – Vou lhes dizer! Nós o matamos, vós e eu! Nós todos, nós somos seus assassinos! Mas como 

fizemos isso? Como pudemos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que 

fizemos quando desprendemos a corrente que ligava esta terra ao sol? Para onde vai agora? Para onde 

vamos nós? longe de todos os sóis? não estaremos caindo incessantemente? Para a frente, para trás, para o 

lado, para todos os lados? haverá ainda um acima, um abaixo? Não erramos como através de um nada 

infinito? Não sentiremos na face o sopro do vazio? não fará mais frio? Não surgem noites cada vez mais 

noites? Não será preciso acender as lanternas pela manhã? Não escutamos ainda o ruído dos coveiros que 

enterram Deus? Não sentimos nada da decomposição divina? Os deuses também se decompõem! Deus 

morreu! Deus continua morto! E nós o matamos!! Como nos consolaremos, nós, os assassinos dos 

assassinos? O que o mundo possui de mais sagrado e possante perdeu seu sangue sob nossa faca. O que nos 

limpará deste sangue (A Gaia Ciência 132-133)? 



 167 

Machado, estabelecendo os limites do conhecimento e a impossibilidade de se conhecer o 

mundo supra-sensível, como é o caso da filosofia de Kant (1724-1804). É nesse sentido 

que se inicia no século XVIII um processo de transformação social que ganhará ainda 

mais força no século XIX, alastrando-se por todo o mundo Ocidental, sobretudo pela 

América Latina, no qual podemos assistir a substituição do saber teológico pelas ciências 

positivistas, o da perspectiva de Deus e o da autoridade da Igreja pelas do homem, 

entendido agora como ser que dispõe de instrumentos capazes de determinar o seu 

próprio destino e de ajudar e salvar a si mesmo, além da substituição do desejo de 

eternidade pelos projetos de futuro e pelos processos históricos, de uma beatitude celeste 

pelo bem-estar terreno, o do sonho dogmático pelo sonho antropológico – que ainda 

vigora em nossa sociedade e é um dos temas principais do presente trabalho –, o da 

supressão de um mundo verdadeiro originário da metafísica clássica e do cristianismo e o 

da constatação do desaparecimento dos valores absolutos, das essências e do fundamento 

divino (Deus, Homem, Super-Homem 20-32). Em suma, a expressão cunhada no século 

XIX “Deus morreu!” teria sido fruto de um irreversível processo de substituição e de 

supressão de valores e pressupostos que até então predominavam de maneira soberana, 

mas que foram abalados, ao menos, por um lento processo histórico de demolição que, 

por um lado, teria gerado otimismo, mas que, de outro, teria iniciado um profundo 

pessimismo, como já mencionamos e como podemos perceber no caso de Andrés, 

personagem principal de Sin Rumbo: “Seco, estragado, sin fe, muerto el corazón, yerta el 

alma, harto de la ciencia de la vida de ese agregado de bajezas: el hombre, con el 
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arsenal de un inmenso desprecio por los otros, por él mismo, en qué habría venido a 

parar, ¿qué era al fin? Nada, nadie...” (Sin Rumbo 51-52). 

Mais uma vez temos a imagem da desertificação do espírito promovida pelo fim 

do sagrado e, ao que tudo indica, pelos excessos da ciência, questão que será tratada mais 

adiante. Assim, mesmo se se evoca uma certa dimensão sagrada por meio do termo 

“alma” é apenas para esvaziá-la de todo e qualquer sentido de uma maneira muito mais 

direta e radical se compararmos Sin Rumbo à obra de Delboeuf. Logo, o sagrado na obra 

de Cambaceres, interiorizado no homem, é identificado como uma região desertificada, 

em ruínas, vazia de sentidos e pronta para desaparecer por completo, sendo a palavra 

“alma” amplamente utilizada apenas como um termo referente ao interior humano 

destituído de sacralidade. Ademais, o que se pretende com a utilização deste termo é 

justamente o contrário do que ele indica, ou seja, não se trata de trazer à tona uma 

entidade transcendente para que ela desempenhe uma certa positividade em relação à 

trama e ao desenvolvimento dos indivíduos, tal como veremos em Los pazos de Ulloa, 

obra publicada em 1886 por Emilia Pardo Bazán (1851-1921). O que se procura com a 

mera citação desta expressão em Sin Rumbo é justamente o contrário, ou seja, invocar 

essa dimensão espiritual para que ela desempenhe uma certa negatividade a partir de seu 

próprio esvaziamento e desmoronamento. Portanto, não podemos falar em “alma” em Sin 

Rumbo, mas precisamente num crescente desmoronamento e colapso deste conceito em 

vias de desaparecer por completo, ao menos dos campos de saber científicos sobre o 

homem. Se no caso de Emilia Pardo Bazán, como veremos em La cuestión palpitante, 

obra de 1882, há uma iniciativa de conciliar uma tradição teológica com os discursos 
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cientificistas do século XIX, dois modelos defendidos pela autora, em Sin Rumbo este 

esforço é substituído pela iniciativa de demonstrar a queda dessa dimensão espiritual que 

agonizava frente à idéia de que Deus é fruto da covardia humana:  

Insensible y como muerto [Andrés], encerrado dentro de las paredes 

mudas de su casa, días enteros se pasaba sin querer hablar ni ver a nadie, 

arrebatado en la corriente destructora de su siglo, pensando en él, en los 

otros, en la miseria de vivir, en el amor - un torpe llamado de los sentidos-, 

la amistad -una ruin explotación-, el patriotismo -un oficio o un rezago de 

barbarie-, la generosidad, la abnegación, el sacrificio -una quimera o un 

desamor monstruoso de sí mismo-, en el cálculo de la honradez, en la falta 

de ocasión de la virtud; y nada ni nadie hallaba gracia ante el fuero 

inexorable de su amargo escepticismo. Ni aun el afecto de la madre, hijo 

tan solo del propio sufrimiento al ver sufrir a los hijos; ni aun Dios, un 

absurdo espantapájaros inventado por la collonería de los hombres (Sin 

Rumbo 57). 

Na passagem acima é possível perceber um ser que se vê abandonado, com uma 

alma moribunda, imersa na solidão e desamparada, destituída de uma confiança no 

sagrado, como outrora possuía. É que agora Deus é visto como um efeito da 

autocomiseração dos homens, como irá demonstrar, ainda no século XIX, o movimento 

de busca da religiosidade perdida, tema do próximo capítulo, do qual Los pazos de Ulloa 

é testemunha, que no mínimo poderíamos classificar de titubeante, pois toda e qualquer 

tentativa de fazer ressurgir a dimensão sagrada será marcada, a partir do século XIX, pelo 
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ceticismo deixado por uma ponta de certeza de que o mundo pode funcionar sob o gênio 

humano independente da vontade divina. Mas Andrés está convencido da inexistência de 

valores eternos que, por sua vez, o levará a ter um irreversível desprezo pela vida e que 

irá desembocar em um profundo pessimismo em relação ao mundo. Ao contrário do que 

assistimos nas obras de Delboeuf, na qual percebemos um vicejar de otimismo, seja em 

relação aos avanços e às investigações científicas, bem como no fim de valores eternos 

como “alma” e “ser supremo”, em Sin Rumbo predominaria um profundo pessimismo 

que transforma a vida em uma miséria que a faz insuportável.  

Este pessimismo não apenas inviabiliza a vida, mas impede um engajamento de 

Andrés ao projeto político de construção da nação, uma vez que produz um certo 

ceticismo quanto aos valores que deveriam alimentar este projeto, como os ideais de 

patriotismo, de amor, de amizade, de generosidade, de abnegação e de sacrifício à nação, 

como vimos na citação acima, conceitos modernos que deveriam servir de orientação aos 

indivíduos, convertendo-se em uma certa ética civil em oposição à moral religiosa, cujo 

principal comprometimento a partir de agora deveria ser com sua nação. Lilia Ana 

Bertoni afirma que entre os anos de 1887 e 1891, em decorrência da preocupação com a 

expressão dos sentimentos nacionalistas na Argentina, observa-se um grande esforço na 

organização de estratégias por meio das quais o fervor patriótico deveria ser incitado, 

como a construção de heróis, estátuas, festas etc (Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas 

79-120). Contudo, em Sin Rumbo até mesmo essa ética civil estaria ameaçada, uma vez 

que as instituições responsáveis pela sua defesa, desenvolvimento e disseminação, como 

escolas e hospitais, como vimos anteriormente, também seriam desmoralizadas no fluxo 
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narrativo desta obra, como demonstra a fala de Andrés em resposta a um juiz que 

defendia melhoramentos no município com o intuito de estimular a civilização e o 

desenvolvimento social: 

— ¿Me van vds. a permitir señores, que les dé sencillamente un consejo? -

dijo Andrés con un gesto de impaciencia disimulado apenas en la 

corrección y cultura de sus modales.  

— Sí señor, hable, hable don Andrés.  

— Déjense de perder su tiempo en Iglesias y en escuelas; es plata tirada a la 

calle.  

Dios no es nadie; la ciencia un cáncer para el alma.  

Saber es sufrir, ignorar, comer, dormir y no pensar, la solución exacta del 

problema, la única dicha de vivir.  

En vez de estar pensando en hacer de cada muchacho un hombre, hagan 

una bestia..., no pueden prestar a la humanidad mayor servicio.  

Luego, como aligerado del peso de la carga de bilis que acababa de 

arrojar, impasible sacó el reloj.  

— Las cuatro de la tarde y ocho leguas de camino por delante. Señores, 

¡Queden vds. con Dios! 

Y salió con todo aplomo dejando bisco de apampado a su auditorio (Sin 

Rumbo 64). 

Mas a que se refere os termos utilizados em Sin Rumbo como “demolidores 

humanos” e “corriente destructora de su siglo”? Na verdade, as expressões que fazem 
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referência à ruína e à queda devem ser entendidas no contexto do fim do sagrado que abre 

um grande abismo que também não pode ser transposto nem mesmo pelo engenho 

humano, cuja máxima expressão na época seriam as ciências, as quais os termos acima 

fazem alusão e que não podem substituir as certezas eternas de outrora: 

Entregado Andrés a su negro pesimismo, minada el alma por la zapa de 

los grandes demoledores modernos, abismado el espíritu en el glacial y 

terrible «nada» de las doctrinas nuevas, prestigiadas a sus ojos por el triste 

caudal de su experiencia, penosamente arrastraba su vida en la soledad y 

el aislamiento (Sin Rumbo 57). 

Não somente neste extrato de Sin Rumbo, mas em quase todas as passagens 

citadas até agora da obra de Cambaceres, a ciência figura, simultaneamente, com o 

sentimento da perda do sagrado, como a grande responsável pela desertificação do 

interior humano. No entanto, esse pessimismo não teria sido desencadeado apenas pelas 

constantes torrentes discursivas amparadas nos princípios científicos que praguejavam a 

morte de Deus no mundo ocidental, mas sobretudo pelo fato de que esses mesmos 

discursos teriam levado não apenas ao fim do sagrado, como também ao fim do próprio 

homem, o mesmo a quem eles prometiam resgatar de suas próprias profundezas. Logo, a 

ciência não é um corrosivo da alma apenas porque decretou a morte de Deus, mas o é na 

medida em que a promessa de submergir ao interior humano, galgando profundezas até 

então inexploradas, para dele voltar com o que deveria ser a compensação da morte de 

Deus, ou seja, o verdadeiro homem, ou para ser mais preciso, o seu segredo escondido, 

não foi cumprida. Das profundezas do homem as ciências modernas voltaram com as 
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mãos vazias; desastrosa aventura levada a cabo pelas ciências modernas, da qual a 

Psicanálise seria um exemplo e Sin Rumbo apenas uma das testemunhas, como atesta o 

princípio de interioridade que as orienta, sobretudo na obra de Cambaceres.131  

Portanto, se Sin Rumbo é uma obra que transita entre toda a desilusão e agonia do 

ser que não almeja mais, ou nem mesmo possui forças o suficiente para se iludir com a 

idéia de Deus arrasada pelo discurso cientificista da época, ela é, de igual maneira, uma 

obra que problematiza esse ser moderno que, representado por Andrés, também não 

encontra conforto e refúgio na linguagem médico-científica que se apresenta como 

possível substituto da perda do sagrado e que poderia, atraída por uma razão interiorista, 

combater as mazelas humanas, evitar a morte, corrigir os males sociais e redirecionar os 

rumos da sociedade, façanha dos meios médicos que somente poderia ser levada a cabo 

se estivesse alinhada a uma agenda da interioridade, como procuramos demonstrar nos 

capítulos anteriores, no que diz respeito aos campos científicos. Mas como e de que 

forma essa agenda da interioridade humana se infiltrou e se estabeleceu no universo 

literário e transformou a escrita, sobretudo a literária, em uma busca da essência do 

homem tal como teria ocorrido nos campos da ciência? 

 

 

  

                                                
131Vimos no capítulo sobre Aluísio Azevedo o quanto a agenda da interioridade orientou todo o 

desenvolvimento que instituiu a Psicanálise, ainda que o espaço no qual se deu esse movimento teria sido o 

da subjetividade.  
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III.2. Hippolyte Taine e a agenda da interioridade 

 

Para responder a questão colocada anteriormente, gostaríamos de introduzir um 

importante teórico francês da segunda metade do século XIX, Hippolyte Taine, cujos 

trabalhos representaram e contribuíram para o desenvolvimento e construção de um 

conjunto de princípios e preposições literárias aos quais os escritores da época que se 

identificavam com os discursos médico-científicos irão se reportar, sobretudo os 

chamados naturalistas132. Todavia, iremos nos deter sobre os aspectos teóricos acerca 

deste deslocamento espacial da linguagem literária em relação ao universo humano, já 

que Taine irá desenvolver uma teoria do interior e das profundezas humanas de onde 

deveriam emergir todo e qualquer discurso literário.133  

                                                
132Arnold Hauser sustenta que Courbet teria sido um dos primeiros representantes e mestres do 

Naturalismo. Pintor que agradava o grande público ao descrever a vida de pessoas comuns, desprezaria a 
vida burguesa e o padrão de valores vigente, considerando-se um “democrata” e revolucionário, perseguido 

e desprezado. A “paixão” de Courbet e seus partidários, segundo Hauser, era fundamentalmente política e 

contestadora, com uma autoconfiança resultante da crença de serem os “precursores do futuro”, uma vez 

que seriam os pioneiros de um “discurso verdadeiro” acerca da realidade. Em uma carta de 1851, Courbet 

declara: “Sou não só um socialista, mas também um democrata e republicano, numa palavra, um partidário 

da Revolução e, sobretudo, um realista, isto é, o amigo sincero da verdade real”. Champfleury afirmava que 

o Naturalismo correspondia à democracia e os Goncourt identificavam o boemismo com o socialismo em 

literatura, ao passo que Zola dizia que “a República será naturalista ou não será nada” (História Social da 

Arte e da Literatura 793-94). 
133Esta parte do capítulo III intitulada “Taine e a Literatura das Profundezas” foi inspirado no capítulo "A 
Literatura e o Homem" que consta da minha dissertação de mestrado (A literatura e o corpo na obra de 

Araripe Júnior 43-93). Enquanto mestrando, procurei investigar os conceitos básicos do Naturalismo, tais 

como meio, raça e história, a partir de algumas obras de Hippolyte Taine, além de estudar como eles 

funcionavam na teoria literária do século XIX no Brasil, sobretudo em Araripe Júnior, bem como o papel 

que desempenhavam em determinados discursos, cuja tentativa era separar, classificar e banir certos 

autores e obras do círculo literário da época. Entretanto, como resultado desta investigação inicial, parecia-

me que havia uma questão que de certa forma norteava o desenvolvimento dos termos raça, meio e história, 

e que teria a ver com uma vontade ou um desejo pelas “profundezas humanas”, questão que procuro 

trabalhar no presente capítulo e que chamei de "agenda da interioridade". 
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David Baguley afirma que enquanto Honoré de Balzac (1799-1850) foi modelo 

literário, August Comte (1798-1857) e Claude Bernard (1813-1878) os mentores da 

observação científica para o Naturalismo, Taine teria sido um crítico e teórico cuja matriz 

científico-literária serviria como o pilar do Naturalismo fundado por Émile Zola (1840-

1902), infiltrando-se no continente americano e assumindo, se quisermos, as cores locais 

(Naturalism 558).134 Por exemplo, María Eugenia Mudrovcic assinala, na introdução de 

outro romance de Cambaceres, En La Sangre (1887), a presença de Taine, entre outros 

autores como Lamartine, Hugo ou Musset, bem como Flaubert e Zola, como tema de 

discussão nos espaços literários, como o Club del Progreso, o teatro Colón e o Jockey 

Club, onde se encontravam os intelectuais na Argentina oitocentista, inclusive Eugenio 

Cambaceres:   

Los libros y las ideas que llegaban del viejo mundo constituían el tema de 

conversaciones o charlas que invariablemente tuvieron como marco social 

el Club del Progreso, el teatro Colón o el Jockey Club. Se debatían allí las 

distintas tendencias, principalmente las francesas, y junto a la influencia 

reconocida de Lamartine, Hugo o Musset se siguió ávidamente a Taine, 

                                                
134Pacale Seys (Hippolyte Taine et l´avènement du naturalisme 2) atenta para o fato de que Zola teria 
adotado o termo “Naturalismo” em homenagem a Taine, chamando-o de “outil du siècle”, como consta na 

epígrafe da segunda edição de Thérèse Raquin (1887), ao passo que o grupo de intelectuais por ele liderado 

teria reivindicado o termo em 1880 (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 59). David Baguley 

observa que o termo “Naturalismo” foi utilizado na Europa em várias épocas e em diferentes contextos 

desde o século XVII para designar, por exemplo, as ciências naturais. Na mesma época, o termo foi 

utilizado pela crítica artística e, na França da metade do século XIX, pelos filósofos da Encyclopédie, bem 

como pelo criticismo literário russo de 1846 (Naturalism Ficcion 41). Frederick Olafson afirma que o 

termo ou a concepção em torno do “Naturalismo” teria sido utilizado pelo movimento Iluminista do século 

XVIII, no qual a razão seria a origem da legitimidade e autoridade do discurso, como reação e contra as 

idéias religiosas e o domínio do sobrenatural ao qual o ser humano supostamente seria parte (Naturalism 

and the human condition 4). 
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Flaubert y Zola aunque estas fidelidades nunca fueron excluyentes sino 

más bien adhirieron a una especie de sincretismo que ponía de manifesto 

las marcas típicas de los espíritus eclécticos (La Generación del 80 IX). 

Ainda de acordo com María Eugenia Mudrovcic, uma evidência quanto a 

influência de Taine sobre Eugenio Cambaceres seria a semelhança entre a concepção de 

meio utilizada pelo escritor argentino e o teórico francês (La Generación del 80 XV). 

Sendo assim, trata-se de fixar o campo teórico de Hippolyte Taine no qual Sin Rumbo 

será situado, assinalando em sua obra os princípios que teriam norteado, por exemplo, a 

maneira como se deveria lidar com os mais variados objetos no universo da arte em geral, 

e em especial no campo da escrita, bem como a forma como os escritores deveriam 

recortar os temas, levantar suas problemáticas, tal como Cambaceres teria feito para 

introduzir a morte de Deus e a do homem como ponto de sustentação e como fio condutor 

para a elaboração de sua obra. O que nos interessa a partir de agora é delimitar e conhecer 

melhor o terreno no qual se produziu uma certa linguagem atravessada de termos que 

tinham como base a interioridade humana, fosse ela física ou subjetiva, como 

“profundeza”, “interior”, “camada primitiva”, “mundo subterrâneo”, “drama interior”, 

“análise íntima”, bem como suas relações com o meio, com a história e com o sangue, 

cujo objetivo era o de orientar a atividade literária voltada para a escavação do interior 

humano, como demonstra a citação abaixo de Hippolyte Taine: 

Existe um sistema particular de impressões e de operações interiores que 

faz o artista, o crente, o músico, o pintor, o nômade, o homem em 

sociedade; para cada um deles, a filiação, a intensidade, as dependências 
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de idéias e de emoções são diferentes; para cada um deles existe sua 

história moral e sua estrutura própria, com certa disposição mestre e 

certo traço dominador. Para explicar cada um deles, é necessário 

escrever um capítulo de análise íntima, e é pena se atualmente esse 

trabalho é superficial (Do Ideal na Arte 259). 

Enfim, também queremos desenterrar um discurso que teria sido soterrado pelo 

agitado e sempre revoltoso mar literário voltado para o trato das profundezas humanas no 

campo literário e que teria emergido juntamente com a sociedade moderna ocidental em 

oposição a uma suposta dimensão sagrada do homem, cuja façanha principal foi a de 

revelar a mais terrível verdade existente sobre ele, ou seja, a sua própria morte, como 

veremos, logo em seguida, quando voltarmos a Sin Rumbo.   

 

 Segundo Pascale Seys, Taine teria iniciado sua formação intelectual durante o 

período que ficou conhecido como a “Segunda República” na École Normale, mas 

desenvolveria sua carreira de escritor durante o “Segundo Império”, assumindo a missão 

em sua obra Les Origines de la France contemporaine, publicada entre 1875 e 1893, 

como teria feito Renan, de renovar o “pensamento” e a “moral” da sociedade considerada 

abalada e enferma após os acontecimentos de 1870 e a Comuna, enfraquecida pelo que 

considerava a tradição revolucionária do povo francês, apresentando-se não mais como 

um mero cientista, mas como um médico com a tarefa terapêutica de sanar as feridas e as 

chagas provocadas pelos processos revolucionários que assolavam a sociedade francesa e 

que visavam um desejo de igualdade cada vez mais profundo, sobretudo das camadas 
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populares.135 Essa atitude de reabilitar a nação fez com que seus amigos passassem a 

abandoná-lo e seus inimigos a ignorá-lo (Hippolyte Taine et l´avènement du naturalisme 

176).136 

 É nesse contexto de reabilitar a nação que Taine irá desenvolver uma teoria da 

arte de cunho político cujo objetivo, antes de tudo, era determinar a verdade essencial, ou 

a lei, conforme suas palavras, que definiria de maneira absoluta um indivíduo, um grupo 

social ou uma nação inteira, como veremos mais adiante. Por ora, vejamos suas intenções 

em relação à arte:137 

O assunto com que vos vou entreter só pela poesia parece possível de 

ser tratado. Quando se fala no ideal, é com o coração; pensa-se então no 

belo e vago sonho pelo qual se representa o sentimento íntimo; só o 

abordamos à meia voz, com um quê de exaltação contida... Por nossa 

parte, consoante o hábito, tratá-lo-emos como naturalistas, 

metodicamente, pela análise, e procuraremos chegar, não a uma ode, 

mas a uma lei (Do Ideal na Arte 7). 

Para Taine, da mesma maneira que cada sociedade reservaria um lugar adequado 

para cada indivíduo de diferente raça e cultura, cada artista teria assegurado no mundo da 

                                                
135Como aponto em minha dissertação de mestrado, para Wilson (To the Finland Station 54) Taine “teria 

identificado ‘as multidões da grande Revolução e o governo de Paris’ com a revolução socialista da 

Comuna” (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 58). 
136Como defende Mona Ozouf (Taine 882-95), a pesquisa histórica teria se convertido para Taine em 
investigação médica, cujo objetivo era emitir um diagnóstico e oferecer uma ação terapêutica para sanar e 

corrigir a sociedade francesa (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 58). 
137Já Edmund Wilson (To the Finland Station 49) afirma que em 1852 Taine teria escrito que gostaria de 

descrever a anatomia e a fisiologia do povo francês, tratando-o como se fosse um corpo orgânico (A 

literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 59). 
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arte um espaço determinado por normas e leis intrínsecas que não poderiam ser 

negligenciadas, tanto pelo escritor quanto pelos críticos da arte. Mas dizer que no 

universo da arte haveria leis intrínsecas não significava, na opinião de Taine, que elas 

teriam sido estabelecidas pelos críticos ou pelos artistas ou por quem quer que fosse. Na 

verdade, para atingi-las, segundo Taine, tanto o artista como o investigador ou estudioso 

da arte deveriam buscá-las não em um suposto mundo abstrato da arte, mas desenterrá-

las nos próprios indivíduos que comporiam uma determinada realidade a ser 

ficcionalizada ou estudada. Portanto, trata-se de leis inerentes ao campo artístico que 

variam de acordo com cada indivíduo, povo, país, período e cultura, as quais tanto o 

artista como o crítico deveriam conhecer e dominar para poder identificar, retratar, bem 

como classificar e garantir o valor e o lugar de cada expressão artística, como nota Taine: 

Trabalho assim, pondo-nos sob o ponto de vista dos artistas, permite-nos 

compreendê-los melhor, e como se compõe de análises, é, como toda 

operação científica, passível de verificação e de aperfeiçoamento. 

Seguindo este método, podemos aprovar e desaprovar tal artista, censurar 

certo fragmento e louvar outro da mesma obra, estabelecer valores, 

apontar progressos e desvios, reconhecer aflorações e degenerescências, 

não arbitrariamente, mas consoante regra comum. (...) É esta regra secreta 

que procurarei expor, precisar e justificar perante vós (Do Ideal na Arte 

16-17).138 

                                                
138Para Taine, o crítico ou o artista deveria penetrar no íntimo dos objetos a serem investigados por meio 

de seus “hábitos”, seus “costumes” e renunciar ao seu gosto pessoal, às abstrações de seu pensamento, aos 

seus interesses pessoais para reproduzir em seu próprio interior o estado de espírito, o “caráter inato”, os 
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  Logo, defende Taine, antes de mais nada, tanto o artista como o estudioso da arte 

deveriam se comportar como se fossem um “psicólogo” diante de seus objetos, no intuito 

de realizar uma “análise íntima” a partir, por exemplo, de sua casa, seus móveis, seus 

costumes, sua expressão artística e religiosidade para que se pudesse determinar seu 

gosto, sua elegância e grosseria, tolice ou sagacidade, bem como de cada palavra e 

metáfora que ele empregaria para se expressar em um texto ou em uma conversação, sua 

inflexão de voz, suas mudanças de atitude para que pudesse julgar sua alegria, sua 

energia e rigidez, além de sua paixão, a ordem e o desenvolvimento de seu raciocínio, a 

maneira como afloram as idéias e como elas são concebidas, no intuito de revelar, 

reconstituir a verdade soterrada de um indivíduo, de uma sociedade ou de uma civilização 

inteira de um determinado período139 (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 

63).140 Porém, todos estes elementos, ideais, sentimentos, valores, formas de raciocínio 

etc, que afloram da análise do “psicólogo” em busca da verdade soterrada do homem, 

                                                                                                                                            
pensamentos do artista ou as impressões da obra estudada (A literatura e o corpo na obra de Araripe 
Júnior 60). 
139Como atenta Edmund Wilson, Taine teria feito cursos de anatomia, psicologia e teria assistido as sessões 

realizadas pelos alienistas (To the Finland Station 51). 
140No entender de Michel Foucault, quando o homem passa a ser objeto de estudo das ciências modernas 

surge uma rede de empiricidade que faz com que novos objetos de investigação surjam, como o “trabalho”, 
a “língua”, a “vida”, vistos como caminhos que levariam à “verdade humana”. Seria neste sentido que a 

linguagem, por exemplo, que até então era vista como um repositório de saberes, instrumento ou produto de 

uma organização social, a partir do qual se classificava e determinava o nível de civilização de uma 

determinada sociedade, passaria a ser tratada na modernidade como uma “atividade incessante” que 

revelaria a energia e a disposição do povo que a havia formulado: “Desde logo, as condições de 

historicidade da linguagem são modificadas; as mutações não vêm mais do alto (da elite dos sábios, do 

pequeno grupo de mercadores e viajantes, dos exércitos vitoriosos, da aristocracia de invasão), mas nascem 

obscuramente de baixo, pois a linguagem não é um instrumento, ou um produto – um ergon, como dizia 

Humboldt – mas uma incessante atividade – uma energeïa. Numa língua, quem fala e não cessa de falar, 

num murmúrio que não se ouve mais de onde vem, no entanto, todo o esplendor, é o povo” (As Palavras e 

as Coisas 306; grifos do autor).    
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seriam considerados por Taine como “caracteres” dispostos na organização interna dos 

indivíduos em camadas:141 

Eis o granito primitivo; doura a vida de um povo, e serve de base 

às camadas superpostas que os períodos sucessivos vêm depositar 

à superfície. – Se procurasse mais baixo, encontraria ainda bases 

mais profundas; aí estão as camadas obscuras e gigantescas que a 

lingüística começa a revelar. Por baixo dos caracteres de povo 

estão os de raças (Do Ideal na Arte 29). 

Os caracteres que formariam as camadas do “fundo primitivo”, uma das muitas 

alegorias que Taine utiliza para se referir ao interior humano, são entendidos como 

“forças naturais”, dispondo de “direções” e “grandezas”, as quais os indivíduos 

herdariam através do sangue, podendo variar segundo os diferentes grupos raciais. Por 

sua vez, estes caracteres poderiam ser divididos em dois grupos distintos. O primeiro 

seria composto por caracteres chamados por Taine de “elementos” ou “elementares”, 

que, em todo caso, seriam aqueles que se encontrariam nas camadas mais profundas dos 

seres vivos, nas regiões mais íntimas. O segundo grupo seria composto por caracteres 

chamados de “arranjo”, tidos como anteriores, superficiais e derivados dos elementares. 

Como é de se supor, o primeiro seria irredutível face ao segundo, mais forte e menos 

variável, e caso sofresse algum tipo de abalo, arrastaria consigo aquele que lhe seria 

subordinado, no caso, o “arranjo”, ou seja, não se poderia transformar os elementos sem 

                                                
141Michel Foucault sustenta que o conceito de organização jamais teria sido utilizado antes do século 

XVIII para se referir a uma certa ordem natural de determinada estrutura orgânica, tanto interna como 

externa, na qual os elementos estariam subordinados uns aos outros e interligados entre si (As Palavras e as 

Coisas 232).  
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que isso acarretasse algum tipo de perturbação àqueles que lhe estivessem ligados, os 

pertencentes ao arranjo (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 69).   

Na visão de Taine, como os atributos ou caracteres são constituídos de energia e 

de forças, tanto os elementares como os arranjos, eles deveriam ser avaliados em termos 

de durabilidade, invariabilidade, predominância e superioridade ao longo da história, a 

qual funcionaria como um “campo de provas” para que se definisse aquelas idéias e 

sentimentos permanentes, ou seja, os elementares, e os passageiros, neste caso, os 

arranjos, sendo possível a partir daí traçar a “geologia moral” de um indivíduo e de uma 

organização social à maneira do “cabouqueiro”: 

Sob sua influência, nossos estratos são pouco a pouco removidos, uns 

mais ligeiros e outros mais lentamente. Seus primeiros golpes de pá 

escavam facilmente um terreno móvel, espécie de aluvião fofa e 

inteiramente exterior. Surgem a seguir cascalhos, mais unidos, areias 

mais espessas que, para desaparecerem, exigem trabalho mais longo. 

Mais abaixo se dispõem os calcários, mármores, xistos estratificados, 

todos resistentes e compactos. São necessárias eras inteiras de labor 

contínuo, de cortes profundos, de explosões múltiplas, para alcançá-los. 

Mais abaixo ainda se aprofunda, em longes indefinidos o granito 

primitivo, suporte do resto, e, por mais poderoso que seja o embate dos 

séculos, não o consegue remover por inteiro (Do Ideal na Arte 24).  

É dessa maneira que, para Taine, as camadas superpostas seriam reveladas sob o 

olhar do “psicólogo”, por meio da sucessão dos eventos históricos, cuja etapa final seria 
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definida pelas qualidades primordiais que a história não poderia remover, mas que as 

faria vir à tona para que reinassem soberanamente.142 Mas para que os estudiosos e 

investigadores sociais, como o crítico e o artista, pudessem reconstruir a “geologia 

moral” de um indivíduo, de uma sociedade e de uma civilização, seria necessário que 

considerassem a classificação que Taine faz quanto aos caracteres e as camadas, os quais 

são divididos em quatro categorias.143 A primeira camada, chamada de “gênero de 

espírito”, seria formada pelos costumes e pelas idéias que residiriam na superfície 

humana com duração de três a quatro anos, pois seriam formados por uma estrutura frágil 

e pertenceriam à moda e ao momento (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 

70-71): 

Um viajante que tenha ido à América ou à China não encontraria ao 

regressar a mesma Paris que deixara. Sente-se provinciano e 

desambientado, pois o gracejo do povo teria mudado de aspecto e o 

vocabulário dos clubes e dos pequenos teatros seria diferente (Do Ideal na 

Arte 24).  

                                                
142Conforme Taine, esse método não apenas distinguiria os caracteres elementares dos arranjos mas, ao 

fazê-lo, poderia demonstrar tanto o sucesso quanto o fracasso de um indivíduo ou de um povo, pois o que 

estaria em questão seria a permanência e sobrevivência destes caracteres ao longo do tempo determinadas 

pela concordância entre sua força e as qualidades do meio e do momento nos quais estariam inseridos. 

Assim, é desse mecanismo que resultaria o sucesso ou a falta de êxito de um indivíduo e de um povo, visto 

que as forças em concordância, ou seja, a energia dos caracteres da raça em conformidade com os efeitos 
do meio, favoreceriam e explicariam os sucessos, ao passo que as forças em contradição determinariam e 

produziriam os fracassos (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 68). 
143De acordo com Taine, para se estudar a camada primitiva onde se encontrariam os fundamentos e 

instintos elementares e definidores de um indivíduo, deveria-se considerar sua história em detrimento às 

suas definições físicas, concentrando os estudos em suas circunstâncias, seus hábitos e suas necessidades: 

“Para vos fazer ver essa estrutura profunda das almas italianas, mostrar-vos-ei as circunstâncias, os hábitos, 

as necessidades que a produziram: vós a compreendereis melhor por sua história do que por sua definição” 

(Filosofia da Arte na Itália 59-60).  
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A segunda categoria, formada por idéias e sentimentos um pouco mais resistentes, 

teria a duração de uma geração e de uma época inteira e poderia ser encontrada em 

plebeus “de raça nova” com “faculdades” e desejos” típicos de seu tempo, mas que não 

suportariam os golpes e os “fastígios do mundo” que lhes perturbariam o “espírito e o 

coração”. A terceira categoria teria uma durabilidade maior, podendo se manter intacta 

por um período completo da história, como a Idade Média, a Renascença, a era clássica 

etc, pois seriam atributos extremamente fortes e estáveis que conseguiriam suportar 

durante séculos os abalos e golpes violentos, como revoluções, bem como “atritos 

surdos” que constantemente os atacam. Entretanto, por mais resistentes que sejam, um 

dia desaparecem por definitivo, como demonstraria a história da França (A literatura e o 

corpo na obra de Araripe Júnior 71).  

Para exemplificar esta categoria, Taine resgata o que ele chama de um certo “tipo 

francês” que, segundo ele, embora fosse feito destes caracteres um pouco mais profundos 

e resistentes que formariam a terceira camada e que ainda seria notado na França de sua 

época, admirado pelos europeus pela fineza e polidez no trato com os outros, que teria 

sido talhado aos “padrões nobres de Versalhes” aos quais ainda se manteria fiel, bem 

como às convenções, às maneiras e à linguagem que se utilizava nos estratos mais altos 

das monarquias francesas e educado nos ensinamentos que promoveriam a evolução 

humana e que teria reinado durante um longo tempo, estaria, para o seu desencanto, 

vivendo sob o “regime democrático”, prestes a desaparecer, pois estaria se dedicando à 

diversificação e à transformação de seu estilo próprio para investir em especulações no 

campo das idéias (A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 71): 
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Vemos desde oitenta anos, o francês, arrolado no regime democrático, 

perder parte da polidez, a maior porção da galanteria, a querer 

diversificar e alterar seu estilo, entender de maneira nova todos os 

grandes interesses da sociedade e do espírito (Do Ideal na Arte 26). 

Porém, Taine procura tranquilizar seus leitores ao afirmar que nem tudo estava 

perdido e que haveria uma quarta categoria, para o consolo dos que viam nos processos 

revolucionários uma ameaça aos padrões sociais existentes, feita de certos “instintos e 

aptidões” presentes na origem de “todos os grandes povos” e que seriam “indenes” a eles, 

caracteres tão resistentes que não se abalariam com o que quer que fosse, como os 

movimentos mais violentos da história, dentre os quais as revoluções ou a decadência 

moral de uma sociedade ou de uma civilização em um determinado período, resistentes, 

inclusive, até mesmo aos ideais democráticos tão combatidos por ele: “Por baixo dos 

poderosos estratos que os períodos históricos removem, aprofunda-se, estendendo-se, 

uma camada bem mais poderosa que os períodos históricos não abalam” (Do Ideal na 

Arte 27).  

É que, na sua opinião, os “estratos” soterrados pelo tempo e que compõem a 

“camada primitiva” seriam os que definiriam um indivíduo, um povo ou uma “raça”, bem 

como uma civilização inteira, e uma vez que se encontram protegidos no sangue, 

poderiam ser transmitidos por ele intactos às futuras gerações. E para serem identificados 

e retirados dos escombros bastaria comparar as épocas atuais com os momentos iniciais e 

nascentes de uma certa organização social, como defendia em seu método que 

procuramos apresentar até aqui, o qual deslocaria o olhar do escritor e do investigador 
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social e estudioso da arte da superfície para as profundezas do ser onde se esconderia o 

“fundo nacional sempre intacto e persistente” de um povo, como o do Anglo-Saxão Do 

Ideal na Arte 27):144 

Analogamente o Anglo-Saxão, tal como se revela através dos costumes, 

leis civis e antigas poesias da época bárbara, espécie de bruto feroz, 

carnívoro e aguerrido, mas heróico e dotado dos mais nobres instintos 

morais e poéticos, reaparece, após os quinhentos anos de conquista 

normanda e de importações francesas, no teatro apaixonado e imaginoso 

da Renascença, na brutalidade e desavergonhamento da Restauração, no 

sombrio e austero puritanismo da Revolução, na fundação da liberdade 

política e no triunfo da literatura moral, na energia, orgulho, tristeza, 

elevação dos hábitos e das máximas que, na Inglaterra, sustentam hoje o 

operário e o cidadão (Do Ideal na Arte 27).145 

                                                
144A motivação política, porque não dizer racista, de Taine é muito clara, como já mencionamos, e ela fica 
ainda mais visível quando ele afirma que alguns povos que compartem uma determinada estrutura de 

caracteres, que favorece a inteligência, o saber e o agir, por exemplo, teriam uma capacidade espontânea de 

construir civilização, como seria o caso dos latinos, gregos, germanos, eslavos, celtas, persas, hindus, ao 

passo que outros não, como os chineses e semitas, pois estes seriam feitos de substratos bem diferentes: 

“As diferentes raças estão entre si, quanto à moral, como um vertebrado, um artrópode e um molusco, por 

exemplo, estão entre si, quanto ao físico” (Do Ideal na Arte 27). 
145Taine afirma que os caracteres deveriam ser avaliados tendo como parâmetro a “vida”, uma vez que eles 
poderiam “conservá-la”, caso a favorecessem, ou destrui-la, caso lhe infligissem dificuldades: "É evidente 

que os caracteres de que é dotado sejam mais ou menos benéficos ou maléficos, ou mistos. Vemos todos os 

dias indivíduos e sociedades prosperarem, acrescerem o poder, falharem nos empreendimentos, arruinarem-

se, perecerem; e cada vez, se se lhes considera a vida em conjunto, descobrindo ser sua queda explicável 

por algum defeito de estrutura geral, pelo exagero de uma tendência, pela desproporção entre situação e 

aptidão, assim como lhes tem o sucesso por causa da estabilidade e do equilíbrio íntimo, da moderação de 

desejos ou da energia de uma faculdade" (Do Ideal na Arte 54). Foucault observa que a noção de “vida”, 

pensada a partir da idéia de finitude que passa a vigorar no período moderno, não teria exercido nenhuma 

influência no que concerne a construção do saber antes do século XIX, quando este passou a ser buscado 

nas profundezas do homem (As Palavras e as Coisas 165).  



 187 

 Procuramos até agora resgatar um discurso projetado para a instituição de um 

certo modo de investigação e de atividade literária comprometidos com uma agenda da 

interioridade na modernidade, ou seja, com os subterrâneos do homem, de onde deveria 

surgir a sua mais pura verdade, ou como diria Taine: o “atributo ideal”, retirado de um 

indivíduo, mas que definiria um povo inteiro. Vimos que no caso dos franceses, e 

igualmente no dos ingleses do século XIX, de acordo com as reflexões deste autor, o 

“atributo notável”, ou seja, o atributo indene, seria feito dos mais nobres impulsos 

heróicos e poéticos. Todavia, a que diferentes atributos ou descobertas e constatações este 

tipo de discurso teria levado é o que queremos investigar em Sin Rumbo de Eugenio 

Cambaceres.146 

 

 

III.3. A morte do homem como efeito da interioridade 

 

Vimos anteriormente, por meio de alguns trabalhos de Taine, como um certo 

discurso, voltado para o campo literário e orientado pela lógica da interioridade, opera, 

ainda que de maneira um pouco distinta, mas com as mesmas motivações presentes no 

campo científico, deslizando-se gradualmente para o interior humano no intuito de atingir 

e resgatar uma essencialidade e verdade secretas, seja de um indivíduo ou de uma 

                                                
146A partir da década de 1930 na América Latina, segundo Jossiana Arroyo, as teorias cientificistas do 

século XIX cedem espaço a uma abordagem cultural, cujos representantes seriam Gilberto Freyre (1900-

1987) no Brasil e Fernando Ortiz (1881-1969) em Cuba, no intuito de se tratar aquele de quem se fala como 

sujeito da escritura, o que não ocorria quando os objetos da escritura eram submetidos aos discursos 

cientificistas (Travestismos Culturales 48). 
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sociedade, mesmo que este discurso das profundezas fosse engendrado por Taine por 

motivações políticas bem claras, como chegamos a sugerir. Não seria necessário 

demonstrar aqui, pois isso extrapolaria os modestos propósitos deste trabalho, o quanto 

boa parte da literatura moderna ocidental nascente, e não apenas o Naturalismo, orientou-

se por essa lógica até meados do século XX, quando seu grande objetivo ainda era 

conhecer a verdade dos indivíduos de uma sociedade, sobretudo para reafirmar aquilo de 

que supostamente já estavam convencidos. Apenas para ilustrar esta questão, gostaríamos 

de citar um fragmento de Seis ensayos en busca de nuestra expresión, de 1928, do 

escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), cuja preocupação ainda era 

identificar uma essencialidade que pudesse definir os indivíduos ou mesmo uma 

organização social como a América Hispânica: 

El ansia de perfección es la única forma. Contentándonos con usar el ajeno 

hallazgo, del extranjero o del compatriota, nunca comunicaremos la 

revelación íntima; contentándonos con la tíbia y confusa enunciación de 

nuestras intuiciones, la desvirtuaremos ante el oyente y le parecerán cosa 

vulgar. Pero cuando se ha alcanzado la expresión firme de una intuición 

artística, va en ella, no sólo el sentido universal, sino la esencia del 

espíritu que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido 

(Ensayos 118; grifos nossos).147 

                                                
147Muito antes, como sugere Francisco Morán, o movimento literário chamado Modernismo, que se 

desenvolveu na América Hispânica entre 1880 e 1910, teria se desenvolvido no espaço da interioridade, ao 

qual o crítico se refere como “reino interior”, uma alusão ao título de um dos poemas de Rubén Darío, El 

Reino Interior, de 1896, conhecido como um dos fundadores do movimento. Aliás, é o próprio Francisco 

Morán que observa que a leitura que Rubén Darío faz de Paul Verlaine, um dos principais escritores 
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Mais adiante, em um outro fragmento correspondente ao mesmo texto, Pedro 

Henrique Ureña, referindo-se às concepções, ou melhor, às tarefas as quais a arte teria 

sido requisitada a defender, segundo ele, toca na mesma questão ao afirmar que um 

destes papéis da literatura seria, além do jogo imaginativo, o de expressar os desejos mais 

profundos, função literária que já dava indícios de falta de vigor e vigência: 

El arte había obedecido hasta ahora a dos fines humanos: uno, la 

expresión de los anhelos profundos, del ansia de eternidad, del utópico y 

siempre renovado sueño de la vida perfecta; otro, el juego, el solaz 

imaginativo en que descansa el espíritu. El arte y la literatura de nuestros 

días apenas recuerdan ya su antigua función trascendental; sólo nos va 

quedando el juego... Y el arte reducido a diversión, por mucho que sea 

diversión inteligente, pirotecnia del ingenio, acaba en hastío (Ensayos 120; 

grifos nossos). 

O que encontramos nesses dois fragmentos é justamente a questão que vimos 

tentando desenvolver ao longo deste trabalho, ou seja, o fato de que o que mais 

impulsionou o desenvolvimento dos saberes, inclusive literário, teria sido essa busca aos 

recôncavos humanos que permaneceu até meados do século XX.  

Em Sin Rumbo, portanto cinquenta anos antes da publicação de Seis ensayos en 

busca de nuestra expresión, encontramos, em toda sua vitalidade, o mesmo princípio da 

interioridade que irá determinar um movimento discursivo em direção ao interior humano 

                                                                                                                                            
franceses que teriam influenciado os intelectuais em torno do Modernismo, se articula com o próprio “reino 

interior” do escritor nicaraguense (Con Hugo Fuerte y con Veraline Ambiguo 481-2).   
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e que, como podemos ver, define as funções da arte às quais se refere Pedro Enríquez 

Ureña e as quais são nosso objeto de problematização, ao menos aquela que diz respeito à 

revelação íntima. Na obra de Cambaceres, e também na obra de Pedro Enríquez Ureña, o 

movimento feito pela linguagem se produz por meio dos mesmos pressupostos de Taine, 

ou seja, do exterior para o interior, ou se preferir, da superfície para o centro.  

Dessa forma, em Sin Rumbo, o movimento que se dá entre um espaço e outro 

ocorre a partir de um plano real e superficial da empiricidade da vida, o qual procura 

revelar toda a interioridade dos indivíduos à maneira de Taine, ainda que termos como 

“alma” e “espírito” sejam amplamente utilizados na obra de Eugenio Cambaceres, como 

já tivemos a oportunidade de observar. Logo, não se pode imaginar que a subjetividade 

em Sin Rumbo se manifestaria a partir da região esfumaçada do espírito onde não haveria 

nenhum registro da experiência humana, como ocorre em Los pazos de Ulloa, que 

veremos no próximo capítulo. Em Sin Rumbo, ao contrário, a subjetividade seria, ao 

modo de Taine, inevitavelmente marcada pela empiricidade dos fenômenos físicos, 

biológicos, naturais e sociais, bem como do tempo, muito diferente do que ocorre na obra 

de Emilia Pardo Bazán citada acima, na qual temos a sensação de que o narrador vagueia 

com os olhos fechados, dispondo apenas da linguagem como instrumento que revela, no 

fundo, sua própria fé em um mundo extraterreno e como único meio capaz de tatear essa 

dimensão supostamente inatingível do ser. 

Mas também não podemos admitir que em Sin Rumbo fôssemos deslocados de 

uma dada organicidade interior, cada vez mais microscópica, até o interior absoluto a 

partir do qual se formaria o subjetivo, ou que houvesse uma subjetividade que fosse 
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sendo construída por meio do fluxo incessante de práticas repetitivas, cujo efeito se daria 

nas menores partículas orgânicas do corpo, como vimos na obra de Delbouef. 

Definitivamente este não é o modelo que vemos ser construído na obra de Cambaceres. 

Algo similar a isso ocorre em O Homem, de Aluísio Azevedo, mas de maneira bem 

diferente, uma vez que a narrativa se mantém na superfície e não no interior do corpo 

orgânico que, por sua vez, é um dos grandes protagonistas da obra. E se há uma conexão 

entre Sin Rumbo e a obra de Delboeuf seria o fato de que Cambaceres chama a 

interioridade dos indivíduos de “consciente” e “inconsciente”, além de utilizar o termo 

“alma”, como apontamos anteriormente. Seja como for, o fato é que em Sin Rumbo o 

narrador não se vê perambulando cegamente pelas ofuscantes paragens da alma, ao 

contrário, ele se encontra com os olhos bem atentos, prontos para detectar cada 

movimento que possa revelar uma subjetividade que não pode ser apreendida no interior 

humano diretamente pela linguagem, como fariam os escritores românticos, seguindo à 

risca, desta forma, os ensinamentos de Taine. Portanto, o interior subjetivo de Andrés, 

que se apresenta de maneira afirmativa e não como simulacro, é apresentado por meio do 

espaço exterior composto pela empiricidade que reveste a personagem, ou seja, pela 

memória ou reminiscência do passado, pela torrente de ações e de gestos, pelo fluxo da 

linguagem, pela disposição do meio, pela constituição física de cada indivíduo, pela 

organização dos objetos em uma dada realidade etc, narrativa que se desenvolve em 

referência ao campo ao longo dos três primeiros capítulos.  

No que tange o meio físico, ele é apresentado através de um fluxo narrativo que o 

distingue entre exterior, como lugar do trabalho e das relações interpessoais, sobretudo 
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entre empregado e patrão, e interior, ou seja, o espaço privado e doméstico da fazenda. 

Entretanto, ambos cumprem o papel de dar ao leitor a dimensão subjetiva do 

protagonista, Andrés. No caso do exterior, a narrativa vai revelando aos poucos, por meio 

de um fluxo progressivo de dramaticidade, um mundo retratado no nível da natureza 

bruta, fazendo referências a ovelhas sendo tosadas de maneira cruel, ao sangue da carne 

crua exposta e que servirá de alimento aos trabalhadores etc, mas também à força, à 

rudeza, à violência e à bravura, cujo objetivo é marcar o território das qualidades pessoais 

e interiores de Andrés que, logo após as descrições do meio, é introduzido ao leitor por 

intermédio de um conflito físico com um de seus empregados. Quanto ao espaço interior 

e doméstico, o jogo narrativo é outro, uma vez que, embora haja descrições do ambiente, 

a função é remeter o leitor ao interior do protagonista de maneira direta, utilizando de 

outros expedientes à maneira de Taine:         

En el balcón abierto de su cuarto, al naciente, largo a largo tendido sobre 

un sillón de hamaca, alto, rubio, la frente fugitiva, surcada por un 

profundo pliegue vertical en medio de las cejas, los ojos azules, dulces, 

pegajosos, de esos que es imposible mirar sin sufrir la atracción misteriosa 

y profunda de sus pupilas, la barba redonda y larga, poblada ya de pelo 

blanco no obstante haber pasado apenas el promedio de la vida, estaba un 

hombre: Andrés.  

Al través del humo de su cigarro, su mirada vagaba perdida en el espacio 

(Sin Rumbo 49). 
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 Apresentar a subjetividade intimista de Andrés situando-o em um dos cômodos da 

casa é para nós muito emblemático, uma vez que nosso objetivo é demonstrar que o 

movimento da trama é sempre voltado para a interioridade, como denota o fragmento 

acima. A linguagem que se demora nas características físicas de Andrés, altura, cor de 

seus cabelos, silhueta da testa, sua bravura, das quais se despregam impressões 

enigmáticas e misteriosas que nos chama para seu interior, revela-nos quase tudo sobre 

este personagem: o suposto grupo racial e social ao qual pertencia, sua força, seu estado e 

a atividade imaginativa e de meditação que se processam em seu interior etc. Logo, trata-

se de um indivíduo que se encontra sozinho no repouso de seu quarto, absorvido por uma 

reflexão fugidia, que vai sendo aos poucos arrastado para o grande vazio da existência, 

como nos dá a certeza a frase em seguida: “Al través del humo de su cigarro, su mirada 

vagaba perdida en el espacio” (Sin Rumbo 50): 

El óvalo de almendra de sus ojos negros y calientes, de esos ojos que 

brillan siendo un misterio la fuente de su luz, las líneas de su nariz ñata y 

graciosa, el dibujo tosco, pero provocante y lascivo de su boca mordiendo 

nerviosa el labio inferior y mostrando una doble fila de dientes blancos 

como granos de mazamorra, las facciones todas de su rostro parecían 

adquirir mayor prestigio en el tono de su tez de china, lisa, lustrosa y 

suave como un bronce de Barbedienne (Sin Rumbo 55).148 

                                                
148Conforme Naomi Lindstrom, “chino” era um termo pejorativo utilizado no século XIX para se referir 

especificamente à população rural de origem indígena na Argentina (Early Spanish American Narrative 

181). 
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E é por meio da mesma técnica, como podemos perceber no fragmento acima, que 

conhecemos Donata, uma das criadas de Andés. Portanto, é a partir de uma superfície 

física vibrante e exótica, recoberta com uma carga semântica sensual, os olhos que 

brilham intensamente, os contornos engraçados do nariz, os trejeitos que estimulam a 

boca selvagem e revelam a brancura dos dentes, o rosto que ganha prestígio com a textura 

lustrosa e suave típica de mestiça, enfim, que o narrador nos coloca frente a frente com a 

intimidade da jovem, com quem Andrés terá um filho. 

Desse modo, podemos somente nos arriscar em definir a interioridade dos 

indivíduos em Sin Rumbo caso fiquemos atentos ao plano da descrição detalhada dos 

pequenos traços físicos e nas suas variações que podem revelar uma atitude, um 

sentimento, uma idéia, um estado de ânimo, como a ruga de Andrés indica uma certa 

dispersão no tempo e como a boca provocante de Donata assinala sua sensualidade. 

Portanto, trata-se em Sin Rumbo de uma linguagem que roça e estimula as superfícies 

visíveis e empíricas dos indivíduos com o intuito de fazer brotar aos nossos olhos o seu 

interior. E se há algum mistério escondido e que deve ser revelado sobre as personagens, 

ele se desprende desses mesmos planos visíveis, como é o caso do apelo sexual que 

marca a entrada de Donata no enredo. Sendo assim, não é de uma interrupção da 

descrição pela voz do narrador para dizer o que bem quiser ou para se referir a algo que 

pertence a outro espaço qualquer que não sejam as superfícies tangíveis das personagens 

que conhecemos. Por exemplo, quando Andrés se vê completamente atraído por Donata, 

é menos pelos seus atributos localizados na dimensão espiritual, o que era comum nas 
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obras românticas, do que pela superfície do corpo físico, o que será a tônica das obras 

tidas naturalistas: 

Ella, sin sospechar que dos ojos hambrientos la devoraban, proseguía 

descuidada su tarea mientras, deseosa de evitar a Andrés el fastidio de la 

espera, de cuando en cuando le hablaba:  

— ¿Y Vd., patrón, con tanto sol, qué milagro?  

Se había sentado; iba a ponerse las medias.  

Al cruzar una sobre otra las piernas, alzándose la pollera, mostró el pie, un 

pie corto, alto de empeine, lleno de carne, el delicado dibujo del tobillo, la 

pantorrilla alta y gruesa, el rasgo amplio de los muslos y, al inclinarse, por 

entre los pliegues sueltos de su camisa sin corsé, las puntas duras de sus 

pechos chicos y redondos (Sin Rumbo 55). 

 Essa dimensão psicológica, da qual surge uma certa essencialidade dos 

indivíduos, também seria revelada ao leitor por meio de uma realidade que se situa no 

nível da realidade subjetiva, porém não menos tangível, pois ela pertence à ordem da 

empiricidade, ou seja, às experiências vividas pelos indivíduos, que nada mais é que a 

memória, como é o caso de Andrés. Como vimos, logo no início da obra ele aparece em 

uma poltrona e, após o narrador se referir à sua composição física, ele nos conta as 

lembranças de cada etapa da vida de Andrés: inicialmente sua infância prejudicada, 

primeiro, pelo excesso de amor materno que lhe impedia o aprendizado pela vivência, 

inclusive na época de colégio; segundo, pela violência do pai que lhe causa medo. Em 

seguida, os anos na universidade, quando já é independente em relação à família, os quais 
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foram dedicados a várias experiências sem sucesso, aventurando-se nos cursos de direito 

e de medicina, abandonando-os por fastio e por asco na primeira aula de autópsia. Depois 

as veleidades artísticas, como observa o narrador, marcadas pelas aspirações fugazes ao 

belo e ao grande, às escolas de Paris e de Roma, aos ateliês de alguns artistas, mas 

também aos jogos, às mulheres e às orgias que antecederam o cansaço e a repugnância 

profunda a esta vida, o que o leva a entregar-se as viagens às grandes cidades da época, 

como Paris e Roma, bem como aos países considerados exóticos do Oriente, como a 

China, mas que, no final das contas, sempre se depara, seja lá para onde vai, com aquilo 

do qual se está fugindo, ou seja, o nada e a falta de sentido das coisas, como afirma o 

narrador (Sin Rumbo 51). Andrés poderia ser comparado a um flâneur ou a um boêmio do 

século XIX, um tipo de indivíduo tematizado por Baudelaire e problematizado por Walter 

Benjamin, cuja capacidade de mobilidade poderia levá-lo a lançar-se às mais diversas 

experiências que as grandes metrópoles da época, como Paris, poderiam oferecer-lhe, 

sobretudo no campo da arte e da cultura. Mas a questão é que o flâneur crê em uma 

essencialidade ou num sentido das coisas a serem descobertos, se considerarmos a noção 

que Walter Benjamin confere a este personagem, tanto que, em sua errância pelas 

cidades, é movido por uma vontade de conhecer que o faz assemelhar-se a um detetive ou 

a um cientista social orientado por um olhar perscrutador, como observa Renato Ortiz 

(Walter Benjamin e Paris 21-28). Entretanto, nada sugere na narrativa que Andrés 

dispunha destas qualidades, e se há algum sentimento que o guia em suas aventuras é um 

mero entusiasmo pela novidade que sempre resulta na constatação de um profundo vazio 
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interior, não só daquilo que é dado à experiência, mas daquele que se lança às 

descobertas, ou seja, Andrés:149 

Y en un momento de empalago, de cansancio, de repugnancia 

profunda, los viajes, la Rusia, el Oriente, la China, el mundo y siempre y 

en todas partes, bajo formas varias y diversas, el mismo fondo de barro 

(Sin Rumbo 51).  

 Portanto, em Sin Rumbo, estamos diante de um ser que foi dessacralizado e 

antropologizado, um tipo de homem que será bem comum nas narrativas ditas 

naturalistas, perpassado pelos saberes modernos que exigem que sua vida, sua história, 

suas experiências, enfim, o que deve, ou ao menos, pode revelar parte do seu “eu” 

singular, venha à tona por meio de uma linguagem que irá imanar-se com a realidade 

exterior. Assim sendo, não estamos diante de um ser cuja interioridade seria marcada 

pelo suposto viés divino e comum a qualquer outro mortal. Trata-se aqui de uma 

interioridade construída no tempo e no espaço, que deve ser determinada, singularizada e 

contextualizada, muitas vezes pelo próprio indivíduo que é instigado a falar, daí o 

                                                
149Michel Foucault nota que Kant (1724-1804) teria sido o primeiro filósofo moderno na medida em que 

coloca como objeto de investigação não o que poderia ser considerado uma transcendência humana, como 

o pensamento racional no caso de Descartes, mas algo muito real e que diria respeito justamente àquele que 
fala e pensa, seja um cientista ou um filósofo, bem como o lugar de onde ele fala, tomando em 

consideração sua inserção no fluxo dos acontecimentos. Mas o que ele demonstra, e que é mais importante 

para nós, é que ao investigar o seu próprio presente, mais precisamente a Revolução Francesa (1789), Kant 

identifica algo completamente diferente ao que até então havia sido tomado como objeto da filosofia ao 

responder a pergunta sobre se haveria algo que orientaria a caminhada dos homens ao longo da história, 

cuja resposta foi a de que o sentimento exerceria essa função, ou melhor, uma disposição inerente aos 

indivíduos que nada mais é que o “entusiasmo”, mas não dos envolvidos diretamente em um determinado 

processo e sim daqueles que são seus espectadores. Seja como for, gostaríamos apenas de assinalar que 

Kant rompe com as premissas da tradição cartesiana ao promover um certo mergulho vertical, deslocando-

se do espaço da subjetividade para se situar na materialidade da qual autoriza ou não um determinado 

discurso (Dits et Écrits 679-688). 
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distanciamento e silenciamento do discurso em terceira pessoa do narrador em Sin 

Rumbo. Ora, essa técnica nada mais é do que os procedimentos adotados nos consultórios 

médicos, sobretudo dos psicanalistas, cujo diagnóstico supostamente deveria ser 

elaborado a partir dos discursos dos indivíduos sem nenhuma intermediação. Neste 

aspecto, ser um leitor de obras como a de Cambaceres é justamente desempenhar esse 

papel de psicólogo do qual Taine já falava, e que se resumia no ouvir os indivíduos, cuja 

voz, que dá vazão a uma certa interioridade, deve ser, antes de mais nada, interpretada.  

 De qualquer forma, algumas perguntas precisam ser feitas para que 

redirecionemos o desenvolvimento do nosso texto. O que se descobriu com essa 

linguagem com apelo ao interior e à intimidade dos indivíduos que sorrateiramente se 

desloca do exterior para o interior para dele trazer a verdade, revelar os segredos e a 

essencialidade dos seres, a qual vimos ser desenvolvida nas obras de Taine e a partir da 

qual Sin Rumbo é escrita? Qual teria sido a grande descoberta feita por conta desta 

incursão ao interior humano em todos os campos de saber, que surge com a sociedade 

moderna em oposição aos ideais sagrados e cujo propósito era encontrar o epicentro 

humano, algo que pudesse responder a todos os questionamentos em relação ao homem, 

funcionando como um substituto ou que pelo menos preenchesse a perda do sagrado? Na 

verdade já sabemos a reposta, já a revelamos anteriormente, e ela se encontra em cada um 

dos fragmentos citados acima da obra de Cambaceres, ou seja, o grande tesouro soterrado 

pelas camadas depositadas pela história sobre a humanidade, cuja tarefa de encontrar, 

segundo Taine, era dos investigadores sociais, sobretudo do escritor literário, seria 

simplesmente o nada.  
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Nada? Diriam alguns. O que dizer dos efeitos reais deste procedimento norteado 

pela lógica da interioridade com o qual passamos a operar em fins do século XVIII e 

início do século XIX até os dias atuais no campo da medicina e da biologia, por exemplo, 

cuja tentativa aqui é desmoralizá-los? Sem dúvida alguma, dizer que o fracasso dessas 

operações que visavam o interior humano estava em seus meios e procedimentos seria 

uma inverdade, tanto porque teria sido em torno delas que se construiu toda a medicina 

moderna ocidental e por meio da qual foi possível o modo de vida moderno classificado 

como “sobrevida” e denunciado por Giorgio Agamben em sua obra Homo Saccer, de 

1998. Aliás, tampouco poderíamos dizer que no campo da literatura, ao menos da 

chamada Naturalista, essa lógica da interioridade teria revelado simplesmente o nada no 

interior humano, já que dele se pode constatar o que desde a Antiguidade grega já se 

sabia, sem nem mesmo dispor de uma lógica da interioridade, de que a natureza humana 

seria feita de forças instintivas que revelariam nosso parentesco com os animais, um dos 

grandes obstáculos ao ideal de civilização do mundo moderno.150 E isso não foi pouco, 

pois não apenas teria dado suporte ao corpo de textos que a crítica classificou de 

Naturalista, mas teria servido de pedra fundacional para o desenvolvimento de uma das 

obras mais importantes da literatura latino-americana, escrita por Domingo Faustino 

Sarmiento (1811-1888): Facundo: Civilización y Barbarie, publicado em 1845, no qual o 

mote seriam as forças subterrâneas que se encontrariam no argentino e que o fazem, antes 

de tudo, um bárbaro, portanto, a necessidade de uma onda migratória européia branca que 

                                                
150Francisco Morán observa que o “reino interior” do Modernismo de Rubén Darío seria o espaço da 

manifestação do desejo, do qual deveria ser expurgado, sobretudo, todo e qualquer signo de uma 

sexualidade tida como desviante, como observa Oscar Montero em Modernismo y Homofobia (1997), 

citado por Morán (Con Hugo Fuerte y con Veraline Ambiguo 481-82). 
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pudesse civilizá-lo. Como aponta Julio Ramos, a barbárie, as forças primitivas, vistas 

como incapazes de se ajustarem às exigências do progresso, também operam em 

Sarmiento como um sentimento marcado pelo vazio e pelo nada, o qual deveria ser 

preenchido por meio de discursos importados pelos intelectuais em viagens à Europa e à 

América do Norte, com vistas a construir a nação argentina (Desencuentros de la 

modernidad en la América Latina 36). 

Ora, quarenta anos mais tarde, como se Sarmiento tivesse fundado na Argentina 

uma tradição de pensamento em torno da idéia de bárbaro e mesmo das forças instintivas 

que caracterizariam esta sociedade, temos Andrés, o protagonista de Sin Rumbo, que se 

assemelha a Juan Facundo Quiroga, personagem principal de Facundo, cuja barbárie se 

manifesta através da tirania e da violência, mas que no caso de Andrés viria à tona em 

forma de libido e de desejo sexual, que em alguns casos é acompanhado por violência, 

mas que, no final das contas, também resultaria em um profundo sentimento marcado 

pelo vazio e pelo nada. Na verdade, o que Sin Rumbo demonstra é que os instintos, que 

desde o despontar da filosofia grega serviram como oposição à razão e desde então 

atuaram para transformar o pensamento ocidental ao longo da história como sistemas 

bipolares, seriam a última camada que envolveria o nada da natureza humana, como 

afirma Foucault ao abordar o método de pesquisa de Nietzsche, filósofo contemporâneo 

de Taine, cuja problemática das profundezas perpassa toda a sua obra:151 

                                                
151Décadas depois de Sin Rumbo seria publicado o romance Doña Bárbara, em 1929, pelo escritor 

venezuelano Rómulo Gallegos, com a mesma estrutura discursiva que se encontra na obra de Eugenio 

Cambaceres, na qual se alude à barbárie, cuja manifestação se faria por meio dos desejos sexuais 

excessivos das personagens. No Brasil, a matriz científica estava sendo subvertida pelas propostas 

defendidas na Semana de Arte Moderna de 1922, como a antropofagia.  
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Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de 

acreditar na metafísica, o que é que ele aprende? Que atrás das coisas há 

“algo inteiramente diferente”: não seu segredo essencial e sem data, mas o 

segredo que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça 

por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas (Microfisica do Poder 

17-18). 

Andrés, portanto, é justamente este homem que surge na modernidade e que irá se 

deparar com este vazio humano, o que o diferencia do flâumer de Walter Benjamin, após 

a retirada de todas as camadas, mas sem antes ter sido reduzido às pulsões sexuais, as 

quais, por alguns momentos, ele acreditava que poderiam salvá-lo desse nimbo em que 

foi arremessado depois de vivenciar o fim do sagrado e as mentiras que os saberes 

científicos legitimavam, mas que o arrastam para uma existência de promiscuidades e de 

orgias: “Apenas sus amores, si es que amor podía llamarse su comercio con Donata, 

bastaban a llenar algunos instantes de su vida” (Sin Rumbo 65). Aliás, reduzido aos 

desejos mais imediatos da carne, Andrés procura satisfazê-los a qualquer custo, mesmo 

que seja por meio da violência, para que dele não se sucumbisse:  

Andrés, inmóvil, sin respirar siquiera, la miraba. Sentía una extraña 

agitación en sus adentros, como la sorda crepitación de un fuego interno, 

como si repentinamente, a la vista de aquella mujer medio desnuda, le 

hubiesen derramado en las venas todo el extinguido torrente de sangre de 

sus veinte años.  

 Descorriendo la cortina, Andrés entró de golpe:  
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 — ¡Solo por verte a ti, mi hijita, he venido!  

Y en la actitud avarienta del que teme que se le escape la presa, arqueado 

el cuerpo, baja la cabeza, las manos crispadas, un instante se detuvo a 

contemplarla.  

Después, fuera de sí, sin poder dominarse ya, en el brutal arrebato de la 

bestia que está en todo hombre, corrió y se arrojó sobre Donata (Sin 

Rumbo 55-56). 

Ora, poderíamos falar o mesmo de Donata que foi, inclusive, introduzida na trama 

por meio de seus atributos físicos e sensuais de mulher, não apenas para culpabilizá-la 

pelo comportamento violento de Andrés, mas também para reafirmar o modelo feminino 

que vem desde os filósofos gregos, cuja grande característica é sua inclinação aos 

instintos ao ponto de se tornar um indivíduo ingênuo, incapaz de desenvolver uma certa 

ciência da vida, mas que nem por isso deixa de ser culpada pelo seu próprio sofrimento:  

Huérfana de madre, criada sola al lado de su padre, sin la desenvoltura 

precoz, sin la ciencia prematura que el roce con las otras lleva en los 

grandes centros al corazón de la mujer, ignorante de las cosas de la vida, 

conociendo solo del amor lo que, en las revelaciones oscuras de su 

instinto, el espectáculo de la naturaleza le enseñaba, confundía la brama de 

la bestia con el amor del hombre (Sin Rumbo 65).152  

                                                
152Segundo Francine Masiello, embora o processo de modernização ocorrido na Argentina no século XIX 

tenha promovido uma certa valorização das mulheres mediante a sua participação em movimentos de 

resistência, teria sido o discurso científico seu maior obstáculo, na medida em que endossava e criava novas 

formas de subjugá-las ao poder dos homens (Between civilization & barbarism 84-89). 



 203 

Assim, submetendo-se sem resistência à voz dos seus instintos e aos apelos 

imperiosos da carne, Donata acaba sendo vítima constante dos impulsos sexuais de 

Andrés. Claude Cymerman observa que Andrés mantém apenas um comércio carnal com 

Donata para a mera satisfação de seus desejos:  

Sin embargo la joven no es más que un entretenimiento insípido para el 

cuerpo y el corazón hastiados de Andrés. El interés que éste parece 

manifestar periódicamente por ella no es otra cosa que una forma de 

deseo. A la dulzura y al pudor de aquella responde la dureza, la brutalidad 

y a veces los sarcasmos de éste (La obra política e literaria de Eugenio 

Cambaceres 409).  

Entretanto, a realização desses desejos faria com que cada vez mais Andrés se 

afundasse nesse abismo de proporções infinitas da existência onde a morte parecia a 

solução, ao mesmo tempo em que ele passa a ser acometido por uma atribulação dos 

sentidos, uma agitação das faculdades mentais, sintomas que se assemelhavam à loucura 

que, diga-se de passagem, inicia-se com um desequilíbrio das funções orgânicas: 

Y era un desequilibrio profundo en su organismo, desigualdades de 

carácter, cambios bruscos, infundados, irritaciones sin causa ni razón, las 

mil pequeñas contrariedades de la existencia exasperándolo hasta el 

paroxismo de la ira, determinando en él una extraña perturbación de 

facultades, como un estado mental cercano de la locura.  

Otras veces, en sus horas de calma y de quietud, como si su mal 

compadecido, de tarde en tarde, hubiese querido hacerle la limosna de una 
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tregua, tendido sobre su hamaca a la sombra de los paraísos de la quinta, 

una pequeñez, una nada lo atraía; cualquier ínfimo detalle de la vida 

animal en sus manifestaciones infinitas (Sin Rumbo 57-58). 

 Sendo atraído mais uma vez pelo nada e pelo fastio da vida, ao mesmo tempo 

passa a ser acometido aos poucos por uma certa aversão a Donata, marcada por uma 

postura racista em relação à sua descendência mestiça, mas também por uma repugnância 

e nojo que o assaltam na medida em que a satisfação sexual se torna mais frequente, ou 

seja, à medida em que se aproxima cada vez mais dos seus instintos, e com ela um certo 

desprezo que se transforma em ódio e raiva, bem como uma necessidade de se afastar e 

buscar a reclusão, como demonstra o fragmento abaixo:  

Excitado, sin embargo, inquieto, febriciente, se movía, sin cesar de un lado 

otro, se revolvía desesperado sin poder pegar los ojos, se acostaba de 

espaldas, sobre el flanco, se quitaba las sábanas de encima, sacaba las 

piernas fuera del colchón.  

 ¡Ah! su casa, su cuarto, su cama, el aire puro de sus balcones abiertos!...  

Bien merecido lo tenía; ¡qué demonios le había dado por meterse en un 

rancho miserable a dormir con una china!...  

Al fin, no pudiendo aguantar más aquel infierno, de un salto se levantó, 

fue y abrió la ventana.  

 Junto con la luz pálida de la luna, entró la brisa fresca de la noche.  

 Como un sediento, abrió la boca y se puso a beberla a tragos.  
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Después, en la penumbra, miró a Donata. Las sábanas colgaban de la 

cama. Estaba desnuda toda; dormía profundamente, como un tronco.  

¡¡Uff!! -hizo Andrés, y agarrando en montón el bulto de su ropa, huyó de 

allí, salió a vestirse fuera (Sin Rumbo 70-71). 

 Dessa forma, Sin Rumbo, ao mesmo tempo em que confirma a queda dos valores 

sagrados, também revela um homem que, condenado a viver a partir de sua dimensão 

física e orgânica, deixando-se levar por aquilo que se descobre por meio da lógica da 

interioridade, ou seja, as forças instintivas, põe-se a vivenciar o vazio deixado, primeiro, 

pelo fim do sagrado, segundo, pelo efeito inócuo e abismal das satisfações da carne e, por 

fim, pela desilusão com o fracasso dos saberes médico-científicos quanto a realização do 

sonho antropológico que, dentre outras promessas, levaria o homem a uma certa 

liberdade e autonomia e cujo maior efeito seria a idéia de realização fundamentada no 

trato de si com o que haveria de mais humano no indivíduo, ou seja, o próprio corpo, mas 

que foi, imediatamente, percebido em sua fugacidade e transitoriedade. Foi exatamente 

isso o que teria ocorrido com Andrés em relação a Donata, e também quando resolve 

deixar sua fazenda na tentativa de se afastar de sua servente rumo à cidade. Em Buenos 

Aires, Andrés conhece Amorini, uma cantora italiana de ópera casada e sedutora com 

quem também viverá os apelos da carne, ainda que demonstrando algum sentimento por 

ela.      

   Em suma, o fim, ou ao menos, a suspeição dos valores sagrados – já que eles não 

desaparecem por completo da sociedade moderna como esperava grande parte dos 

intelectuais do século XIX – colocou o ser diante de si mesmo e de sua materialidade, 
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fazendo surgir no mundo ocidental um tipo de homem que se vê preso aos apelos e às 

inconstâncias de sua materialidade secularizada, frustrado e profundamente insatisfeito 

com a vida que se abre diante de seus olhos, justamente porque ela o leva a uma 

experiência de vazio e, consequentemente, de pessimismo e de niilismo, termos que se 

transformam em moeda corrente durante essa mesma época e ainda nos assombra, cuja 

solução para muitos era dar-lhe cabo o mais rápido possível, como faz Andrés que viu 

dissipar a última oportunidade de preencher a lacuna que o assolava com a morte da filha 

que havia tido com Donata e cuja vida a ciência nada pode fazer:  

Andrés, él, nada vio, ni un músculo de su rostro se contrajo en presencia 

de aquella escena de ruina y destrucción.  

Imperturbable, siguió andando, llegó hasta descolgar de la pared un 

cuchillo de caza, un objeto precioso, una obra de arte que, junto con otras 

armas antiguas, tenía allí, en una panoplia.  

Volvió, se sentó, se desprendió la ropa, se alzó la falda de la camisa, y 

tranquilamente, reflexivamente, sin fluctuar, sin pestañear, se abrió la 

barriga en cruz, de abajo arriba y de un lado a otro, toda...  

Pero los segundos, los minutos se sucedían y la muerte así mismo no 

llegaba. Parecía mirar con asco esa otra presa, harta, satisfecha de su 

presa.  

Entonces, con rabia, arrojando el arma:  

— Vida perra, puta... -rugió Andrés-, ¡yo te he de arrancar de cuajo!...  
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Y recogiéndose las tripas y envolviéndoselas en torno de las manos, 

violentamente, como quien rompe una piola, pegó un tirón (Sin Rumbo 70-

71). 

Enfim, podemos dizer que a morte do homem surge de uma profunda desilusão 

cujo exemplo mais contundente na obra de Cambaceres foi quando a ciência não 

conseguiu evitar a morte da filha de Andrés com Donata, levando o protagonista a tirar 

sua própria vida, depois de acreditar que poderia se salvar cingindo sua existência à da 

criança. 

 

Neste capítulo procuramos demonstrar que um dos efeitos do processo de 

antropologização que submeteu o corpo humano a uma maquinaria discursiva médico-

científica foi o fim do sagrado, o que resultou em uma sensação de vazio vivenciado 

pelos indivíduos no plano transcendente. Andrés é justamente este indivíduo que arrasta 

sua existência praguejando contra a mentira cósmica da existência divina, ao som de um 

leve e suave, mas revelador, murmúrio plangente. Contudo, uma das diabruras feitas por 

esta mesma prática discursiva que para vingar precisou decretar a morte de Deus, abrindo 

um abismo na subjetividade humana, foi tentar compensá-lo por meio da promessa de 

que, com a perda do sagrado, os indivíduos poderiam encontrar sua verdade em si 

mesmos, a partir da qual se poderia conjurar todos os males que o afligem. Ora, foi 

exatamente o que Taine prometia ao desenvolver uma matriz teórica que satisfez 

plenamente as exigências de ordem médica no campo da literatura, inclusive no que diz 

respeito ao projeto naturalista, construindo um tipo de discurso que operava sobre os 
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objetos ao estilo de uma escavadeira que deveria revolver as camadas que encobrem o 

real absoluto dos seres. Entretanto, vimos que este discurso médico-científico não 

cumpriu com o prometido, ou seja, não compensou o fim do sagrado com a verdade do 

homem que supostamente estaria soterrada nele mesmo, mas lhe revelou o que ele já 

havia experimentado no plano transcendente, ou seja, o nada, cuja última camada que o 

revestia era composta pelos instintos ou forças com as quais os indivíduos nada poderiam 

fazer. Foi exatamente o que as escrituras literárias de certos autores, que já sabiam o que 

queriam encontrar, revelaram sobre determinadas organizações sociais, sobretudo aquelas 

indesejáveis feitas de índios, mulheres, crianças, homossexuais, prostitutas, imigrantes 

que não correspondiam às suas expectativas. Como vimos, Sin Rumbo é uma destas 

escrituras que ao mesmo tempo em que opera com os discursos científicos das 

profundezas, chegando aos mesmos resultados quanto ao núcleo dos indivíduos, como 

vimos no caso de Andrés e de Donata, também revela os fracassos das ciências médicas, 

não apenas quanto a questão da essencialidade humana, mas também quanto a sua 

suposta pretensão em ser um substituto ao sagrado, ou seja, àquilo que ela própria se 

incumbiu de destruir, revelando, desta forma, sua baixeza sublime. 
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Capítulo IV: O retorno ao sagrado em Emíla Pardo Bazán 

 

 Neste capítulo iremos trabalhar com uma das principais figuras dos escritores 

espanhóis desde o século XIX, Emilia Pardo Bazán (1851-1921), mais precisamente com 

duas de suas obras: La cuestión palpitante e Los pazos de Ulloa, publicadas em 1883 e 

1886 respectivamente, cujo objetivo é demonstrar que houve uma reação negativa ou 

regressiva a toda aquela estrutura médico-científica, sobretudo à fragmentação do 

homem, que vimos demonstrando nos capítulos anteriores, por meio do resgate da 

dimensão sagrada do ser. Contudo, este retorno se dá, no caso das obras desta autora, 

numa permanente problematização entre a dimensão física e subjetiva dos indivíduos. 

  Como observa Naomi Lindstrom, por não haver uma tendência de se aproximar 

das ciências para o estudo da sociedade, devido à predominância da tradição católica, 

teria havido uma certa resistência à introdução do Naturalismo na Espanha do século 

XIX. No entender da autora, se por um lado o Naturalismo sofreu com uma certa rejeição 

por parte daqueles que estavam profundamente comprometidos com os princípios cristãos 

e tentavam protegê-los das ameaças naturalistas, tendo em vista sua característica 

predominantemente biologizante e sua quebra de decoro, outros viam na nova tendência 

literária elementos positivos que favoreciam, sobretudo, o estudo da sociedade, como 

seria o caso de Emilia Pardo Bazán que procurava ajustar os pressupostos do Naturalismo 

a um certo Catolicismo progressivo. Ademais, a autora assinala que a idéia de “livre 

arbítrio”, baseada nas concepções de bom e mau, bem como os valores cristãos, fizeram 
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com que os leitores de língua espanhola fossem mais suscetíveis aos atrevimentos de 

ordem moral promovidos pela literatura Naturalista:  

“Aside from the problem of free will, Spanish language readers 

objected more strenuously than French ones to the way in which 

naturalism broke with decorum. Naturalist novels are known for their 

tendency to show humankind at its worst and to include scabrous and 

revolting scenes, which authors sought to present in a non-judgmental 

way. Readers in Spanish-speaking countries often expected literature to 

offer ethical guidance” (Early Spanish American Narrative 177-78). 

 Soma-se a esta questão, o contexto em que vivia a Espanha de Emilia Pardo 

Bazán, que foi marcado por uma série de instabilidades sociopolíticas fruto da 

Revolución de 1868, da substituição do regime monárquico pelo republicano e, em 

seguida, culminando na restauração, conturbações que colocaram como tarefa principal 

não apenas o pensar o corpo social, mas a necessidade de construir a nação cuja unidade 

estava debilitada. É neste sentido que, como afirma Cristina Patiño Eirín, a literatura 

naturalista – sobretudo as obras de Zola – teria causado muita polêmica na época, não 

apenas por seus pressupostos científicos, como é demonstrado pelos ataques de Emilia 

Pardo Bazán aos seus fundamentos, mas também por ferir as convenções sociais e a 

moral da época, cuja grande preocupação era com as influências que poderia exercer 

sobre este corpo social enfraquecido, cujos leitores, em sua grande maioria, eram 

mulheres. Segundo a autora, esta era uma das preocupações de Emilia Pardo Bazán 

conforme suas investigações acerca dos efeitos da leitura sobre o mundo feminino através 
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das personagens leitoras das obras de Pardo Bazán, demonstrando que havia uma certa 

preocupação da escritora em relação aos desvios morais que certos livros poderiam 

causar entre as mulheres. Contudo, como observa Cristina Patiño Eirín, Emilia Pardo 

Bazán procura em La cuestión palpitante desmistificar os efeitos negativos que 

determinadas leituras poderiam ter sobre as leitoras, ao menos as leitoras ilustradas, 

considerando aqui a carga semântica que este termo possuía na época (Lectoras en la 

Obra de Pardo Bazán s/p).  

 Delfín Garcia Guerra procurou investigar a problemática do corpo e da alma nas 

obras de Emilia Pardo Bazán, assinalando os esforços e o êxito da autora, ainda que em 

alguns momentos ela demonstrasse o contrário, em conciliar tanto o incipiente discurso 

científico da época com a tradição católico-cristã quanto às duas esferas as quais o 

homem um dia foi reduzido pelo cientificismo que surge com a sociedade moderna (La 

condición humana en Emilia Pardo Bazán 72-73). No entanto, acreditamos que esta 

questão se coloca de maneira diversa, pois aceitar que este projeto se realiza plenamente 

em suas obras seria endossar cegamente o que a própria autora procura defender em seus 

textos críticos. Como iremos demonstrar, em termos teóricos, este projeto se realiza de 

maneira convincente, como veremos em La cuestión palpitante, obra na qual a escritora 

discute os pressupostos cientificistas do Naturalismo. 

 Porém, no caso do discurso ficcional, como teremos a oportunidade de observar 

em Los pazos de Ulloa, este projeto é sabotado, na medida em que evidencia um claro 

intento de retorno a uma certa sacralidade, ao menos em relação a determinadas 

personagens, a qual deveria prevalecer sobre a dimensão orgânica como reação a agenda 
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moderna de antropologização do indivíduo. Portanto, não se trata de correlação a uma 

certa assimetria entre corpo e subjetividade, como sugere Delfín Garcia Guerra, mas uma 

predominância da dimensão subjetiva, na qual residiria a dimensão sagrada, sobre a 

orgânica, cujos princípios de articulação são frequentemente subvertidos.  

 

 

IV.1. A ciência e o sagrado em La cuestión palpitante 

 

Emilia Pardo Bazán nasceu em 1851 em La Coruña, proveniente de uma família 

aristocrática, de alta posição social e conservadora em termos morais. Desde muito cedo, 

segundo Pércio de Castro, ela teria se aproximado do mundo das letras vindo a possuir 

um grande domínio das línguas inglesa, alemã e francesa, chegando a viajar para a França 

em 1868, ano da revolução conhecida como La Gloriosa. Casou-se aos dezesseis anos 

com José Quiroga Pérez Pinal, casamento este que resultou em três filhos, María, Carme 

e Jaime, para o qual teria escrito uma série de poesias. Sua produção intelectual consiste 

em romances, livros sobre cozinha, peças de teatro, contos e ensaios (De la Península 

hacia Latinoamérica 23).  

De acordo com Maria del Carmen Simón Palmer, Emilia Pardo Bazán, 

juntamente com Concepción Arenal, teria sido uma exceção no que diz respeito a 

presença de escritoras, vindas da classe média e da aristocracia, no mundo literário que 

era predominantemente masculino na segunda metade do século XIX na Espanha, uma 

vez que, apesar de ter havido uma intensa produção feminina na época, teriam vivido às 
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margens do círculo literário devido aos escritores que de uma forma ou de outra exerciam 

um certo policiamento e controle em relação àqueles que poderiam ou não ter um lugar 

na sociedade letrada (Escritoras espanholas del siglo XIX o el miedo a la marginación 

s/p).153 Segundo Mary Nash, com relação à contextualização da mulher na Espanha do 

século XIX no que diz respeito a sua emancipação, afirma que a emancipação feminina 

em termos de conquista de direitos, como o voto, bem como a prática de certas atividades 

fora do espaço da domesticidade, não era vista entre as feministas da época, dentre as 

quais Emilia Pardo Bazán, como algo que poderia de fato garantir a independência às 

mulheres. Ademais, havia um certo ceticismo em relação a esses direitos como uma 

estratégia dos homens visando unicamente o benefício da sociedade, como se percebe no 

campo literário.154 

                                                
153Remedios Sánchez García também observa que as mulheres escritoras espanholas, como Emilia Pardo 

Bazán e Carolina Coronado, tiveram que conviver e enfrentar a resistência masculina no meio intelectual 

do século XIX, cujo discurso era voltado para a defesa do espaço doméstico como o lugar destinado a 

mulher, a não ser em raras exceções, como argumenta Leopoldo Alas (1852-1901), segundo a autora, para 

quem o trabalho feminino fora de casa somente se justificaria na medida em que possibilitava à mulher 

lutar contra a imposição matrimonial e, consequentemente, contrair casamento de acordo com os seus 

sentimentos. No caso de Juan Valera (1824-1905), em Las mujeres y las academias, texto publicado em 
1891 no qual menciona Emilia Pardo Bazán, questiona-se se a mulher teria capacidade intelectual para 

pertencer à Real Academia espanhola. Conforme Sánchez García, frente às barreiras erguidas no intuito de 

defender o meio intelectual como espaço tipicamente masculino, estabeleceram-se dois tipos de escritoras 

que divergiam entre si no que diz tange a sua atitude e a maneira de enfrentar a questão. O primeiro, ao 

qual pertencia Emilia Pardo Bazán e Gertrudis Gómez de Avellaneda, defendia uma postura mais aguerrida 

diante das imposições masculinas, colocando-se no meio intelectual como indivíduos com as mesmas 

qualidades e habilidades que os homens, ao passo que o segundo defendia uma certa passividade e mesmo 

uma aceitação dos pressupostos masculinos, por exemplo, no que concerne a domesticidade feminina (Las 

actitudes de las escritoras ante el intelectualismo inmovilista del Siglo XIX s/p).  

154Conforme Mary Nash: “In 1891 Pardo Bazán translated John Stuart Mill’s On the Subjection of 
Women, the book was published as La esclavitud femenina (Female Slavery) in the collection La Biblioteca 

de La Mujer (The Women’s Library). Bazán had indignantly pointed out in 1890 that many of the cultural 

and political advances achieved in the nineteenth century had increased the distance between the sexes: 

‘Freedom to teach, freedom to workship, the right to hold meetings, suffrage, and parliamentarism have 

been used [by men] so that half of society gains in strength and activities at the expense of the female 

half’.The achievement of political rights for women did not figure on the agenda of nineteenth-century 

women feminists. Pardo Bazán’s mistrust of politics reflects the general political cukture of the time and 
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Conforme Maria del Carmen Simón Palmer, Tomás Ortunha, por exemplo, que 

teria sido membro da Asociación de Escritores y Artistas em 1881, teria afirmado que a 

educação pervertia as mulheres, ao mesmo tempo que não eram aptas ao trabalho 

científico devido a sua inconstância, não podendo ser o chefe da família para a qual 

deveria servir como uma “máquina de la reproducción”, o que não lhe permitia se 

dedicar aos demais trabalhos, já que a gestação lhe deixava “enferma” durante boa parte 

do ano.155 Como demonstra ainda Maria del Carmen Simón Palmer, um trabalho cujo 

título era “Causa de la esterilidad en la mujer”, apresentado no Congresso Internacional 

de Medicina em 1886, procurava estabelecer a relação entre a formação cultural da 

mulher e a perda de sua capacidade de reprodução, afirmando que caso as mulheres 

continuassem tendo acesso a educação nos EUA, Inglaterra e Alemanha, o que se veria 

era o aumento da incapacidade de procriação nestes países.156 No Brasil, como aponta 

                                                                                                                                            
the experience of politics that led to disaffection with democracy and political right. The journal La Mujer 

wamed quite clearly that women’s participation in politics was not among its goals of women’s 

emancipation” (The Rise of the Women’s Movement in Nineteenth-Century Spain 261). 
155Maria del Carmen Simón Palmer, comparando as escritoras francesas com as espanholas, afirma que a 
principal característica que marcava a diferença entre elas era que, enquanto as primeiras procuravam 

ostentar uma certa independência e afrontamento às normas sociais voltadas para o controle e 

aprisionamento das mulheres no âmbito doméstico, as segundas, mesmo às vezes escrevendo fora do 

espaço doméstico, procuravam conformar-se e afirmar os valores ligados a família, ou seja, da 

domesticidade. Portanto, no entender da autora, se na França era a luta da emancipação feminina que 

levava as mulheres a escreverem, na Espanha do século XIX era um certo estado emocional de pesar, 

provocado pela morte de um filho ou do marido, bem como do cumprimento de uma etiqueta ou de uma 

convenção social, que afirmava ser de bom-tom que as mulheres das camadas mais cultas escrevessem 

poemas dedicados ao pai, ao irmão, ao marido, aos tios e demais parentes, não deixando espaço para a 

rebeldia que, em alguns casos, era severamente punida (Escritoras espanholas del siglo XIX o el miedo a la 
marginación s/p). 
156É importante mencionar que os escritores que se lançam à crítica no século XIX não apenas se 

apropriam dos saberes médico-científicos, mas procuram aplicar uma certa medicalização ao espaço 

literário numa tentativa de exercer certo controle da produção intelectual, como podemos ver nos discursos 

críticos de Emilia Pardo Bazán. O mesmo ocorreu no Brasil na segunda metade do século XIX, e um dos 

grandes representantes dessa tendência teria sido o crítico e escritor Araripe Júnior (1848-1911) que, em 

nome de uma sobriedade literária por meio da ciência, cujo objetivo era defender a arte como instrumento 

de investigação sobre “o ser brasileiro”, tinha como ambição estabelecer um “cordão sanitário”, em suas 
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Rita Teresinha Schmidt, houve um processo bem mais violento e sectário quanto a 

inserção da mulher no meio intelectual do século XIX, como demonstra, por exemplo, o 

caso do romance Celeste, de Maria Benedita Bormann que, apesar do sucesso, foi 

completamente rechaçado da história literária brasileira, não pela obra em si, mas por 

uma tradição que determinava que a produção intelectual deveria ser feita por homens, 

brancos e de classe privilegiada (Da exclusão, da imitação e da transgressão 67-73). 

Já as obras de Emilia Pardo Bazán, observa a autora, teriam tido uma acolhida 

favorável pelo público leitor e pela crítica literária, como demonstram as inúmeras 

reedições e os artigos de Clarín, Galdós, Benidoto Lorenzo de Andara, Luis Vidart etc. 

Entretanto, parte desta crítica favorável feita por contemporâneos de Emilia Pardo Bazán 

procurava ressaltar como positivo nas obras desta escritora justamente aquilo que 

acreditamos ser um simulacro, ou seja, os princípios e noções básicas e essenciais do 

Naturalismo, cujo objetivo é potencializar justamente o seu contrário. Vejamos as 

observações de Clarín sobre Los pazos de Ulloa: 

Mira nuestra autora con cierto desdén los intereses del alma, prefiriendo 

siempre la luz de fuera, las formas plásticas, y, en el ineludible argumento, 

someras relaciones sociales, y, cuando más, estudios de caracteres 

sencillos y aun vulgares… Emilia encuentra la naturaliza más digna de 

atención que el hombre interior, y los personajes de sus novelas, con 

algunas, pocas, excepciones, son ejemplares del bípedo implume, que nos 

                                                                                                                                            
próprias palavras, ao redor da arte para protegê-la de certas tendências que ainda permaneciam do passado, 

como o romantismo, bem como de novas manias literárias que se desenvolviam com o advento da 

modernidade, como o decadentismo. Sobre a idéia de crítica como medicalização da literatura no século 

XIX, ver nossa dissertação de mestrado de 2004: A literatura e o corpo na obra de Araripe Júnior 63. 
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es el gallo desplumado del Cínico, sino el más alto representante de la 

evolución en lo zoológico, pero al cabo hace parte del paisaje, como un 

ciervo, un rebaño de carneros o un corral de gallinas (Citado por Nelly 

Clémessy, Introdución 111).    

Portanto, para Clarín, como demonstram suas palavras, Emilia Pardo Bazán, a 

exemplo dos outros escritores que foram tratados anteriormente, escrevia sob a égide do 

insurgente aparato cientificista da época, já que voltava sua atenção para o que a natureza 

poderia revelar ignorando o universo da alma. Como aponta Delfin Garcia Guerra, a 

autora teria se confrontado com o aparato cientificista durante toda sua vida intelectual, o 

que acabou constituindo-se em um problema estético concernente ao universo literário e 

vinculado a tradição intelectual cristã da qual Emilia Pardo Bazán fazia parte e que, em 

pleno final do século XIX, encontrava-se ameaçada pelas teorias cientificistas da época, 

as quais procuramos abordar em capítulos anteriores, sobretudo quando discutimos os 

trabalhos de Joseph Delboeuf (La condición humana en Emilia Pardo Bazán 21-22). 

Vale lembrar, aliás, que Delboeuf procura ao longo de seu texto dialogar justamente com 

os resistentes ao movimento cientificista do século XIX, quando, por exemplo, utiliza ora 

o termo “alma” e ora “espírito” para designar uma certa região subjetiva do ser para, a 

partir de um determinado momento, introduzir pouco a pouco terminologias científicas 

como “consciente” e “inconsciente”, que mais tarde serão consagradas por Freud no 

campo da Psicanálise, numa clara demonstração de rejeição aos velhos conceitos 

religiosos e a toda carga semântica que possuíam. Nesse sentido, podemos dizer que 

Delboeuf se dirigia a membros do meio intelectual do período que de alguma forma 
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mantinham alguma relação com os pressupostos do pensamento religioso cristão, 

amplamente aceitos nos centros científicos e intelectuais da época, haja vista a própria 

produção literária da autora em questão, Emilia Pardo Bazán. 

 Como descreve Delfin Garcia Guerra, aos 25 anos de idade, em 1887, Bazán 

publicou suas Reflexiones científicas contra el darwinismo, no qual se ocupa da 

antropologia da segunda metade do século XIX, cujos princípios iriam influenciar os 

escritos tidos “naturalistas” espanhóis, para fazer uma ampla defesa do cristianismo 

contra os ideais cientificistas que colocavam em questão a concepção de homem que 

predominava até o século XVIII sob a tradição cristã. Procuramos discutir esta concepção 

no primeiro capítulo quando trabalhamos com Santo Agostinho, teólogo muito estudado 

por Bazán, para quem o homem havia sido instituído, apesar de sua queda, como uma 

unidade por meio da qual se poderia chegar a Deus, para se transformar mais tarde em 

um ser fragmentado e apartado de Deus pelo saber científico, idéia de homem que 

receberá duras críticas da escritora em La nueva cuestión palpitante, de 1894: 

El hombre es un ser específicamente uno, compuesto de cuerpo 

organizado y alma racional, y aspirar a estudiarle con solo el auxilio de las 

ciencias físicas equivaldría a juzgar de un libro examinando 

detenidamente la pasta, el papel y el tipo de letra, pero omitiendo leerle. 

(Citado por Delfin Garcia Guerra em La condición humana en Emilia 

Pardo Bazán 22).157    

                                                
157Maria del Pilar Palomo apresenta uma ampla visão da formação de Emilia Pardo Bazán, afirmando que 

um estudo sobre o Padre Feijoo (1676-1764), sacerdote que havia recebido uma cátedra de Teologia na 

Universidade de Oviedo, teria sido o primeiro trabalho crítico da escritora espanhola, o que demonstra sua 
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Como se se dirigisse diretamente a Joseph Delboeuf, cujo texto com o qual 

trabalhamos no primeiro capítulo é citado pela autora em La cuestión palpitante, Emilia 

Pardo Bazán se opõe claramente à base do pensamento científico da época, ou seja, ao 

processo pelo qual a ciência dividiu o ser, mesmo que em vários momentos a autora 

defendesse os progressos científicos, alertando, porém, que os estudos acerca do homem 

não poderiam se resumir às ciências físicas destinadas apenas a uma das dimensões do 

sujeito.158 Podemos, inclusive, afirmar que Bazán não apenas procura estabelecer um 

diálogo crítico e de oposição aos pressupostos científicos de Delbouef, mas também aos 

princípios da Psiquiatria – e porque não da Psicanálise que irá aflorar em apenas alguns 

anos em comparação à publicação de La cuestión palpitante? Seja como for, o fato é que 

para Emilia Pardo Bazán as ciências físico-químicas, que tanto foram criticadas por 

Joseph Delboeuf ao quererem submeter a dimensão subjetiva às funções orgânicas, 

seriam diferentes das “ciências do espírito”, sendo que a mais importante seria a “sábia 

teologia católica”, a grande responsável pelo desenvolvimento das demais, amparando a 

Psicologia e, sobretudo, a própria arte, segundo a autora:    

                                                                                                                                            
aproximação ao universo teológico. No entanto, Palomo assinala o ecletismo intelectual de Bazán 

conquistado por uma variedade de leituras feitas por ela, que passava pela literatura russa e francesa, além 

de tratados científicos, pela participação em conferências e em aulas, como as de Direito na Universidade 

de Madri, nas quais frequentava com trajes masculinos, diversificação esta demonstrada em suas obras 

literárias e críticas, bem como em suas palestras e cursos de literatura ministrados na Universidade Central 

(Curiosidad Intelectual y Ecletismo Crítico en Emilia Pardo Bazán s/p). 
158Emilia Pardo Bazán tenta justificar sua posição em relação às premissas do homem antropológico que 
surgem em finais do século XVIII a partir dos próprios textos teóricos e científicos de autores que 

procuravam constituir aquilo que será chamado de “ser” na modernidade, como podemos perceber neste 

fragmento de Herbert Spencer citado pela autora, teórico considerado o pai do darwinismo social, o qual 

cunhou o termo “sobrevivência do mais apto”: “El espíritu sigue siendo para nosotros una cosa no 

emparentada com todas las restantes; y de la ciência que investiga las leyes de esta cosa, no hay paso, no 

hay transición gradual a las que descubren las de las otras”, no qual essa dimensão subjetiva se apresenta 

como um grande problema de enquadramento pelos discursos científicos da época (La condición humana 

en Emilia Pardo Bazán 22).  



 219 

Si en principio se admite la libertad, hay que suponerla relativa, e 

incesantemente contrastada y limitada por todos los obstáculos que en el 

mundo encuentra. Jamás negó la sabia teología católica semejantes 

obstáculos, ni desconoció la mutua influencia del cuerpo y del alma, ni 

consideró al hombre espíritu puro, ajeno y superior a su carne mortal; y los 

psicólogos y los artistas aprendieron de la teología aquella sutil y honda 

distinción entre el sentir y el consentir, que da asunto a tanto dramático 

conflicto inmortalizado por el arte (La cuestión palpitante 145). 

 Como é possível observar, as dimensões do corpo e da alma, bem como sua 

correlação, é uma das principais questões que vão nortear a produção intelectual de 

Emilia Pardo Bazán, seja no campo da produção crítica, como teórica e literária, cujo 

intento será o de unir aquilo que a ciência dividiu, bem como procurar cingir o aparato 

científico à velha concepção religiosa e cristã de homem. A propósito, sua atitude 

intelectual perante estas questões provavelmente teria contribuído para o surgimento das 

dificuldades encontradas no círculo intelectual da época, predominantemente composto 

por homens, já que as discussões do período apontavam para o entendimento do homem 

como ser dessacralizado, como vimos a condenação em relação ao conceito de “alma” em 

vias de desaparecer do âmbito intelectual. Se essa concepção ainda permanecia como 

termo corrente era por uma simples questão de tempo, já que a problemática ao redor do 

jogo entre “consciente” e “inconsciente” iria cada vez mais ganhar terreno, encabeçada 

por Freud, mas também por Karl Max (18818-1883), bem como pelos literários e 

sociólogos do século XIX, cuja preocupação, entre tantas questões que afligiam a 
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incipiente sociedade burguesa, era estudar a inclinação ao crime e a violência, seja dos 

indivíduos isoladamente ou das grandes “massas” urbanas que se formaram com o 

advento das metrópoles no mundo moderno. Portanto, a problemática que marca de 

maneira substancial os trabalhos de Emilia Pardo Bazán é um elemento destoante – e este 

é justamente o motivo pelo qual iremos estudá-lo – em comparação à produção 

intelectual dos outros escritores que foram nosso objeto de estudo – Joseph Delboeuf, 

Aluísio Azevedo e Eugenio Cambaceres –, uma vez que, para estes autores, a 

sacralização do homem já era algo, no mínimo, improvável.    

 Emilia Pardo Bazán reconhece que, de alguma forma, a teologia já havia perdido 

espaço para as concepções modernas em busca da verdade, sobretudo no campo da arte, 

percebendo o irreversível processo de cientificismo dos saberes acerca do homem, como 

observa Delfin Garcia Guerra:159 

Que en todas partes prevalece y domina la corriente que impulsa a nuestro 

siglo a buscar la verdad en el arte; que, universalmente, la novela se ha 

convertido en obra de observación, en estudio analítico, es cosa que no 

puede dudarse si abarcamos el conjunto de la literatura europea desde hace 

cuarenta años (La condición humana en Emilia Pardo Bazán 39). 

                                                
159Portanto, seria por defender explicitamente a instituição católica e os fenômenos sagrados, cujos efeitos 

serão sentidos nas estruturas de suas obras, que alguns autores, como Mariano Lópes-Sanz, citado por 

Delfin Garcia Guerra, irão afirmar que o naturalismo de Emilia Pardo Bazán seria um naturalismo que em 

momento algum deixou de ser “espiritualista” ou “católico”. Ainda conforme o autor, para Bazán o 

naturalismo de Zola seria uma doutrina estreita, inconsistente, incompleta e que nos levaria a um 

pessimismo de fundo biológico, na medida em que ignora a dimensão espiritual dos indivíduos onde 

residiria uma certa liberdade humana, tal como vimos no capítulo em que tratamos de Sin Rumbo, de 

Eugenio Cambaceres.  
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Assim, a visão católica da natureza e da vida humana levará Bazán a entrar em 

conflito com o que considerava os principais pressupostos defendidos por Zola, na 

medida em que para “o mestre do naturalismo” não haveria nenhuma outra causa dos atos 

humanos a não ser as forças naturais do organismo físico e do meio ambiente, resultando 

em um “determinismo fatalista” que, para a autora, seria a grande característica das obras 

naturalistas. Desse modo, segundo Emilia Pardo Bazán, teríamos passado de um 

“determinismo providencial”, na medida em que para os escolásticos, representantes da 

tradição “teológica e metafísica”, os desígnios do homem eram resultado da vontade de 

Deus, para um “determinismo materialista”, uma vez que as inclinações humanas eram 

uma consequência da matéria, bem como de sua força e energia:160  

Por determinismo entendían los escolásticos el sistema de los que 

aseguraban que Dios movía o inclinaba irresistiblemente la voluntad del 

hombre a aquella parte que convenía a sus designios. Hoy determinismo 

significa la misma dependencia de la voluntad, sólo que quien la inclina y 

subyuga no es Dios, sino la materia y sus fuerzas y energías. De un 

fatalismo providencialista, hemos pasado a otro materialista (La cuestión 

palpitante 143; grifos da autora).161 

                                                
160Segundo Adolfo Sotelo Vásquez, a entrada da matriz francesa do Naturalismo na Espanha se deu de 

uma maneira polifônica e por meio da crítica, como veremos no caso de Emilia Pardo Bazán e sua relação 
com as teorias de Émile Zola (Los Discursos del Naturalismo en España 1881-1889). 
161Em contrapartida, procurando se defender das acusações de que um “católico”, pelo simples fato de 

admitir os fenômenos imensuráveis do sagrado, não poderia escrever boas novelas que estivessem de 

acordo com o verossímel, Emilia Pardo Bazán irá afirmar que o Naturalismo não deveria fechar os olhos às 

verdades que existiriam para além do raciocínio lógico e racional sobre a matéria, tal como faria os 

escritores que professavam a religião católica: “Estoy enteramente de acuerdo con Vogué cuando cree que 

el naturalismo, o más bien la escuela de la verdad, no debe cerrar los ojos al misterio que subsiste más 

allá de las explicaciones racionales, ni negar la cantidad posible de divino; y tan de acuerdo estoy, que 
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 Para Emilia Pardo Bazán, ainda que os críticos não fossem favoráveis e até 

mesmo debochassem do fundo científico de Zola, seria uma postura deliberada de não 

entendê-lo caso não se levasse em conta a tendência cientificista do mestre do 

Naturalismo, que se constituía em nada menos que a fonte, ao mesmo tempo, de sua força 

e de sua fraqueza.162 Na sua visão, o cientificismo de Zola seria sua força na medida em 

que a tentativa de unir ciência e arte teria sido uma tendência do século XIX, o que 

explicaria a busca de sua obra por um público em sua grande maioria acadêmico, 

interessado nas idéias que se encontravam nas aulas, anfiteatros, revistas e exposições.163 

Conforme a autora, Zola teria aplicado todos os principais conceitos científicos da época 

à literatura, os mesmos que alimentariam a obra On the Origin of Species, de 1859, de 

Charles Darwin, como a lei da hereditariedade, a seleção natural, a luta pela existência, 

adaptação ao meio ambiente, como demonstraria, por exemplo, a obra Les Rougon 

Macquart (1871-1893). Entretanto, ao mesmo tempo que estes pressupostos seriam sua 

grandeza, eles também seriam a fraqueza da produção literária de Zola simplesmente 

porque o escritor francês não teria considerado uma das premissas do século XIX que 

                                                                                                                                            
jamás he asentido a la apocada y medrosa opinión de los que imaginan que un católico, por el hecho de 

admitir lo sobrenatural, la revelación y el milagro, está incapacitado para escribir buena novela, honda y 

seria; novela naturalista o realista; novela donde se derrame, como fragante esencia de tallado pomo, la 

verdade” (La condición humana en Emilia Pardo Bazán 44). 
162Segundo Pércio de Castro, uns dos maiores opositores do Naturalismo na Espanha teriam sido Juan 

Valera (1824-1905), José Maria de Pereda (1833-1906) e Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), que o 

atacavam por suas supostas obscenidades e imoralidades, como demonstra a afirmação de Alarcón ao se 

referir à nova escola na Academia de Língua em 1877: “mano sucia de la Literatura”. Entretanto, seus 
defensores, além de Emilia Pardo Bazán, seriam Leopoldo Alas y Ureña «Clarín» (1852-1901) e José 

Ortega Munilla (1856-1922) (De la Península hacia Latinoamérica 18). 
163De acordo com José Manuel González Herrán, embora Emilia Pardo Bazán tivesse adotado um tom de 

crítica ao Naturalismo de Zola, acusando-o de exceder em seus pressupostos, a autora teria demonstrado 

uma grande admiração pela escola francesa, afirmando que seus princípios teriam sido extremamente 

importantes para o desenvolvimento da estética na literatura do século XIX, cujos efeitos produzidos pelas 

técnicas de observação e de análise rigorosa teriam permitido uma arte mais próxima da realidade, seja ela 

social como individual (Idealismo, Positivismo, Espiritualismo en la obra de Emilia Pardo Bazán s/p).  
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seria a exigência de submeter os pressupostos científicos à indagação artística, um 

procedimento que até então não teria sido adotado pelo autor de Germinal (1885). No 

entender da autora, um estudo sobre a relação entre ciência e arte levaria a constatação de 

duas importantes conclusões a respeito da produção literária de Zola no que tange os 

princípios cientificistas.  

Em primeiro lugar, um certo “pessimismo depressivo”, distinto do “pessimismo 

poético” à maneira de Giacomo Leopardi (1798-1837), seria a consequência mais 

imediata dos princípios científicos que serviriam como alicerce às complexas funções 

orgânicas e seu decorrente fatalismo, resultante da idéia de que o homem seria um mero 

escravo dos instintos submetido à tirania do meio, cuja verdade seria comprovada pelos 

tipos em estado avançado de degradação física e sem sentido moral, como os idiotas, as 

histéricas, os bêbados, os fanáticos, os dementes etc:  

Difícilmente puede un extranjero -aunque haya visitado a París, como casi 

todo el mundo lo ha visitado- discernir si las costumbres de Francia son 

tan pésimas: se susurran de allá males que por acá, a Dios gracias, aún no 

nos afligen, y el censo de población arroja cifras e indica descensos que 

deben de sugerir profundas reflexiones a los estadistas de la nación vecina; 

mas con todo eso, yo me figuro que el método de acumulación que emplea 

Zola sirve para hinchar la realidad, es decir, lo negro y triste de la realidad, 

y que el novelista procede como los predicadores, cuando en un sermón 

abultan los pecados con el fin de mover a penitencia al auditorio. En suma, 

tengo a Zola por pesimista, y creo que ve la humanidad aún más fea, 
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cínica y vil de lo que es. Sobre todo más cínica, porque aquel Pot-Bouille, 

mejor que estudio de las costumbres mesocráticas, parece pintura de un 

lupanar, un presidio suelto y un manicomio, todo en una pieza (La 

cuestión palpitante 261; grifos da autora).   

Isso não significa que para Emilia Pardo Bazán a ciência como campo de 

conhecimento seria um equívoco ou que estaria condenada ao pessimismo e dele deveria 

se afastar todo e qualquer escritor comprometido com uma certa ética de valorização da 

vida. Trata-se, na verdade, de uma estratégia com o intuito de denunciar aquilo que 

acredita ser uma certa prática científica condenável do ponto de vista de sua 

comprovação. No seu entender, não se trata de afirmar que Zola não soubesse lidar com 

as ciências ou que as interpretasse ao seu gosto, nem tampouco que as deturpava com sua 

pena de escritor, e sim que ele estaria manipulando teorias ditas científicas, como o 

Darwinismo e o Evolucionismo, que não poderiam ser tidas como verdades científicas 

simplesmente porque não poderiam ser comprovadas pelo “método positivo e 

experimental” defendido pelo próprio mestre do Naturalismo, mas que figurariam entre 

aquelas teorias especulativas e que não passariam de sistemas atrevidos que, ainda que 

pautados em princípios corretos, seriam sustentados por “hipóteses gratuitas” e não se 

apoiariam em nenhuma “prova sólida”, como, por exemplo, a conversão de energia, a 

correlação de forças, a gravitação, algumas propriedades da matéria, bem como certas 
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descobertas astronômicas etc, que no fundo estariam muito mais próximas do universo 

literário do que da própria ciência:164  

Ahora bien: como quiera que en achaque de ciencias exactas, físicas y 

naturales tenemos derecho para exigir demostración, sin lo cual nos 

negamos terminantemente a creer y rechazamos lo arbitrario, he aquí que 

todo el aparato científico de Zola viene a tierra, al considerar que no 

procede de las ciencias seguras, cuyos datos son fijos e invariables, sino de 

las que él mismo declara que empiezan aún a balbucir y son tan tenebrosas 

como rudimentarias: ontogenia, filogenia, embriogenia, psicofísica (La 

cuestión palpitante 249).   

Portanto, não se trata de manipular de maneira equivocada algumas doutrinas 

científica, mas, na verdade, de confiar em suas teorias que não poderiam sequer ser 

comprovadas de acordo os métodos defendidos pelo próprio Zola. No entanto, ainda seria 

incorreto afirmar que para Bazán a deficiência do naturalismo seria apenas a de se 

sustentar em pressupostos que não poderiam se comprovados; trata-se, antes de tudo, de 

se opor contra aquilo que seria sua essencialidade, ou seja, a premissa de que o mundo 

físico predominaria sobre o subjetivo tal como aparecia, segundo a autora, nas obras de 

                                                
164Como atenta Pércio de Castro, o romance La Tribuna (1883), de Emilia Pardo Bazán, teria sido a 
primeira obra naturalista publicada na Espanha, cujo tema seria a Revolução de 1868, bem como problemas 

sociais relacionados a instrução e a situação dos operários e da mulher. Para realizá-la, a escritora, segundo 

o “método experimental”, teria visitado rotineiramente a fábrica de tabacos “Marineda” com o objetivo de 

obter informações sobre a forma de vida das cigarreiras para estudar seu comportamento e linguagem, 

utilizando também os periódicos da época para tal fim, a exemplo de Zola, embora este tivesse sido mais 

radical, sendo que, para escrever Germinal (1885), teria vivido dois meses em uma vila de operários de 

uma mina de carvão, submetendo-se às mesmas experiências deles (De la Península hacia Latinoamérica 

24). 
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Zola, questão que representa a segunda conclusão de Emilia Pardo Bazán sobre a 

produção literária do escritor francês:  

Pecado original es el de tomar por asunto no de una novela, pero de un 

ciclo entero de novelas, la odisea de la neurosis al través de la sangre de 

una familia. Si esto lo considerase como un caso excepcional, todavía lo 

llevaríamos en paciencia; pero si en los Rougon se representa y simboliza 

la sociedad contemporánea, protestamos y no nos avenimos a creernos una 

reata de enfermos y alienados, que es, en resumen, lo que resultan los 

Rougon. ¡A Dios gracias, hay de todo en el mundo, y aun en este siglo de 

tuberculosis y anemia, no falta quien tenga mente sana en cuerpo sano! 

(La cuestión palpitante 251; grifos da autora). 

Assim sendo, o fascínio de Zola pela “odisea de la neurosis” seria o divisor de 

águas entre o escritor francês e Emilia Pardo Bazán, cuja questão seria como lidar com a 

tradição cristã da sacralização humana, apesar de sua queda e pecaminosidade num 

mundo onde o corpo se torna a grande vedete da sociedade moderna ao mesmo tempo 

que ocorre sua dessacralização nas mesas de dissecação de cadáveres. Entretanto, 

prossegue a autora, não seria o caso de valorizar apenas a dimensão subjetiva da alma e 

do espírito em detrimento à matéria, como se lá estivesse a verdade, tal como fariam os 

idealistas que desfrutam de uma “grande reputação” e simpatia entre os poetas que 

cometem inúmeros crimes literários, cujos grandes representantes seriam Hegel e seus 

discípulos: 
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Y ante todo conviene saber que el idealismo está muy en olor de santidad, 

goza de excelente reputación y se cometen infinitos crímenes literarios al 

amparo de su nombre: es la teoría simpática por excelencia, la que invocan 

poetas de caramelo y escritores amerengados; el que se ajusta a sus 

cánones pasa por persona de delicado gusto y alta moralidad; por todo lo 

cual debe tratársele con respeto y no tomar la exposición de sus doctrinas 

de ningún zascandil. Busquémosla, pues, en Hegel y sus discípulos, donde 

larga y hondamente se contiene (La cuestión palpitante 153).  

Crítica dos princípios idealistas, a autora irá denunciar a atividade do espírito 

cerrado em si mesmo que teria reduzido o ser ao pensamento, gozando de grande 

prestígio entre os meios intelectuais e que teria promovido “infinitos crimes literários”, 

tal como vimos acima, cujo expoente teria sido nada menos que o Romantismo, 

considerado por Hegel, segunda a autora, a mais perfeita escola literária justamente 

porque teria se alimentado dos mesmos princípios que sustentavam suas doutrinas:  

El idealismo está representado en literatura por la escuela romántica, que 

Hegel consideraba la más perfecta, y en la cual cifraba el progreso 

artístico. Esta escuela, que tanto brilló en nuestro siglo, fue al principio 

piedra de escándalo, como lo es el naturalismo ahora (La cuestión 

palpitante 157). 

Na sua opinião, para se estabelecer o Romantismo teria se constituído como uma 

máquina de guerra e se lançado ferozmente contra a tradição literária “clássica” que, 

apesar de ainda gozar de prestígio tanto nas esferas oficiais quantos nos mais variados 
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segmentos sociais, já se encontrava em plena decadência. Seus membros, discorre a 

autora, apesar de todas as mudanças no âmbito social e artístico que vinham ocorrendo e 

das quais germinaram o próprio romantismo, ainda eram obrigados a se inspirar nos 

modelos antigos e a sujeitar-se “servilmente” às regras dos antigos mestres que 

obrigavam a arte sempre a se apresentar com elegância e “majestade”, como a 

prosopopéia que levava ao absurdo de considerar toda e qualquer naturalidade como um 

delito, bem como a simples tentativa de chamar as coisas pelo próprio nome.165 

Assim, acorrentado a uma linguagem anterior, dos “ilustres e antigos mestres”, 

constituindo-se por isso mesmo em uma escola artificiosa, incolor e pobre, o 

“classicismo”, nas palavras da autora, sobretudo no final do seu reinado, em meados do 

século XIX, agonizando sem forças para lutar contra o fim que se aproximava, não teria 

suportado as investidas do Romantismo no campo da arte, da cultura, do comportamento, 

disposto a abrir novas fronteiras com o seu espírito sedento, explorando novos terrenos 

até então desconhecidos:166 

                                                
165Como mostra Marisa Sotelo Vásquez, Emilia Pardo Bazán teria tido uma sólida formação moldada pelas 
matrizes românticas, demonstrada pelo seu grande conhecimento de obras correspondentes, bem como pela 

utilização de elementos pertencentes ao movimento romântico que aparecerão ao longo dos seus trabalhos, 

às vezes com maior ou menor intensidade, como a falta de unidade, a composição das características 

psicológicas das personagens incompatíveis com o contexto factual, mas mesclados com princípios do 

Realismo e Naturalismo, como a carga orgânica, as influências do meio, a herança biológica etc, escolas às 

quais Bazán demonstrava uma grande simpatia e interesse (Emilia Pardo Bazán: entre el Romantismo e el 

Realismo s/d). José Manuel Gonzáles Herrán afirma que as obras de Emilia Pardo Bazán produzidas na 

década de 1870 teriam sido fundamentalmente de teor romântico, ao passo que a partir da década de 1880, 
sem abandonar completamente os elementos românticos, suas obras passam a se sustentar por meio dos 

princípios do realismo e naturalismo, enquanto que na década seguinte até início do século XX, com o 

declínio do naturalismo, as obras da escritora teriam um fundo espiritualista, voltadas em direção ao 

decadentismo, simbolismo e modernismo, mas acima de tudo um momento de extrema complexidade de 

contradições ideológicas e estéticas, na visão do autor (Idealismo, Positivismo, Espiritualismo en la obra de 

Emilia Pardo Bazán s/d).  
166A geração romântica, segundo Emilia Pardo Bazán, teria excedido o campo da arte e da moda e 

avançado sobre os costumes convencionais, não apenas por meio da composição literária, retratando certos 
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¡Magnífica expansión, rico florecimiento del ingenio humano! Sólo puede 

compararse a otra gran época intelectual: la de esplendor de la filosofía 

escolástica. Y tiene de notable haber sido mucho más corta: nacido el 

romanticismo después que el siglo XIX, un gran crítico, Sainte-Beuve, 

habló de él en 1848 como de cosa cerrada y concluida, declarando que el 

mundo pertenecía ya a otras ideas, otros sentimientos, otras generaciones. 

Fue un relámpago de poesía, de belleza y de encendida claridad (La 

cuestión palpitante 161). 

Essa expansão do “ingênio humano”, cuja proporção seria apenas comparável ao 

florescimento da “filosofia escolástica”, com a notável diferença de ter tido um rápido 

desenvolvimento em um curto espaço de tempo, riscando os céus do universo literário 

como se fosse um relâmpago, deixando um rastro de luz, de poesia e de beleza, afirma 

Emilia Pardo Bazán, somente teria sido possível – e isso é extremamente importante para 

o nosso trabalho – porque os escritores românticos contavam como aliado com a 

engenhosidade do espírito humano, livre e atravessado pelas chamas ardentes da criação 

que tudo pode no mundo das idéias: 

Un individuo de la falange francesa, Dovalle, muerto en desafío a la edad 

de veintidós años, aconsejaba así al poeta romántico: «Ardiendo en amor y 

                                                                                                                                            
tipos de fisionomias, como as donzelas pálidas e heróis desesperados em estado doentio avançado, fazendo 

referência às orgias e cemitérios, mas também ostentando e difundindo determinados comportamentos 

perante a sociedade. Nesse sentido, conforme a autora, teria variado o conceito de literato, passando da 

idéia de um ser recluso e inofensivo para a de um ser que não andava e nem comia, embora estivesse 

sempre cercado de aventuras, paixões, desgostos e mistérios, a quem as musas da arte levavam mais 

tormento que consolo, como se poderia constatar se observássemos a vida de alguns dos mais respeitosos 

escritores desse movimento (La cuestión palpitante 165). 
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penetrado de armonías, deja brotar tus inflamados versos, y fogoso y libre 

pide a tu genio cantos nuevos e independientes. Si el cielo te disputa la 

sagrada chispa, vuela atrevido a robársela. ¡Vuela, mancebo! Sí, acuérdate 

de Ícaro: ¡él cayó, pero logró ver el cielo (La cuestión palpitante 162)! 

Um exemplo da engenhosidade do espírito romântico seria Gilliatt, um dos 

personagens de Victor Hugo na obra Os Trabalhadores do Mar, publicada em 1866. 

Morrendo de amores por Deruchette, Gilliatt, um homem marginalizado socialmente, 

aceita o desafio que ela havia lançado: casar com aquele que conseguisse resgatar o 

motor a vapor da embarcação de seu tio que havia naufragado. Segundo a autora, Gilliatt 

seria um “homem rude” que aceita uma tarefa herculana para conquistar a amada. Ao 

longo da história, continua ela, este ser humilde vai ganhando força e se agigantando a 

ponto de se tornar um “titã” e travar batalhas colossais contra monstros marinhos, 

transformando-se em um mártir ao decidir se suicidar depois que a donzela não cumpriu 

com o prometido, casando-se com outro rapaz. Ainda na sua descrição, outro personagem 

da mesma obra de Victor Hugo que poderia representar o ideal hegeliano seria o polvo. 

Para a autora, o polvo, tal como teria sido concebido por Deus, é um animal marinho de 

proporções pequenas e muito comum na Costa Cantábrica na Espanha. Ao lançar seus 

braços com ventosas contra as pernas de algum banhista, basta uma sacudida para afastá-

lo imediatamente. Ademais, o polvo também aparece na culinária espanhola, prato que se 

comia cozido, ao menos no mundo físico, afirma a autora. Entretanto, o polvo real, tal 

como seria concebido pelos idealistas, seria o polvo idealizado a partir de uma 

perspectiva hegeliana por Victor Hugo, cujas formas físicas, bem como morais, 
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assumiriam gradativamente proporções gigantescas, adquirindo, primeiramente, a forma 

de uma sombra, depois a de um abismo, até atingir sua essência ideal, a de “Lúcifer”, 

operação que aos poucos levaria à correção da natureza. Outro exemplo de melhoramento 

da natureza que atingiria seu ideal absoluto e se apresentaria como real é a obra de 

Alphonse de Lamartine, de 1849, intitulada Raphaël.167 

Ao mesmo tempo que a engenhosidade do espírito teria sido o grande responsável 

pelo desenvolvimento, ascensão e apogeu do romantismo, ela também teria sido o 

principal responsável pelo seu rápido declínio, fazendo com que a nova escola tivesse 

uma vida curta tanto quanto a duração da força que não só a teria impulsionado mas 

também teria sido a razão da possibilidade de sua existência. Desse modo, para Emilia 

Pardo Bazán, teria se acalmado, já havia alguns anos, uma certa efervescência cerebral 

que atuava sobre os escritores românticos, bem como teria se atenuado uma determinada 

“irritabilidade enfermiça” que nada mais seria, a seu ver, do que o próprio subjetivismo 

potencializado, que atormentava tanto Lord Byron como Espronceda, dando espaço para 

um período de maior “serenidade” e “sossego”. Isso implicaria em grandes mudanças em 

                                                
167No entender da autora, o personagem que dá nome ao romance seria apresentado como a idéia perfeita 

da “espécie sentimental”, como a essência ideal da poesia, da tristeza e melancolia, bem como do amor 

insondável e infinito, enfim, um ser que divorciou-se do mundo físico para viver uma existência imersa no 

universo encantado dos sonhos. Como Rafael representaria a essência do mundo sentimental, caso fosse 
colocado em determinadas circunstâncias, ou seja, se ele fosse um pintor, escultor, poeta e escritor, suas 

aspirações e realizações seriam as mesmas daqueles que um dia incorporaram o mesmo espírito ideal, como 

Canova, Job, Tasso, Shakespeare e Byron, e, como não poderia ter feito outra coisa, teria pintado, portanto, 

a Virgen de Foligno, esculpido a Psique, escrito os apóstrofes de Job a Jehová, os diálogos de Romeo e 

Julieta e feito o mesmo retrato de Hyeda. Ademais, continua ela, em circunstâncias parecidas a de César, 

Rafael teria tido as mesmas glórias, teria pronunciado os mesmos discursos de Demóstenes e tido o mesmo 

fim que Catón, uma vez que o ideal ou espírito, que é a essencialidade de todas as coisas, se manifestaria e 

repetiria os mesmos feitos independentemente das circunstâncias reais de cada período ao longo de todos os 

tempos, enfim, tal como teria sido concebido da primeira vez. Neste ponto, gostaríamos de assinalar uma 

questão extremamente importante e que diz respeito aos nossos propósitos de tentar delimitar a 

problemática entre o corpo e a alma presente na obra de Emilia Pardo Bazán. 



 232 

relação ao modo de se conceber a arte, ao comportamento e atitudes dos escritores 

contemporâneos, bem distintos dos de escritores tidos como românticos, como Alfred de 

Musset, Gérard de Nerval, George Sand, que viviam uma vida de flagelos físicos e 

psíquicos: 

Y que no todo era ficticio en el tipo romántico, lo prueba la azarosa vida 

de Byron, el precoz hastío de Alfredo Musset, la demencia y el suicidio 

de Gerardo de Nerval, las singulares vicisitudes de Jorge Sand, las 

volcánicas pasiones y trágico fin de Larra, los desahogos y vehemencias 

de Espronceda. No hay vino que no se suba a la cabeza si se bebe con 

exceso, y la ambrosía romántica fue sobrado embriagadora para que no 

se trastornasen los que la gustaban en la copa divina del arte (La 

cuestión palpitante 165).  

No entendimento da autora, os escritores contemporâneos, que estavam 

comprometidos com os recentes desenvolvimentos dos procedimentos científicos da 

época, gozavam de uma vida mais tranquila e serena, vivendo como qualquer outro 

mortal de seu tempo, na medida em que suas paixões, quando elas existiam, pulsavam 

recônditas no fundo da alma e não vinham à tona para fazer parte da superfície textual ou 

mesmo para atuar sobre seus nervos. O suicídio, por sua vez, que era ostentado pelos 

românticos, um dos efeitos perniciosos do espírito inventivo e absoluto, afirma Bazán, 

teria saído de moda e não encantaria mais a geração seguinte, esta última avessa à criação 

por meio de “excessos desordenados” ou de mecanismos artificiosos do espírito que 

muitas vezes resultariam em venenos mortíferos, como demonstraria a vida burguesa do 
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próprio mestre do naturalismo, Émile Zola, entregue à família e ao trabalho e vivendo sob 

uma rígida disciplina.168      

 Porém, essa mudança de atitude por parte dos atuais intelectuais não representaria 

o fim da “tristeza vaga”, afirma a autora, tampouco significaria o desaparecimento da 

“contemplação melancólica”, do desejo por coisas que a realidade tangível não poderia 

oferecer, bem como do descontentamento, da “sede da alma” e das “outras enfermidades” 

que poderiam produzir o espírito delicado, terno, mas poderoso que costumava se 

manifestar entre os escritores românticos, tanto porque o espírito absoluto não teria se 

retirado completamente da cena literária. Dessa forma, como os períodos históricos não 

conseguiriam se desvencilhar completamente dos anteriores, conforme Emilia Pardo 

Bazán, sua época não seria, apesar da crença de muitos, inteiramente positiva, aludindo 

ao fundamento objetivo do saber de então em oposição à essencialidade abstrata do 

conhecimento a partir da qual teria surgido o Romantismo. Entretanto, os sonhadores de 

hoje, continua a autora, seriam mais cautelosos em relação a engenhosidade do espírito 

que tanto teria encantado a geração romântica e se transformado em sua própria essência, 

procurando mantê-la sob controle e presa ao mundo interno para que não transbordasse e 

invadisse o mundo exterior: 

                                                
168No Brasil, os termos com os quais operavam os críticos literários como Araripe Júnior para se referir às 

supostas enfermidades que “contaminavam” o espaço literário e destruíam intelectual e fisicamente os 

escritores da época, mas que no fundo se tratavam de autores que, de uma forma ou de outra, não se 

alinhavam com o procedimento ou a linguagem literária como se esperava por parte da crítica, eram: 

“loucura”, “doença mental”, “degenerescência”, “enfermidade estilística”, “pânico literário”, “intoxicação 

psíquica”, “intoxicação científica”, “nevrose literária” etc (A literatura e o corpo na obra de Araripe 

Junior). 
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Los soñadores proceden hoy como aquellos frailecitos humildes y 

santas monjas que, al desempeñar los menesteres de la cocina o 

barrer el claustro, sabían muy bien traer el pensamiento 

embebecido en Dios, sin que por fuera pareciese sino que atendían 

enteramente al puchero y a la escoba. No es nuestra edad tan 

positiva como aseguran gentes que la miran por alto, ni hay siglo 

en que la condición humana se mude del todo y el hombre encierre 

bajo doble llave algunas de sus facultades, usando sólo de las que 

le place dejar fuera (La cuestión palpitante 169). 

 Com o fim do Classicismo e a agonia do Romantismo, embora a literatura 

contemporânea não tivesse uma escola que ocupasse por definitivo o espaço deixado 

pelas anteriores, uma nova tendência chamada de “realista” iria, segundo Emilia Pardo 

Bazán, afirmar-se como modelo regulador da arte, mesmo que o espírito ainda 

continuasse surpreendendo com suas aventuras no campo literário.169 Logo, com o 

propósito de defender a confluência entre a dimensão física do corpo e o espaço sagrado 

                                                
169Na concepção de Emilia Pardo Bazán, da escola romântica somente teria restado Victor Hugo porque 

ainda se mantinha vivo fisicamente, mas moralmente e literariamente já havia morrido, cujos últimos 

trabalhos não se poderia ler com gosto ou mesmo com paciência, completamente suprimidos pelas obras 

realistas e naturalistas francesas. Na Inglaterra ocorreria o mesmo, onde se pode assistir a queda dos 
grandes representantes da geração romântica, como Byron, Southey, Walter Scott, que aos poucos iriam 

sendo substituídos por Charles Dickens, que costumava passear pelas ruas de Londres anotando em seu 

caderno todo o murmúrio da realidade cotidiana, ou seja, tudo o que via e ouvia; ou ainda por William 

Thackeray e Alfred Tennyson, conhecido como “o poeta do homem”, que retratava com precisão os 

sentimentos naturais e agradáveis da família e da vida doméstica. Na Espanha, por sua vez, a tendência 

realista estaria dissipando gradativamente a atmosfera romântica por meio dos trabalhos de Benito Pérez 

Galdós, José María de Pereda, autores que estariam retratando a história, a psicologia, os aspectos regionais 

da “moderna Espanha”, afirma Bazán. Esta “tendência realista”, em oposição à atividade serena e solitária 

do espírito, seria mais complexa, variada e fértil, pois sua grandeza estaria no fato de ser reflexiva, de se 

alimentar dos fatos reais, bem como de ser “positiva e científica”, cujos princípios norteadores seriam a 

observação da sociedade e do indivíduo em toda sua complexidade e pormenores. 
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da alma, Emilia Pardo Bazán afirma que o Realismo seria, em comparação ao 

Naturalismo, uma escola mais ampla, completa e perfeita justamente porque contemplaria 

de maneira igual o natural e o espírito, bem como o corpo e a alma, ao mesmo tempo que 

conciliaria em uma única unidade a dicotomia que haveria entre o “naturalismo” e o 

“idealismo racional”, concluindo que no Realismo tudo seria possível, menos os 

“exageros” e desvios de escolas extremas como o “Naturalismo” e o “Idealismo”.170 

Assim, contrastando com a tradição deixada pelo Romantismo, cujo aspecto que a define 

seria a do espírito que concebe o mundo em si mesmo, a tendência realista, enquanto uma 

visão não-idealista do mundo exterior, seria uma força “vigorosa e dominante”, como 

demonstra a produção literária na Europa, defende a autora, que teria atingido o seu 

máximo desenvolvimento na escola Naturalista.171  

                                                
170Conforme Francisco Blanco Garcia, Emilia Pardo Bazán afirmava que não procurava se afiliar a 

nenhuma escola literária e que, ademais, repugnava-lhe a estreiteza das imitações, e no que diz respeito ao 

Realismo preferia a tradição espanhola, pois o grande objetivo da autora era abordar todos os aspectos da 

realidade do ser humano, tanto a dimensão física como a abstrata, para dessa forma fugir ao falseamento da 

natureza humana a que levavam às matrizes teóricas, como a filosofia de Zola (El Naturalismo en la 
Novela s/d). 
171Desse modo, continua a autora, iria morrendo toda aquela literatura que um dia havia sido desenvolvida 

em oposição à realidade, baseada unicamente nos delírios do espírito. Nesse sentido, todos os escritores que 

por ventura ignorassem, daqui em diante, os caminhos contrários à realidade, pagariam com a indiferença 

geral que os lançariam ao completo esquecimento, ao menos artístico, como era o caso do escritor francês 

Alphonse Lamartine (1790-1869): “¿De qué le sirvió a Lamartine su unción, su dulzura, su instinto de 

compositor melodista, su fantasía de poeta, tantas y tantas cualidades eminentes? ¿Lee hoy alguien sus 

novelas? ¿Se embelesa nadie con el platónico panteísta Rafael? ¿Llora nadie las penas y abandono de 
Graziella? ¿Hay quien pueda llevar en paciencia a Genoveva” (La Cuestion Palpitante 196)? O mesmo 

teria ocorrido com a escritora George Sand (1804-1876), cujo isolamento e morte social e literária seriam a 

prova concreta de que a “literatura de imaginação”, que ignorava a realidade, havia se convertido em 

cadáver. A autora de L'Homme De Neige (1859), que morreu aos 72 anos na cidade de Nohant para onde 

havia se retirado da vida pública, teria escrito e publicado até o fim de seus dias na Revista de Ambos 

Mundos. Entretanto, defende Bazán, George Sand teria morrido para a nova geração muito antes de descer 

ao seu túmulo, pois suas obras teriam passado despercebidas simplesmente porque a autora ainda escrevia a 

partir dos padrões antigos e cultivando a literatura feita unicamente pelo espírito: “No es que la gente 

dejase de pronunciar con admiración el nombre de Jorge Sand; es que consideraba sus escritos como se 

consideran los de un clásico, de un autor que fue hijo de otras edades y no vive en la presente” (La 

Cuestion Palpitante 196). 
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 Seja como for, para Emilia Pardo Bazán a tendência realista não teria afetado 

apenas a literatura, mas todos os campos do conhecimento humano.172 No caso da arte, a 

poesia não seria mais um impulso para se apartar da realidade cotidiana, mas ela própria 

se irromperia, sobretudo, desse murmúrio infinito das multidões dos grandes centros 

urbanos. A historiografia se faria cada mais um saber apoiado nas ciências e no 

conhecimento analítico da sociedade. O teatro, por sua vez, estaria substituindo os 

saberes clássicos pela realidade ou, ao menos, pela verossimilhança. A crítica, por outro 

lado, se converteria em uma atividade fruto do estudo e da observação incessantes, 

rompendo sua aliança com os antigos pressupostos artísticos.173  

 Mas seria na prosa, de acordo com Emilia Pardo Bazán, que a tendência realista 

atingiria seu maior desenvolvimento, gênero que teria se sobreposto aos demais pela 

facilidade que possuía de assimilar as mais variadas formas de expressão, como por 

exemplo a música e a pintura, e pela capacidade de satisfazer as mais diversas aspirações 

artísticas do mundo contemporâneo, transformando-se na “moderna epopéia” do gênero 

                                                
172No entender de Pércio de Castro, teria sido a partir da Revolução de 1868 que as bases da cultura 

conservadora espanhola teriam se transformado com a entrada do pensamento positivista de Spencer, bem 

como do darwinismo e do monismo materialista, além do crescimento da burguesia, com o 

desenvolvimento industrial e o aparecimento da classe trabalhadora (De la Península hacia Latinoamérica 

9). 
173Em defesa da tendência realista, a autora afirma que o propósito literário do escritor realista não seria 
orientado pela antipatia, rancores ou pelo desejo de vingança, tampouco serviria como instrumento para 

ironizar quem quer que fosse, um indivíduo ou mesmo uma sociedade inteira, mas estaria voltada para o 

estudo, a observação incessante, para compreender, expor e recolher dados que pudessem retratar, nada 

menos, que a alma dos indivíduos, como faria Daudet. Assim, a partir das afirmações de Bazán seria 

possível afirmar que a “tendencia realista” estaria voltada muito mais para o conhecimento dos tipos 

sociais que compõem a unidade nacional do que um mero retrato da nação, e é neste sentido que 

poderíamos afirmar, pelo menos enquanto hipótese, que a literatura, ao menos para uma boa parte dos 

escritores do século XIX, seja na Europa como na América Latina, se transforma em um espaço de 

investigação e produção semelhante às ciências sociais da época, como a psicologia, a sociologia, a 

criminologia etc (La cuestión palpitante 232).      
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humano.174 Para a autora, o pai do realismo teria sido Diderot por ter denunciado a língua 

empobrecida e cheia de vibração dos românticos, ao mesmo tempo em que teria lutado 

pela introdução da “verdade” na arte e cujo sucessor teria sido Stendhal, ainda que o 

autor de Le Rouge et le Noir, de 1830, não teria desenvolvido uma certa sensibilidade do 

real, bem como a capacidade de percepção da realidade e de conhecimento da vida 

necessários aos artistas realistas, resultando muitas vezes que às suas obras faltariam 

unidade e coerência.175 Honoré de Balzac é outro exemplo da escola realista citado por 

Bazán, fazendo ressalvas quanto ao seu processo de composição, afirmando que a 

verdade para este escritor seria o resultado da adivinhação e da dedução do existente, pois 

Balzac faria da fantasia o meio pelo qual verificaria os dados reais e necessários sobre a 

realidade para compor suas obras. Outros exemplos são citados, como Gustave Flaubert 

que teria tido apenas alguns momentos de lucidez realista, segundo Emilia Pardo Bazán, 

mas para ela seriam os irmãos Gouncort o modelo perfeito, contínuo e acabado do 

realismo.176 

                                                
174Pércio de Castro sustenta que uma das primeiras manifestações do realismo na Espanha teria sido a 
afirmação de Fernán Caballero (pseudônimo de Cecilia Böhl de Faber y Larrea /1796-1877) de que um 

romance não se poderia inventar, mas seria fruto da observação. Sua obra La gaivota (1849) marcaria a 

transição entre o Romantismo e o Realismo (De la Península hacia Latinoamérica 7). 
175Na visão de Naomi Lindstrom, uma das diferenças entre o Realismo e o Naturalismo diz respeito ao fato 

de que enquanto os escritores realistas procuravam ser imparciais e não doutrinários, rejeitando qualquer 

dogma ou conceito pré-estabelecido sobre a realidade, os naturalistas assumiam abertamente certas crenças 

em relação ao ser humano e à sociedade. Ademais, conforme a autora, os escritores de língua espanhola 

que empregaram a matriz naturalista teriam-na combinado com outros modelos literários, como o realismo, 
romantismo e outras tendências da época, como seria o caso de Emilia Pardo Bazán (Early Spanish 

American Narrative 178-79). Para Pércio de Castro, a obra Martín Rivas, do escritor Alberto Best Gana, de 

1868, que marcaria o início do movimento realista no Chile, teria várias características românticas (De la 

Península hacia Latinoamérica 3).   
176Tudo indica que para Emilia Pardo Bazán, o Realismo, ou a estética realista no século XIX, seria um 

reencontro do homem com uma certa verdade do mundo que sempre esteve na história da humanidade, mas 

que somente teria vindo à tona devido aos desenvolvimentos científicos e intelectuais dos indivíduos e não 

necessariamente a um progresso do ser, tanto porque será uma das opositoras da idéia de “evolução das 
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Bazán observa, antes de iniciar sua crítica aos irmãos franceses e às suas obras, 

que tinha por eles uma grande admiração, na medida em que até mesmo seus defeitos a 

encantavam, constituindo-se dessa forma como seus escritores prediletos. Segundo a 

autora, os irmãos Edmundo e Julio Gouncort eram vistos como uma única pessoa pelo 

público leitor devido a grande afinidade psicológica e intelectual que os atavam entre si, 

apesar da diferença de idade entre eles. Contudo, a produção literária dos irmãos não 

havia sido notada antes do advento do Naturalismo, cuja indiferença em relação a 

algumas obras teria, na opinião da autora, acelerado a morte de Julio. Edmundo, por sua 

vez, abatido com a ausência deixada pelo irmão, teria sido acometido pelo desânimo a 

ponto de querer abandonar a atividade de escritor, caso não fosse a procura pelo público 

cada vez maior por suas obras, impulsionados pelo novo estímulo dado pelo Naturalismo 

ao mundo das letras.  

 Conforme Bazán, os Gouncort teriam sido os primeiros a considerar os 

fenômenos reais e observáveis como “documentos humanos”. Dessa forma, os irmãos 

escritores não poderiam ser comparados a Honoré de Balzac, que tomava a realidade 

física apenas como um estímulo à atividade criadora do espírito, nem a Gustave Flaubert, 

que ficou conhecido devido aos seus lapsos realistas e, consequentemente, de grande 

realização e êxito, como Madame Bovary. Os Gouncourt tampouco poderiam ser 

comparados a Stendhal, que estaria mais interessado nos estudos sobre os mecanismos 

                                                                                                                                            
epécies” de Charles Darwin, como demonstram suas críticas ao darwinismo em La ciencia amena (1876) e 

em La ciencia cristiana (1877). Como defende a autora, as obras de fundo realista teriam uma “vida 

imortal”, atravessando todas as épocas da história da humanidade, como é o caso dos poemas de Homero e 

Dante, os dramas de Shakespeare e as obras como Don Quixote e Fausto, bem como a Bíblia que seria a 

obra mais realista de todos os tempos caso não considerássemos seu traço místico, conclui ela. 
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psicológicos e os processos pelos quais se formavam as idéias do que numa minuciosa 

investigação sobre o real. Para a autora, eles possuíam uma certa personalidade literária, 

cujo estilo não poderia ser tomado como se tivesse sido formado pelos padrões 

estabelecidos pelo mestre do Naturalismo, Émile Zola.177 Os irmãos escritores estariam 

interessados, no entender da autora, em expressar suas sensações ao copiar a realidade 

sensível por meio do colorido, técnica herdada de Diderot, através de seu próprio ser, 

com a intensidade de um artista e com a paciência dos eruditos, sendo, ademais, 

historiadores da arte e dos costumes do século XVIII ao coletarem diversas matérias 

como pinturas, móveis, livros etc, e publicarem os resultados de suas investigações em 

veículos especializados.178 Os irmãos franceses também teriam se destacado ao 

abordarem os aspectos poéticos que havia em cada fração que compunha a realidade 

                                                
177Na opinião de Emilia Pardo Bazán, a tendência realista seria semelhante ao ofício do pintor, supondo 

que este também se sujeitasse ao real, ainda que essa semelhança causasse um certo desconforto na crítica 

literária e no público de uma maneira geral, conforme observa quando trata do escritor francês Alfonso 

Daudet. Segundo a autora, ninguém se incomodaria se um pintor fosse a uma festa e, com o intuito de 

retratar o ambiente, procurasse observar cada detalhe e os gravasse na memória para depois transferi-los 

para a tela. Mas caso um escritor de tendência realista tivesse o mesmo comportamento todos se sentiriam 
ofendidos e poderiam até mesmo levá-lo a julgamento, como teria acontecido com Zola por causa do 

sobrenome de um de seus personagens: “Realmente es arduo el problema. ¿Por qué hacer al novelista de 

peor condición que el pintor? Va éste, supongamos, a una sociedad o a un festín, adonde le convidan; mira 

en torno suyo; se fija en la cabeza del anfitrión, en las formas de alguna señorita que se sienta a su lado; 

vuelve a casa, coge los pinceles, y sin el menor escrúpulo pasa al lienzo lo que vio, y nadie le tacha de 

ingrato ni le califica de miserable. Pero que un escritor realista se resuelva a aprovechar el más mínimo 

detalle observado en casa de un amigo, hasta de un indiferente o enemigo jurado y diránle que rasga el 

velo de la vida privada, que viola el sagrado del hogar, y todo el mundo se dará por ofendido, y hasta le 

pondrán pleito, como a Zola, por el apellido de un personaje” (La Cuestion Palpitante 235-36). 
178Pércio de Castro afirma que a imaginação para o escritor naturalista e realista não teria sido um 
instrumento fundamental na criação artística, na medida em que um certo sentido do real deveria orientar o 

desenvolvimento da arte. Contudo, para o autor, a grande diferença entre o realismo e o naturalismo seria o 

fato de que para o primeiro o propósito do escritor seria refletir sobre a sociedade e documentar o homem 

em seu contexto, ao passo que para o segundo tratava-se de estudar o homem por meio de seu dissecamento 

através de uma análise científica à maneira de um médico, como ficaria claro na seguinte afirmação de 

Zola: “replacer el mot ‘médecin’ par le mot ‘romancier’[…pour] apporter [a la literature] la rigueur 

d’une vérité scientifique”. Nesse sentido, com o intuito de abordar a sociedade de uma maneira científica 

ocorreria no Naturalismo um alinhamento entre a arte e as ciências sociais, naturais, físicas, médicas e 

biológicas (De la Península hacia Latinoamérica 4). 
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social moderna e contemporânea que os envolvia, não ao estilo de Flaubert, que 

inventariava tudo ao seu redor, mas descobrindo uma certa beleza poética nas pequenas 

coisas que passavam despercebidas por todos. Nesse sentido, conforme Emilia Pardo 

Bazán, os Gouncourt produziam uma literatura viva e brilhante que não se parecia em 

nada com a literatura pessimista de Flaubert, que via a cada momento da mesma 

realidade a fraqueza e o fracasso dos atos humanos: 

Por boca de uno de sus personajes dicen los Goncourt: “Todo está en lo 

moderno. La sensación e intuición de lo contemporáneo, del espectáculo 

con que tropezamos a la vuelta de la esquina, del momento presente, 

donde laten nuestras pasiones y como una parte de nosotros mismos, es 

todo para el artista”. Y fieles a esta teoría, los Goncourt extraen de la vida 

actual lo artístico, como del obscuro carbón hace el químico surgir la 

deslumbradora luz eléctrica (La cuestión palpitante 209-10).   

 Como assinala Emilia Pardo Bazán, uma simpatia dessa proporção pela realidade 

poderia levar um indivíduo a uma mera admiração pelos avanços científicos e industriais 

em curso no século XIX. Entretanto, no caso dos irmãos Gouncourt, essa atração pela 

vida real e cotidiana da sociedade de seu tempo e o interesse em retratá-la por meio de 

seu “temperamento” os levaria a se deparar com um grande problema de ordem técnica. 

Segundo a autora, com o intuito de expressar a “variação de colorido” e a complexidade 

de emoções pertencentes a realidade por meio de seus “afinadíssimos sentidos”, teriam 

ficado indignados com a pobreza da linguagem em comparação às emoções que 

atravessavam todo o cotidiano. Contudo, essa realidade que os irmãos Gouncourt 
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procuravam retratar não dizia respeito unicamente aos aspectos físicos e às impressões as 

quais eles incitavam, lembra a autora, mas também aos estados internos, como a tristeza, 

a dor, a alegria, o “ânimo”, cuja visibilidade poderia ser flagrada nas nuances do mundo 

exterior por meio da linguagem. Nesse sentido, os irmãos teriam utilizado todos os 

recursos linguísticos que dispunham para corromper a língua francesa com o intuito de 

fazê-la cintilar sobre essa realidade moderna que oferecia uma multiplicidade de objetos e 

fenômenos ao artista realista. Dentre eles, podemos citar a repetição de palavras com o 

objetivo de se atingir a intensidade desejada, o abuso de sinônimos para cercar um único 

objeto, a prática da tautologia e pleonasmos, a invenção de palavras, bem como a 

transformação de adjetivos em substantivos etc, mecanismos linguísticos que não seriam 

nada mais que “defeitos de linguagem”, nas palavras da autora, mas necessários para a 

expressão tanto do vasto mundo físico como subjetivo da modernidade. Ainda de acordo 

com ela, esse eterno combate em busca da perfeição da linguagem para expressar com 

exatidão sua sensibilidade em relação a realidade, sobretudo uma certa realidade 

espiritual, bem como todos esses elementos que a influenciariam, como o claro, o 

obscuro, a quantidade de luz, teria levado um dos irmãos a se enfermar, conforme teria 

afirmado Edmundo a respeito de Julio.179 Importa perceber que para Bazán a realidade 

física sempre foi apenas um pretexto por meio do qual se poderia chegar à “alma”, daí 

                                                
179Na literatura espanhola talvez não haja nenhum autor que tenha dado tanta relevância a uma suposta 
relação entre enfermidade e atividade artística, sobretudo literária, como Pompeyo Gener (1848-1920) em 

Literaturas malsanas, de 1894, no qual o autor denuncia, sob a égide dos discursos hiegienistas do século 

XIX, principalmente a imaginação no processo de composição literária como uma debilidade física, mas 

que se apresenta como um produto artístico, bem como a incapacidade de certos autores em desenvolver 

uma narrativa “lógica”, coerente, atada à realidade e fundamentada nos procedimentos cientificistas da 

época; uma clara tentativa por parte de Gener em operar no meio literário uma desvalorização de certos 

escritos e autores que de alguma forma não correspondiam às expectativas no que diz respeito as tendências 

discursivas e literárias do período.   
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sua predileção pelos irmãos Gouncourt. Assim, é importante prestar atenção em sua 

observação a uma das técnicas dos escritores franceses que se destinava a retratar o 

colorido que permeava os objetos. 

 Como demonstra a autora, na época de Homero os homens viriam menos cores 

que no século XIX, contudo, com o passar dos tempos, essa percepção se desenvolveria e 

as cores seriam expressas com mais força e entusiasmo, bem como suas diferentes 

nuances. Porém, com o avanço da literatura, o estudo das cores se tornaria mais 

complexo e apurado e a ciência não apenas demonstraria a capacidade que alguns 

indivíduos teriam em desenvolver internamente noções de cores, mas também a produção 

dessas cores no âmbito subjetivo por meio de estímulos externos, como mostra um certo 

estudo que a autora menciona sem citar o nome do artigo e tampouco do autor. Segundo 

ele, certos indivíduos poderiam experimentar uma sensação luminosa e cromática toda 

vez que escutassem um som e que mudaria de acordo com a variação sonora por meio do 

estímulo da retina e dos tímpanos provocado pelo ruído, fazendo com que cada tom 

sonoro correspondesse a um tom de cor. Conforme Bazán, a literatura feita pelos 

Gouncourt produzia os mesmos efeitos cromáticos, não por meio dos sons, obviamente, 

mas por meio da palavra, cuja técnica seria a marca de sua originalidade. Para ela, a 

capacidade literária dos irmãos Gouncourt não se restringia apenas à habilidade em lidar 

com as cores e retratar suas sensações, mas também à sua capacidade de observação e 

pelo estudo de caracteres.  

 Os personagens criados pelos Gouncourt não seguiam o modelo de alguns 

escritores, sobretudo os tidos como naturalistas, pois para esses escritores os indivíduos 
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eram previsíveis na medida em que respondiam de uma maneira mais ou menos direta 

aos seus destinos fatalistas traçados por seus precedentes, pela sua constituição 

fisiológica e pelas forças tirânicas do meio.180 Emilia Pardo Bazán sugere que os 

personagens construídos pelos irmãos escritores não eram automáticos, como os bonecos 

manipuláveis e imaginados de Flaubert e Balzac, mas, ao contrário, os indivíduos que 

figuram na literatura dos Gouncourt gozavam de uma “independência relativa” igual a 

dos “reais de carne e osso”, marcados por contradições, pela irregularidade e pela 

inconsequência, ou seja, uma multiplicidade de fatores que suportariam seu ser e que os 

transformariam em seres imprevisíveis e enigmáticos. Enfim, para Bazán – e aqui está o 

fator pelo qual ela teria tanta admiração pelos Gouncourt – os irmãos teriam 

desenvolvido a grande habilidade de observar a natureza humana nesse eterno fluxo e 

refluxo entre o mundo físico e subjetivo no qual não existiriam princípios que levariam à 

previsibilidade do mundo criado por Zola, como ela irá problematizar em Los pazos de 

Ulloa, obra que veremos a seguir.181 

                                                
180Como nota Naomi Lindstrom, na tendência realista, em oposição à escola romântica, encontraríamos 
personagens da vida real burguesa, como os indivíduos de classe média, comerciantes, autoridades e 

trabalhadores, enquanto que no romantismo o destaque seria para a aristocracia e para as figuras 

expecionais em relação ao cotidiano comum, como piratas, poetas, visionários, eremitas, náufragos, bem 

como fantasmas e entidades sobrenaturais (Early Spanish American Narrative 110). 
181A questão da liberdade en La cuestión palpitante é muito importante para se entender todo o discurso 
contra o Naturalismo. Contudo, ela é defendida por meio da expressão religiosa cristã “livre-arbítrio” com a 

qual a autora contrasta com a liberdade fundamentada na vontade e atitude pessoal frente ao caminho 

aberto para descobertas infinitas com a idéia da morte de Deus que tanto figurava nas obras literárias e 

filosóficas do século XIX, como as de Dostoevsky e Nietzsche, como um dos grandes acontecimentos da 

modernidade. A liberdade humana, para Emilia Pardo Bazán, deve ser entendida como um fenômeno 

relativizado e circunscrito pelos limites impostos do sagrado, bem como pela natureza de cada indivíduo e 

pelo próprio meio físico, e que, no final das contas, respeita certas necessidades que não podem ser 

ignoradas, como podemos observar na seguinte passagem: “El mérito singular de la teología católica 

consiste en romper las cadenas del antiguo fatalismo, sin negar la parte importantísima que toma en 

nuestros actos la necesidad. En efecto, reconociendo el libre arbitrio absoluto, como lo hacía el hereje 

Pelagio resultaba que el hombre podría, entregado a sus fuerzas solas y sin ayuda de la gracia, salvarse y 
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IV.2. A sacralização do sujeito em Los pazos de Ulloa 

 

Em Los pazos de Ulloa, a primeira dimensão do ser ao qual a autora se refere é a 

do físico, sobre a qual gostaríamos de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, a 

descrição da superfície corpórea é feita de uma maneira muito particular e segue o 

modelo do olhar que se desliza sobre grandes dimensões em frações de segundo, ao 

menos em alguns momentos da obra, sobretudo em seu início, sem atingir a profundidade 

que aparece em outras obras do mesmo gênero e período condicionadas por um olhar 

vagaroso que tudo precisa conhecer, relacionar e conectar com o que já se conhece, além 

de se deterem em cada detalhe e funcionamento daquilo que é enquadrado em seu campo 

de observação.182 Essa primeira descrição, como veremos em breve, aponta ainda para 

outra característica muito comum ao longo do texto e que se encontra difundida como 

moeda corrente nas obras pertencentes ao Romantismo, movimento ao qual Emilia Pardo 

Bazán demonstra uma certa simpatia ao mesmo tempo que desconforto, pelo menos em 

relação a alguns de seus aspectos, como vimos anteriormente, sobretudo àqueles que 

                                                                                                                                            
ser perfecto, mientras que, anulando la libertad, como el otro heresiarca Lutero, el ente más malvado e 

inicuo sería también perfecto e impecable, puesto que no estaba en su mano proceder de distinto modo. 

Tiene la explicación agustiniana la ventaja inapreciable de estar de acuerdo con lo que nos enseñan la 

experiencia y sentido íntimo. Todos sabemos que cuando en el pleno goce de nuestras facultades nos 

resolvemos a una acción, aceptamos su responsabilidad: es más: aun bajo el influjo de pasiones fuertes, 

ira, celos, amor, la voluntad puede acudir en nuestro auxilio; ¡quién habrá que, haciéndose violencia, no 

la haya llamado a veces, y -si merece el nombre de racional- no la haya visto obedecer al llamamiento! 
Pero tampoco ignora nadie que no siempre sucede así, y que hay ocasiones en que, como dice San Agustín, 

‘por la resistencia habitual de la carne... el hombre ve lo que debe hacer, y lo desea sin poder cumplirlo’. 

Si en principio se admite la libertad, hay que suponerla relativa, e incesantemente contrastada y limitada 

por todos los obstáculos que en el mundo encuentra” (La cuestión palpitante 144-45). 
182Segundo Ricardo Gullón, embora o espaço geográfico da trama do romance fosse a Galícia, terra natal 

da autora, que fica no Noroeste da Espanha, delimitada pela língua castelhana e galega, ele precisa ser 

concebido como um espaço literário e, portanto, fictício e pertencente à “literatura universal” (Un País de 

Lobos. Estudios Sobre Los pazos de Ulloa 11-16). 
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dizem respeito a uma suposta investigação do universo subjetivo humano por meio de 

analogias entre figuras e objetos, bem como de metáforas. Por fim, este olhar apressado 

que rapidamente se desloca de um ponto a outro, sem se deter nos detalhes mais sutis do 

conjunto orgânico, tem como finalidade estabelecer de imediato, sem suspense algum, a 

condição do indivíduo no que diz respeito a sua saúde. Portanto, trata-se de uma 

linguagem que tem como instrumento condutor um olhar rápido sobre a superfície 

corporal, cuja finalidade, após nos aproximar da massa corpórea, é chegar a um veredito 

sobre a saúde do indivíduo de uma maneira sumária, ao mesmo tempo nos separando 

dessa superfície física para nos lançar a paragens distantes através das analogias e 

metáforas que tanto foram criticadas no final do século XIX, principalmente por aqueles 

que defendiam um mergulho vertical em direção ao mundo físico e material: 

Iba el jinete colorado, no como un pimiento, sino como una fresa, 

encendimiento propio de personas linfáticas. Por ser joven y de miembros 

delicados, y por no tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir 

la presunción sus trazas sacerdotales. Aunque cubierto de amarillo polvo 

que levantaba el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era 

de paño negro liso, cortado con la flojedad y poca gracia que distingue a 

las prendas de ropa de seglar vestidas por clérigos (Los pazos de Ulloa 

133-34). 

Dessa forma, ao invés de particularizar e especificar, bem como construir 

fronteiras e limites ao redor da personagem, penetrando nas cavidades mais profundas 

onde o verdadeiro ser estaria escondido, idéia que não apenas alimentou grande parte dos 
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projetos literários do final do século XIX, mas também fez surgir campos específicos de 

conhecimento, como a física, a biologia, a psicologia etc, como vimos em capítulos 

anteriores, essa linguagem que introduz um dos personagens principais da trama rompe 

as barreiras da individualização e transporta o ser para contextos distintos, não para 

introduzi-lo no mundo animal para compará-lo a alguma fera, como era frequente nas 

obras tidas naturalistas, mas para assemelhá-lo a alguma coisa do mundo vegetal, o que 

ocorre quando Julián é comparado a um morango. Um contra-senso se pensarmos a partir 

do Naturalismo, cuja particularidade era a singularidade biológica dos indivíduos e cuja 

analogia permitida deveria se dar em comparação com criaturas ferozes do reino 

animal.183 Isto é o que ocorre com algumas personagens, por exemplo, como Perucho, um 

garoto que vive jogado pela casa, filho de uma relação promíscua, segundo Julián, entre o 

marquês de Ulloa e uma de suas serviçais, Sabel, a qual é comparada a um cachorro tal 

como sucede a seu filho:184 

Julián creyó al pronto que se había aumentado el número de canes, tres 

antes y cuatro ahora; pero al entrar el grupo canino en el círculo de viva 

luz que proyectaba el fuego, advirtió que lo que tomaba por otro perro no 

                                                
183Teria sido essa ambição que motivou, por exemplo, um dos grandes escritores brasileiros do final do 

século XIX e início do XX, reconhecido internacionalmente, Euclides da Cunha, a empreender grandes 

viagens e reconhecimentos de áreas longínquas e distantes dos grandes centros urbanos, como a região 

amazônica e o norte do país, expedição esta que resultou em sua obra mais famosa chamada Os Sertões, 

publicada em 1902.         
184Para Marina Mayoral, a relação entre Don Pedro e Sabel seria baseada no abuso de poder do qual detém 

o marquês, legitimado pela sua posição social e pela força física que dispõe. No entanto, embora Mayoral 

afirme que Emilia Pardo Bazán, que para ela estaria representada no romance pela voz do narrador 

desconhecido e onipresente, não demonstre simpatias por Sabel, ela retrataria as relações sociais que 

suportariam a exploração sexual a qual Sabel estava submetida, uma vez que, ao invés de ser considerada 

como aquela cuja sexualidade era desregrada, ela seria antes de tudo vítima, ou melhor, duplamente vítima, 

primeiro do marquês, pelos motivos que já mencionamos, e depois pelo pai, Primitivo, que de uma certa 

forma é condizente com a situação (El tema del amor en las novelas de los Pazos 37-50).    
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era sino un rapazuelo de tres a cuatro años, cuyo vestido, compuesto de 

chaquetón acastañado y calzones de blanca estopa, podía desde lejos 

equivocarse con la piel bicolor de los perdigueros, en quienes parecía vivir 

el chiquillo en la mejor inteligencia y más estrecha fraternidad (Los pazos 

de Ulloa 143). 

Mas, o que é importante notar desde já é que mesmo quando existe a comparação 

entre pessoas e animais ao estilo naturalista, ela não passa de um engodo, pois nos parece 

que a natureza humana em Los pazos de Ulloa, como a essência dos indivíduos, se 

encontraria em uma dimensão subjetiva, chamada de “alma”, termo que assume um papel 

fundamental em boa parte da obra, como veremos. 

A palavra “alma” aparece logo no início da obra para designar essa região 

subjetiva do ser, utilizada dezenas de vezes ao longo do texto para demarcar a 

subjetivação dos indivíduos, enquanto a palavra “consciência” aparece apenas em alguns 

poucos momentos durante a obra, embora fosse de conhecimento da autora e amplamente 

divulgada, cujo propósito era atribuir uma certa dessacralização dessa dimensão, como 

vimos na obra de Delbouef, mesmo que com muita cautela. Contudo, em Los pazos de 

Ulloa, a palavra “consciência” designa na grande maioria das vezes o espaço onde se 

encontrariam os valores morais cujas vozes chegam aos ouvidos dos indivíduos e aos 

quais estes deveriam ser coerentes em suas atitudes e ações. Portanto, trata-se do espaço 

da culpa que deveria ser tranquilizada antes mesmo de ser despertada, como demonstra a 

seguinte frase: “Las reglas psicológicas aplicables a las conciencias culpadas exigían 

que Sabel se turbase: quien se turbó fue Julián" (Los pazos de Ulloa 297). 
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 Outro registro da palavra “consciência” que aparece com frequência ao longo do 

texto de Los pazos de Ulloa diz respeito a um espaço onde se processaria o 

conhecimento, seja de um indivíduo sobre si mesmo em relação a algum aspecto em 

particular ou sobre alguma característica da realidade exterior, enfim, constituindo-se 

como a faculdade que os indivíduos teriam de conhecer algo, como demonstram as 

citações a seguir: “… de la soltura cada vez mayor de sus movimientos y conciencia de 

sus actos.”; “... de las que agitan la conciencia del pensador y del artista”. (Los pazos 

de Ulloa 354; 399). 

Já a palavra “inconsciente” não aparece em nenhum momento da obra. Em La 

cuestión palpitante tem apenas um registro, cujo sentido designa o desconhecimento de 

algo, o que nos deixa desconcertado, pois Emilia Pardo Bazán já havia lido a obra de 

Delboeuf e, portanto, sabia da grande importância que este termo possuía no meio 

intelectual enquanto região de um certo tipo de conhecimento particular ao homem.  

A palavra “alma” é designada como uma dimensão na qual a atmosfera é leve, 

suave e tênue, onde se pode ao menos respirar com certo alívio, de acordo com o sentido 

que Emilia Pardo Bazán irá desenvolver e atribuir a ela. Em sua primeira aparição, ela 

indica uma certa duplicidade subjetiva do eu físico, a qual pertenceriam não só o 

consciente e todos os seus sentidos que mencionamos acima, que como vimos se referem 

a uma certa faculdade do saber onde o conhecimento de algo se daria, além de ser o 

espaço das virtudes e, portanto, da culpabilidade, caso elas fossem feridas de alguma 

maneira, mas também o reino da sensibilidade emotiva e da afetividade, como o amor 

materno, como veremos, questão fundamental para se entender como a alma acaba 
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ganhando um status superior em detrimento ao corpo em Los pazos de Ulloa, sobretudo a 

alma feminina. 

Ademais, essa dimensão subjetiva que desempenha o papel do duplo do ser seria 

ainda o espaço onde se encontrariam os mais variados sentimentos e sensações, e é com 

esta característica que o termo “alma” inaugura sua utilização tão frequente nesta obra: 

“Alegrósele el alma con la vista del atajo, que a su derecha se columbraba, estrecho y 

pendiente …” (Los pazos de Ulloa 136-37). 185 

É importante observar que para ser o espaço da consciência, da virtude, das 

emoções e da sensibilidade afetiva, a alma, antes de tudo, irá desempenhar ao longo da 

trama de Los pazos de Ulloa o papel da verdadeira essência do ser, ao menos uma 

essência sagrada em oposição a outra desprezível e que sequer é mencionada, como 

veremos, cuja qualidade seria a de representar o ser mesmo sob a evocação do corpo, que 

logo é esquecido a favor da esfera esfumaçada da subjetividade, tal como ocorre quando 

Julián se depara com alguns caçadores a caminho do castelo do marquês de Ulloa, Dom 

Pedro:  

El segundo cazador parecía hombre de edad madura y condición baja, 

criado o colono: ni hebillas en las polainas, ni más morral que un saco de 

grosera estopa; el pelo cortado al rape, la escopeta de pistón, viejísima y 

atada con cuerdas; y en el rostro, afeitado y enjuto y de enérgicas 

facciones rectilíneas, una expresión de encubierta sagacidad, de astucia 

                                                
185Em Los pazos de Ulloa, embora o termo “espíritu” seja utilizado para designar a dimensão subjetiva, 

ele o é apenas no sentido de marcar este espaço como lugar da intelectualidade humana. 
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salvaje, más propia de un piel roja que de un europeo. Por lo que hace al 

tercer cazador, sorprendióse el jinete al notar que era un sacerdote. ¿En 

qué se le conocía? No ciertamente en la tonsura, borrada por una selva de 

pelo gris y cerdoso, ni tampoco a la de sus compañeros de caza, con el 

aditamento de unas botas de montar, de charol de vaca muy descascaradas 

y cortadas por las arrugas (Los pazos de Ulloa 137-38). 

Neste caso, após o narrador onisciente e desconhecido fazer uma descrição 

exaustiva da porção material da personagem, que se chamava Primitivo, embora não 

minuciosamente à maneira de outros escritores que tivemos a oportunidade de analisar 

nos capítulos anteriores, mencionando sua estatura, sua condição social, suas vestimentas 

e instrumentos, bem como a aparência física e a fisionomia que, diga-se de passagem, 

ainda serve para estabelecer analogias, enfim, o que irá definir a verdade do indivíduo, 

antes mesmo que o corpo possa revelar algum elemento da essencialidade do ser, é algo 

que nem mesmo o narrador pode indicar com precisão, mas que se trata, em última 

instância, da dimensão da alma onde a materialidade se evapora, como demonstra a 

sequência da citação acima: 

Y no obstante trascendía a clérigo, revelándose el sello formidable de la 

ordenación, que ni aun las llamas del infierno consiguen cancelar, en no sé 

qué expresión de la fisonomía, en el aire y posturas del cuerpo, en el 

mirar, en el andar, en todo. No cabía duda: era un sacerdote (Los pazos de 

Ulloa 138). 
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Desse modo, mesmo que o corpo continue sendo o contraponto da subjetividade, 

ele segue sendo incapaz de revelar uma característica particular que pudesse, com rigor, 

determinar alguma verdade escondida do ser. O que se percebe é que o corpo em Los 

pazos de Ulloa está vinculado a uma certa negatividade da própria linguagem que o 

envolve, pois ao mesmo tempo que ela evoca essa dimensão física e orgânica, ela o 

ignora num completo jogo de inclusão e exclusão, o que ocorre quando o narrador nos 

apresenta o senhor Dom Pedro, representante de uma certa aristocracia rural em declínio, 

a quem Julián tem como missão auxiliar na administração de seu castelo em plena ruína:  

No hay duda que así, varonilmente desaliñado, húmeda la piel de 

transpiración ligera, terciada la escopeta al hombro, era un cacho de buen 

mozo el marqués; y sin embargo, despedía su arrogante persona cierto 

tufillo bravío y montaraz, y lo duro de su mirada contrastaba con lo afable 

y llano de su acogida (Los pazos de Ulloa 139). 

Portanto, essas duas dimensões, o físico e a subjetividade, aparecem sempre em 

tensão, e se o físico é chamado a comparecer para ser negado ou ignorado logo em 

seguida, ele o é para que se afirme a dimensão subjetiva, momento exato em que a 

linguagem abandona sua negatividade para exercer sobre a dimensão intangível uma 

certa positividade que a colocasse como o espaço da verdade do ser. Um exemplo dessa 

negatividade do corpo se evidencia quando o marquês está diante do recém-chegado 

Julián ao castelo de Ulloa:  

Y al decirlo, miraba al recién llegado al través de sus erizadas y salvajinas 

cejas, como el veterano al inexperto recluta, sintiendo allá en su interior 
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profundo desdén hacia el curita barbilindo, con cara de niña, donde sólo 

era sacerdotal la severidad del rubio entrecejo y la compostura ascética de 

las facciones (Los pazos de Ulloa 140). 

O processo de conhecimento que se estabelece no fragmento acima e que trata do 

primeiro encontro entre Julián e Dom Pedro se difere em termos de uma maior riqueza e 

precisão em relação ao real que será, por exemplo, amplamente utilizado nas obras que 

vimos anteriormente, pois nestas é confiado exclusivamente ao corpo físico a tarefa de 

dizer a verdade sobre os indivíduos. Mas no caso acima, todo o empenho em saber, em 

construir uma idéia sobre o outro está vinculado a uma certa capacidade interna, baseada 

em conhecimentos retirados de experiências anteriores, de quem pretende conhecer, 

processo no qual a corporeidade daquele que se dá ao conhecimento serve apenas como 

ilustração e não como meio ao saber. Desse modo, para conhecer o outro, Dom Pedro 

recorre essencialmente ao seu “interior profundo”, ainda que o olhar sirva para a 

apreensão do objeto a ser conhecido, mas que em última hipótese é levado à dimensão 

subjetiva na qual o olhar, carregado de prejuízos, não desempenha um papel 

preponderante na operação do conhecimento que se dá, fundamentalmente, de uma 

maneira cognitiva. 

Ademais, esse “interior profundo” ao qual o narrador se refere como “alma” será 

o espaço sobre o qual serão aplicados os procedimentos profiláticos que Julián deverá 

adotar em sua árdua missão de regenerar o ambiente insalubre do castelo de Ulloa, 

sobretudo no que diz respeito aos preceitos morais e cristãos dos indivíduos, como fica 

claro na seguinte passagem:  
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Miraba Julián las huellas de la incuria de su antecesor, y sin querer 

acusarle, ni tratarle en sus adentros de cochino, el caso es que tanta 

porquería y rusticidad le infundía grandes deseos de primor y limpieza, 

una aspiración a la pulcritud en la vida como a la pureza en el alma (Los 

pazos de Ulloa 150). 

Aqui mais uma vez o espaço físico é completamente ignorado em detrimento da 

esfera da subjetividade que, ao poucos, como veremos, vai ganhando contornos de 

sacralidade. Dessa forma, ao invés de adotar um procedimento no qual o olhar teria como 

repouso o real concreto e tangível, a partir do qual se poderia traçar procedimentos 

profiláticos com o objetivo de atuar sobre um determinado espaço físico ameaçado, para 

combater e protegê-lo de futuras doenças, uma das tônicas do discurso médico-científico 

no século XIX que orientou as políticas de intervenção sobre o corpo social, a atitude 

adotada é desviar esse mesmo olhar para o espaço puro e límpido da alma, tal como ao 

menos deveria ser concebida conforme o narrador.186 Na verdade, trata-se de higienizar 

                                                
186Julián é o personagem que encarna o ser que possuía dentro de si essa alma pura e límpida, na medida 

em que muitas vezes é comparado ora a uma mulher, ora a uma criança, tido como aquele que gozava das 

virtudes de um santo, além de possuir as qualidades dóceis e frágeis relacionadas, pelo narrador, ao 

universo feminino, e que da vida somente sabia o que os livros ensinavam, cujo destino teria sido 

determinado pelas orientações inquestionáveis da mãe: “Miraba Julián las huellas de la incuria de su 

antecesor, y sin querer acusarle, ni tratarle en sus adentros de cochino, el caso es que tanta porquería y 
rusticidad le infundía grandes deseos de primor y limpieza, una aspiración a la pulcritud en la vida como a 

la pureza en el alma. Julián pertenecía a la falange de los pacatos, que tienen la virtud espantadiza, con 

repulgos de monja y pudores de doncella intacta. No habiéndose descosido jamás de las faldas de su 

madre sino para asistir a cátedra en el Seminario, sabía de la vida lo que enseñan los libros piadosos. Los 

demás seminaristas le llamaban San Julián, añadiendo que sólo le faltaba la palomita en la mano. 

Ignoraba cuándo pudo venirle la vocación; tal vez su madre, ama de llaves de los señores de la Lage, 

mujer que pasaba por beatona, le empujó suavemente, desde la más tierna edad, hacia la Iglesia, y él se 

dejó llevar de buen grado. Lo cierto es que de niño jugaba a cantar misa, y de grande no paró hasta 

conseguirlo. La continencia le fue fácil, casi insensible, por lo mismo que la guardó incólume, pues sienten 

los moralistas que es más hacedero no pecar una vez que pecar una sola. A Julián le ayudaba en su 

triunfo, amén de la gracia de Dios que él solicitaba muy de veras, la endeblez de su temperamento 
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esse espaço da alma mesmo que o corpo físico fosse o seu caminho de acesso: “El aire, 

oxigenado y regenerador, penetraba en los pulmones de Julián, que sintió disiparse 

inmediatamente parte del vago terror que le infundía la gran casa solariega y lo que de 

sus moradores había visto” (Los pazos de Ulloa 152). Por outro lado, a limpeza do 

espaço físico não parece ser prioridade, ao menos para o protagonista Julián, tal como 

manda seu enquadramento nas exigências dos discursos médicos que a viam como um 

meio de garantir a saúde e o melhoramento físico dos indivíduos, mas ao contrário, além 

de servir como pretexto para outros fins, o cuidado com o ambiente está mais ligado a um 

mero capricho do que a uma medida eficiente e profilática tal como aparece na 

modernidade, como demonstra o diálogo entre Julián e Sabel:     

Mientras la moza ejecutaba esta orden, Julián alzaba los ojos al techo y los 

bajaba al piso, y tosía, tratando de buscar una fórmula, un modo discreto 

de explicarse.  

 -¿Hace mucho que no duerme en este cuarto el señor abad?  

 -Poco... Hará dos semanas que bajó a la parroquia.  

-Ah... Por eso... Esto está algo... sucio, ¿no le parece? Sería bueno barrer... 

y pasar también la escoba por entre las vigas.  

 Sabel se encogió de hombros. 

                                                                                                                                            
linfático-nervioso, puramente femenino, sin ardores ni rebeldías, propenso a la ternura, dulce y benigno 

como las propias malvas, pero no exento, en ocasiones, de esas energías súbitas que también se observan 

en la mujer, el ser que posee menos fuerza en estado normal, y más cantidad de ella desarrolla en las crisis 

convulsivas. Julián, por su compostura y hábitos de pulcritud -aprendidos de su madre, que le sahumaba 

toda la ropa con espliego y le ponía entre cada par de calcetines una manzana camuesa- cogió fama de 

seminarista pollo, máxime cuando averiguaron que se lavaba mucho manos y cara. En efecto era así, y a 

no mediar ciertas ideas de devota pudicicia, él extendería las abluciones frecuentes al resto del cuerpo, 

que procuraba traer lo más aseado posible” (Los pazos de Ulloa 150-51).     
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 -El señor abad no me mandó nunca que le barriese el cuarto.  

 -Pues, francamente, la limpieza es una cosa que a todo el mundo gusta.  

-Sí, señor, ya se sabe... No pase cuidado, que yo lo arreglaré muy 

arregladito.  

Lo pronunció con tanta sumisión, que Julián a su vez quiso mostrarle un 

poco de caritativo interés (Los pazos de Ulloa 153). 

Sendo padre e acostumado à clausura monástica, Julián está vinculado a essa 

dimensão da alma a ponto do meio físico, no qual se encontra, ser-lhe completamente 

estranho e de difícil compreensão, além de lhe impor medo e temor dada sua vitalidade 

expressa pela força de suas matas, pelo vigor de sua fertilidade, pela opulência de suas 

árvores etc:  

Julián abría mucho los ojos, deseando que por ellos le entrase de sopetón 

toda la ciencia rústica, a fin de entender bien las explicaciones relativas a 

la calidad del terreno o el desarrollo del arbolado; pero, acostumbrado a la 

vida claustral del Seminario y de la metrópoli compostelana, la naturaleza 

le parecía difícil de comprender, y casi le infundía temor por la vital 

impetuosidad que sentía palpitar en ella, en el espesor de los matorrales, 

en el áspero vigor de los troncos, en la fertilidad de los frutales, en la 

picante pureza del aire libre (Los pazos de Ulloa 155). 

É nesse sentido que a alma será o campo no qual o saber se daria sobre o espaço 

exterior, pressuposto que, em última análise, estaria na contramão dos procedimentos 

científicos do período, cujo grande instrumento seria o olho clínico destinado a percorrer 
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a superfície material e cuja tática seria fragmentar o real observado para articular suas 

partes de maneira a reencontrar uma suposta unidade oculta e imperceptível se 

observadas isoladamente. No caso de Julián, como já mencionamos, essa mesma unidade 

material por meio da qual se daria o saber científico serve apenas de passagem pela qual 

entrariam as impressões vindas do exterior para depois buscar repouso no campo da alma 

causando-lhe medo e aflição: 

La verdad era que el archivo había producido en el alma de Julián la 

misma impresión que toda la casa: la de una ruina, ruina vasta y 

amenazadora, que representaba algo grande en lo pasado, pero en la 

actualidad se desmoronaba a toda prisa. Era esto en Julián aprensión no 

razonada, que se transformaría en convicción si conociese bien algunos 

antecedentes de familia del marqués (Los pazos de Ulloa 161). 

 Todavia, algo começa a mudar e o meio físico começa a ser submetido a um outro 

tratamento.187 Na verdade, esta mudança já pode ser percebida pelo leitor se dividirmos a 

obra, de maneira aleatória, obviamente, mas que serve aos nossos propósitos, em dois 

planos diferentes, e considerarmos a disparidade discursiva entre eles como reveladora da 

                                                
187Tudo indica que uma certa cegueira no âmbito da construção do saber no nível do cotidiano, sobretudo 
no que diz respeito a Julián, teria como causa um certo conjunto de saberes livrescos por meio do qual se 

pretende entender a realidade mas que, desprovido de experiência e de vida, acaba por ofuscar 

completamente o real. Por outro lado, se para Julián a realidade é soterrada pela pilha de livros que o guiam 

em todas as suas ações, sob a qual lhe escaparia todo um fluxo vital, dispondo para seu bem e seu mal de 

um saber conceitual sobre a realidade, para personagens como Primitivo e Dom Pedro, indivíduos que 

gozavam da rusticidade da vida rural e protegidos contra um certo entorpecimento provocado pelo acúmulo 

de saberes, o conhecimento sobre a realidade era suportado pelo que podemos chamar de um racionalismo 

prático, como sugere a seguinte passagem: “No era ésta la única vez que don Pedro manifestaba sagacidad 
en el conocimiento de caracteres y personas, don esterilizado por la falta de nociones de cultura moral y 

delicadeza, de ésas que hoy exige la sociedad a quien, mediante el nacimiento, la riqueza o el poder, ocupa 

en ella lugar preeminente” (Los pazos de Ulloa 238). 
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temática sobre a qual temos nos ocupado ao longo deste trabalho. Dessea modo, podemos 

dizer que existe um plano central no qual se alojaria, sobretudo, Julián, e no qual teria 

como predominância a “alma” como lugar privilegiado das questões que temos 

assinalado, como, por exemplo, a percepção e construção do saber sobre a realidade 

material, como tentamos demonstrar acima. Por outro lado, haveria um plano periférico, 

no qual estariam sobretudo Primitivo, Sabel e Perucho, pai, filha e neto, e no qual 

predominaria o plano material, sobre o qual se constituiria o saber e, consequentemente, 

uma linguagem que seguiria mais ou menos as normas de construção do conhecimento 

científico da época, que teria a realidade física como objeto de apreensão por meio de um 

olhar atento aos seus mínimos desdobramentos. É exatamente o que ocorre com 

Primitivo, por exemplo, um fiel escudeiro de Dom Pedro, cuja função de apoiar e 

defender o marquês o obriga a ser um cuidadoso observador e investigador do real: 

Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí 

como indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado con 

ribetes de mayordomo. Sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de 

Primitivo que avizoraba sus menores actos, y estudiaba su rostro, sin duda 

para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero, sobrio, 

desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la 

filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio, y no había de ser 

Julián la excepción (Los pazos de Ulloa 167-68). 

 Como é sabido, o “vício” se tornou uma preocupação constante dos agentes 

sociais que afirmavam ser esta a origem dos mais variados crimes que assustavam e 
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colocavam em risco a segurança da população e ameaçavam a ordem burguesa, e que, 

portanto, teria norteado as investigações das ciências médicas no século XIX em seus 

mais variados campos, sobretudo da biologia, tal como aparece na citação acima e que 

serve para instaurar o aparecimento do espaço físico ligado ao olhar como condição de 

um saber que não é meramente cognitivo e tampouco construído no espaço interior da 

alma, tal como ocorreria no caso de Julián, para quem o olhar se abre para a invasão do 

real que inunda a alma feito impressões e sentimentos. No caso de Primitivo, o olhar 

exerce um papel muito mais decisivo no jogo da construção do saber que se daria de 

maneira essencial no espaço exterior antes mesmo que no âmbito da subjetividade, 

simplesmente por meio das revelações que a dimensão física, e sobretudo corporal, 

poderia fazer. Logo, na citação acima, enquanto vemos Julián, mais uma vez 

privilegiando esse espaço interior da alma, assistimos Primitivo lançar sobre o plano 

material do sacerdote um olhar, que a exemplo dos homens de ciência do século XIX, irá 

perscrutá-lo e revolvê-lo em busca de algum vestígio que denunciasse as mazelas daquele 

indivíduo aparentemente “desinteressado”. Aliás, esse olhar perscrutador já havia sido 

evocado quando Julián se submeteu ao olhar por meio das eriçadas e selvagens 

sobrancelhas de Dom Pedro, mas que nesse caso, diferente do que ocorre com Primitivo, 

o saber seria produzido essencialmente em uma dimensão interior, e é nesse sentido que o 

marquês se desloca constantemente de um plano ao outro, ora fazendo parte desse núcleo 

central onde o espaço subjetivo se sobrepõe ao espaço físico, ora pertencendo ao mundo 

da natureza, onde o olhar repousa sobre a dimensão material da realidade e de onde o 

saber é retirado. Uma observação feita pelo narrador é esclarecedora, apesar de não servir 
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para determinar com precisão a essencialidade dos personagens, mas define com certa 

objetividade a problematização que estamos tentando estabelecer, ou seja, de mostrar 

que, a princípio, existiriam dois espaços nos quais se dariam o saber, o exterior material e 

orgânico e o interior subjetivo: 

El cazador le aguardaba en Cebre, e hicieron la jornada juntos; Primitivo, 

por más señas, se mostró tan sumiso y respetuoso, que Julián, quien al 

revés que don Pedro poseía el don de errar en el conocimiento práctico de 

las gentes, guardando los aciertos para el terreno especulativo y abstracto, 

fue poco a poco desechando la desconfianza, y persuadiéndose de que ya 

no tenía el zorro intenciones de morder (Los pazos de Ulloa 167). 

Enfim, na citação acima percebemos que se Dom Pedro dispõe do conhecimento 

prático, sobretudo porque o faz a partir do olhar que se aplica sobre o real, tomando-o 

como ponto inicial, como vimos anteriormente, Julián possuía o conhecimento abstrato e 

de cunho teológico.188 Seja como for, o que gostaríamos de assinalar é que algo 

                                                
188É interessante perceber que a crítica contra o saber conceitual, que já se fazia presente em Don Quijote 

se lembrarmos que todas as desventuras são desencadeadas não por uma leitura equivocada dos livros de 

cavalaria, mas sobretudo pela transformação da existência em saber livresco, se faz por meio de 

personagens submergidos no mundo rural, como é o caso de Dom Pedro e Primitivo, ou por meio daqueles 

ligados aos procedimentos científicos, como o médico Juncal. Entretanto, a crítica parece que recai ainda 

mais sobre os núcleos urbanos nos quais predominariam uma certa tendência moderna de aquisição de 
conhecimento por modismo e como se fosse um bem e um valor que garantiria o adequamento e aceitação 

social dos indivíduos, o que faz com que sujeitos como o marquês se sintam no mínimo constrangidos e 

deslocados socialmente: “Tampoco allí se encontraba bien. Sofocábale cierta atmósfera intelectual, muy 

propia de ciudad universitaria. Compostela es pueblo en que nadie quiere pasar por ignorante, y 

comprendía el señorito cuánto se mofarían de él y qué chacota se le preparaba, si se averiguase con 

certeza que no estaba fuerte en ortografía ni en otras ías nombradas allí a menudo. Se le sublevaba su 

amor propio de monarca indiscutible en Los pazos de Ulloa al verse tenido en menos que unos 

catedráticos acatarrados y pergaminosos, y aun que unos estudiantes troneras, con las botas rojas y el 

cerebro caliente y vibrante todavía de alguna lectura de autor moderno, en la Biblioteca de la Universidad 

o en el gabinete del Casino. Aquella vida era sobrado activa para la cabeza del señorito, sobrado 

entumecida y sedentaria para su cuerpo; la sangre se le requemaba por falta de esparcimiento y ejercicio, 
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aconteceu, como já mencionamos, e a linguagem que até então atravessava e preenchia o 

universo de Julián irá sofrer uma grande transformação, momento em que a realidade 

física passa a ter uma maior importância em detrimento a dimensão subjetiva de uma 

maneira geral: 

Corría entre tanto el invierno, y el capellán se habituaba a la vida 

campestre. El aire vivo y puro le abría el apetito: no sentía ya las efusiones 

de devoción que al principio, y sí una especie de caridad humana que le 

llevaba a interesarse en lo que veía a su alrededor, especialmente los niños 

y los irracionales, con quienes desahogaba su instintiva ternura (Los pazos 

de Ulloa 168). 

Portanto, Julián não é mais o mesmo do início do romance, visto que a natureza já 

não lhe provoca temor e, segundo a própria citação, já não é mais acometido pelas 

efusões da devoção. Ademais, a linguagem que o cerca também já não segue o mesmo 

padrão e não é mais composta pelos mesmos elementos, pois os termos utilizados, como 

“apetite” e “instintiva ternura”, remetem às dimensões físicas do ser, ao mesmo tempo 

que passa a demonstrar um maior interesse pelo real, mesmo que este interesse tenha 

origem ainda em um sentimento, a “caridad humana”, cujo lugar seria o da “alma”. 

De qualquer forma, sua percepção sobre a matéria acaba ganhando um papel mais 

decisivo ao longo do enredo, como ocorre quando, no intuito de resgatar o pequeno 

                                                                                                                                            
la piel le pedía con mucha necesidad baños de aire y sol, duchas de lluvia, friegas de espinos y escajos, 

¡plena inmersión en la atmósfera montés!” (Los pazos de Ulloa 247). Como podemos perceber, essa 

atmosfera intelectual dos centros urbanos não apenas agiria como elemento de dispersão e de afastamento 

do ser em relação a realidade, mas também cairia sobre a dimensão física como substância corrosiva e de 

degradação orgânica.  
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Perucho de sua condição animalesca promovida pelas mazelas dos adultos que o 

cercavam – seu avô, por exemplo, obrigava-o a tomar álcool a ponto de deixá-lo 

embriagado –, procura educá-lo e dar-lhe noções de higiene e cuidado com o corpo:189       

En su habitación pudo el capellán notar mejor que en la cocina la 

escandalosa suciedad del angelote. Media pulgada de roña le cubría la 

piel; y en cuanto al cabello, dormían en él capas geológicas, 

estratificaciones en que entraba tierra, guijarros menudos, toda suerte de 

cuerpos extraños. Julián cogió a viva fuerza al niño, lo arrastró hacia la 

palangana, que ya tenía bien abastecida de jarras, toallas y jabón. Empezó 

a frotar. ¡María Santísima y qué primer agua la que salió de aquella 

empecatada carita! Lejía pura, de la más turbia y espesa. Para el pelo fue 

preciso emplear aceite, pomada, agua a chorros, un batidor de gruesas 

púas que desbrozase la virgen selva. Al paso que adelantaba la faena, iban 

saliendo a luz las bellísimas facciones, dignas del cincel antiguo, 

coloreadas con la pátina del sol y del aire; y los bucles, libres de estorbos, 

se colocaban artísticamente como en una testa de Cupido, y descubrían su 

matiz castaño dorado, que acababa de entonar la figura. ¡Era pasmoso lo 

                                                
189O surgimento do higienismo como estratégia de controle dos Estados modernos sobre a saúde, ou seja, 

sobre a vida e a morte de sua população, determinou várias intervenções médico-políticas no âmbito social, 

surtindo efeitos também no campo cultural. Como observa José Manuel Pereiro-Otero, as epidemias que 

assolavam as colônias no início do século XIX não apenas motivaram a organização de “Expedições” por 

parte das metrópoles para combatê-las, mas também abriram espaço no universo da escritura onde a 

enfermidade se tornou objeto de reflexão da atividade literária (Conquistas vi (r) olentas y vacunas 

independentistas 109-33). 
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bonito que había hecho Dios a aquel muñeco (Los pazos de Ulloa 170-

171)!190 

 Assim sendo, essa visão sobre a realidade física, depois de um redirecionamento 

do olhar, faz com que a Julián se revelem outras realidades que até então não haviam sido 

percebidas por ele, mesmo tendo mantido contato com essa realidade de maneira 

constante. Contudo, a mediação entre Julián e a dimensão física, sobretudo no que diz 

respeito a matéria orgânica, se faz por meio de elementos pertencentes a esfera da 

subjetividade, que ao invés de aproximá-los os distanciam.191 Logo, comovido com a 

precária situação de higiene que havia tomado conta de Perucho, constatação que ocorre 

somente depois que o narrador nos alerta sobre o início de uma nova relação com o meio 

                                                
190Emilia Pardo Bazán não deixa de utilizar uma das técnicas literárias mais empregadas pelos naturalistas, 

sobretudo por Zola, ao igualar os homens aos animais, já que todas as fronteiras haviam sido destruídas 

pelos discursos cientificistas, na medida em que ele recai basicamente sobre o espaço orgânico no qual as 

diferenças são de funcionalidade. Ora, talvez em nenhum outro momento da história o homem havia se 

orgulhado em descobrir seu parentesco com o reino animal, a não ser para desvalorizá-lo, como teria 

ocorrido durante a escravidão quando se discutia a ausência de alma entre os negros como estratégia 

discursiva para justificar esse sistema servil. Mas o que ocorre na modernidade é algo totalmente diferente, 
desprovido de qualquer dimensão sagrada: o homem não terá apenas uma origem animal, mas ele mesmo 

se confundirá, será visto como mais um entre eles, o que para a sensibilidade cristã e religiosa de Emilia 

Pardo Bazán – e que predominava ainda no mundo ocidental – seria no mínimo ultrajante, questão que 

estava na pauta dos debates intelectuais do século XIX e que foi problematizada de maneira intensa por Pio 

Baroja (1872-1956) em El Árbol de la Ciencia, de 1911, no qual o episódio de canibalismo revela a 

segunda queda do homem igualando-o aos demais seres vivos, como vemos nesta passagem: “El chico se 

deshacía en bostezos enormes, en muecas risibles, en momos de llanto, en chillidos de estornino preso; se 

acorazaba, se defendía contra la ciencia de todas las maneras imaginables, pateando, gruñendo, 

escondiendo la cara, escurriéndose, al menor descuido del profesor, para ocultarse en cualquier rincón o 

volverse al tibio abrigo del establo” (Los pazos de Ulloa 168).   
191Esse nivelamento do homem com os demais seres vivos, que no universo cristão se assemelha ao grande 
criador onipotente, acaba servindo como técnica de desvalorização de determinados personagens em 

detrimento de outros cujas qualidades deverão ser ressaltadas, como ocorre com Sabel que serve de 

exemplo oposto ao ideal de mulher que será consagrada, como veremos mais adiante: “Así se consolaba el 

capellán. De todos modos, era triste cosa tener que vivir con aquella mala hembra, no más púdica que las 

vacas. ¿Cómo podía haber mujeres así? Julián recordaba a su madre, tan modosa, siempre con los ojos 

bajos y la voz almibarada y suave, con su casabé abrochado hasta la nuez, sobre el cual, para mayor 

recato, caía liso, sin arrugas, un pañuelito de seda negra. ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres se encuentran por 

el mundo!” (Los pazos de Ulloa 173-74).  
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físico, Julián resolve envolver-se nessa realidade corpórea tão degradada para transformá-

la, considerando antes de tudo um excessivo pudor e respeito à “carne humana” que o 

mantinha a uma determinada distância do corpo de Perucho, dimensão que não ousava 

tocar: “Todos los días, que gritase o que se resignase el chiquillo, Julián lo lavaba así 

antes de la lección. Por aquel respeto que profesaba a la carne humana no se atrevía a 

bañarle el cuerpo, medida bien necesaria en verdad” (Los pazos de Ulloa 171).192 

 Tratando-se de um padre e da cultura que o rodeia, voltada para a dimensão da 

alma, mais precisamente para uma rejeição do plano corpóreo a ponto de negá-lo 

completamente, cujos efeitos seriam sua debilidade, fraqueza, fragilidade, seu temor às 

forças da natureza e, consequentemente, sua própria feminilidade, à qual se refere 

constantemente o narrador, seria natural aceitar sua atitude em relação ao plano físico e 

imediato da realidade, inclusive seu pudor frente a “carne humana”, como vimos acima. 

Porém, Julián contrasta com outras figuras eclesiásticas ao longo da trama. Parece-nos 

que Julián representa a imagem aperfeiçoada do sacerdote em contrapartida a um 

eclesiástico da província que mantém pleno contato com a natureza, sobretudo com uma 

natureza corporal abandonada e livre de qualquer controle, vibrando em toda sua 

potencialidade, cujo efeito seria o que o narrador chama de “masculinidade”, como 

demonstra a citação abaixo sobre o pároco da província de Naya chamado Eugenio: 

                                                
192Esse respeito ainda fazia com que Julián resistisse às investidas de Sabel, mãe de Perucho, cujo pai era 
Dom Pedro: “Una mañana entró Sabel a la hora de costumbre con las jarras de agua para las abluciones 

del presbítero, que, al recibirlas, no pudo menos de reparar, en una rápida ojeada, cómo la moza venía en 

justillo y enaguas, con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado y descalzos un pie y pierna 

blanquísimos, pues Sabel, que se calzaba siempre y no hacía más que la labor de cocina y ésa con mucha 

ayuda de criadas de campo y comadres, no tenía la piel curtida, ni deformados los miembros. Julián 

retrocedió, y la jarra tembló en su mano, vertiéndose un chorro de agua por el piso. -Cúbrase usted, mujer 

-murmuró con voz sofocada por la vergüenza-. No me traiga nunca el agua cuando esté así... no es modo 

de presentarse a la gente” (Los pazos de Ulloa 172). 
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De los párrocos de las inmediaciones, con ninguno había hecho Julián tan 

buenas migas como con don Eugenio, el de Naya. El abad de Ulloa, al 

cual veía con más frecuencia, no le era simpático, por su desmedida 

afición al jarro y a la escopeta; y al abad de Ulloa, en cambio, le 

exasperaba Julián, a quien solía apodar mariquita; porque para el abad de 

Ulloa, la última de las degradaciones en que podía caer un hombre era 

beber agua, lavarse con jabón de olor y cortarse las uñas: tratándose de un 

sacerdote, el abad ponía estos delitos en parangón con la simonía. 

“Afeminaciones, afeminaciones”, gruñía entre dientes, convencidísimo de 

que la virtud en el sacerdote, para ser de ley, ha de presentarse bronca, 

montuna y cerril; aparte de que un clérigo no pierde, ipso facto, los fueros 

de hombre, y el hombre debe oler a bravío desde una legua. Con los demás 

curas de las parroquias cercanas tampoco frisaba mucho Julián (Los pazos 

de Ulloa 174-75; grifos da autora). 

Por mais que pareça contraditório, esse abandono da natureza por Dom Eugenio 

não significa um distanciamento ou um rompimento com a dimensão física, ao contrário, 

no final das contas significa deixar essa natureza se sobrepor e vir à superfície do 

primeiro plano da condição humana para aí cintilar em toda a sua ardência. Portanto, se 

no caso de Dom Eugenio a natureza se vê livre e abandonada às suas próprias 

contingências, no de Julián a mesma natureza se vê reconhecida, como observamos 

anteriormente, porém submetida a certos procedimentos que procuram conter sua 

expansão, ou mesmo sua manifestação. Seja como for, o que gostaríamos de assinalar, e 
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que na verdade é o nosso interesse nesse trabalho, é o desenvolvimento e o volume que a 

linguagem vai assumindo com a sucessão dos acontecimentos para fazer fulgurar uma 

natureza adormecida no plano religioso: 

Viéndoles juntos, se observaba extraordinario parecido entre el señor de la 

Lage y su sobrino carnal: la misma estatura prócer, las mismas 

proporciones amplias, la misma abundancia de hueso y fibra, la misma 

barba fuerte y copiosa; pero lo que en el sobrino era armonía de 

complexión titánica, fortalecida por el aire libre y los ejercicios corporales, 

en el tío era exuberancia y plétora; condenado a una vida sedentaria, se 

advertía que le sobraba sangre y carne, de la cual no sabía qué hacer; sin 

ser lo que se llama obeso, su humanidad se desbordaba por todos lados; 

cada pie suyo parecía una lancha, cada mano un mazo de carpintero. Se 

ahogaba con los trajes de paseo; no cabía en las habitaciones reducidas; 

resoplaba en las butacas del teatro, y en misa repartía codazos para 

disponer de más sitio. Magnífico ejemplar de una raza apta para la vida 

guerrera y montés de las épocas feudales, se consumía miserablemente en 

el vil ocio de los pueblos, donde el que nada produce, nada enseña, ni nada 

aprende, de nada sirve y nada hace. ¡Oh dolor! Aquel castizo Pardo de la 

Lage, naciendo en el siglo XV, hubiera dado en qué entender a los 

arqueólogos e historiadores del XIX (Los pazos de Ulloa 205). 

Sendo assim, ainda que o narrador se satisfaça apenas em apontar o volume e as 

extensões mais visíveis das partes do corpo do senhor de Laje, tio do marquês de Ulloa, 
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essa descrição parece que aponta para um adensamento da linguagem no que diz respeito 

aos aspectos físicos da realidade, na medida em que o plano corporal é revistado com 

maior rigor que nas descrições anteriores que, além de privilegiarem a analogia em 

detrimento à distinção e à singularidade, priorizavam as comparações que eram feitas 

muito antes das descrições e que, geralmente, recaíam sobre os detalhes das vestimentas. 

Neste caso, embora existam analogias, como a do pé do senhor de Laje que parecia uma 

lancha, é visível a intenção do narrador de procurar a singularidade e a distinção na 

comparação entre o senhor de Laje e Dom Pedro, ao invés de tentar estabelecer 

elementos comuns e de igualdade entre eles. 

Embora venhamos já há algum tempo apontando para esse despertar da linguagem 

em comparação ao plano real em Los pazos de Ulloa, não se trata de afirmar que ele em 

algum momento irá se impor de maneira esmagadora sobre a dimensão da subjetividade 

intitulada como alma. Trata-se, na verdade, de um movimento que pretende estabelecer 

uma certa confluência que às vezes resulta em uma incompatibilidade entre o corpo físico 

e a subjetividade. Essa confluência já havia sido apontada anteriormente quando Emilia 

Pardo Bazán menciona em La cuestión palpitante a obra de Joseph Belboeuf, afirmando 

que, sem dúvida, havia uma relação estreita entre o corpo e a alma, embora ela não fosse 

automática e determinista tal como Zola a concebia. Logo, essa confluência não pode ser 

pensada como se as duas dimensões, o físico e a subjetividade, estivessem no mesmo 

nível de uma escala de valores. Ao contrário, já que a sacralidade que envolve o subjetivo 

não se verifica em relação ao corpo físico, principalmente no que diz respeito a Nucha, 

prima de Dom Pedro e que será sua esposa e mãe de sua filha, cujo casamento teria sido 
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uma das estratégias de Julián para sanar moralmente o espaço doméstico onde vivia o 

marquês e seus serviçais em estado de promiscuidade, sobretudo em se tratando da 

relação entre Dom Pedro e Sabel, cujo resultado teria sido o nascimento de Perucho. Faz-

se importante para nossos propósitos resgatar o processo pelo qual Nucha foi escolhida 

para contrair matrimônio com seu primo Dom Pedro.193 

Na verdade, havia mais três possíveis pretendentes à esposa do marquês de Ulloa. 

Eram as outras filhas do senhor de Laje e, portanto, irmãs de Nucha: Rita, Manolita e 

Carmen. Dom Pedro havia, a princípio, descartado Nucha porque a julgava feia, segundo 

o narrador, sem atrativos físicos, cuja feiura era acentuada por um defeito nos olhos que 

se assemelhava ao estrabismo. Carmen, a mais nova, Dom Pedro também havia 

demonstrado desinteresse, já que, embora fosse linda, revelava uma profunda tristeza 

acentuada por uma preocupação constante que a deixava melancólica. Manolita, por sua 

vez, era dona de um perfil que, de acordo com o narrador, causava repulsão em Dom 

Pedro, ou seja, traços masculinos mesclados com características femininas. Enfim, a 

quem Dom Pedro teria demonstrado maior interesse teria sido por Rita, muito menos pela 

beleza do rosto que possuía do que pelo desenvolvimento do seu corpo físico, ou mais 

precisamente, das partes femininas ligadas à reprodução e à amamentação.194 No entanto, 

                                                
193Segundo Ángeles Quesada Novás, a infidelidade feminina em comparação à masculina teria tido maior 

destaque nas obras de Emilia Pardo Bazán, condenada na maioria das vezes mais a partir dos códigos 

morais e de conduta do que em relação ao sofrimento dos personagens traídos, sobretudo no caso feminino, 
resultando no caso das mulheres o peso da culpa e no dos homens a vergonha e resignação, ao passo que 

em relação à infidelidade masculina havia uma certa permissibilidade, tanto no que diz respeito a voz do 

narrador quanto ao desenvolvimento do contexto da trama (El Amor en los Cuentos de Emilia Pardo Bazán  

231-251). 
194A questão sobre a saúde física e moral dos indivíduos em Los pazos de Ulloa poderia ser dividida entre 

campo e cidade. Enquanto o campo favorece a saúde física, a cidade favorece a constituição moral dos 

indivíduos, como demonstra a fala de Máximo Juncal: “— Muchas gracias... -pronunció el médico 
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embora Dom Pedro tivesse uma preferência pela prima Rita, menos pela satisfação de 

seus prazeres e mais em relação a seus dotes físicos que lhe proporcionariam bons frutos, 

segundo ele, sobretudo uma prole masculina, o marquês acabou se casando com Nucha. 

Isso ocorreu por insistência de Julián, que argumentou que seria preferível que o marquês 

se casasse com esta prima pois, embora ela não tivesse os dotes físicos de Rita adequados 

para a procriação, reconhecidos inclusive pelo sacerdote, Nucha teria atributos 

indispensáveis para a maternidade, porém não no plano físico, já que além de suas 

deformidades, sua debilidade física era visível, mas principalmente no plano subjetivo, 

demonstrando uma inclinação à maternidade na ocasião em que teve que cuidar de seu 

irmão Miguel, quando do falecimento de sua mãe, uma conduta materna que superava a 

de qualquer mãe verdadeira devido à sua total dedicação, na visão de Julián, dedicação 

que inclusive lhe teria prejudicado ainda mais a saúde.195  

Nesse sentido, Julián a considera de uma alma generosa e perfeita, cujos dotes 

maternos, que serão demonstrados pelo afeto e cuidado para com Perucho, e que a 

                                                                                                                                            
encendiendo un habano-. Por ahora estamos a ver venir. La señora es novicia, y no muy fuerte... A las 

mujeres se les da en las ciudades la educación más antihigiénica: corsé para volver angosto lo que debe 

ser vasto; encierro para producir la clorosis y la anemia; vida sedentaria, para ingurgitarlas y criar linfa 

a expensas de la sangre... Mil veces mejor preparadas están las aldeanas para el gran combate de la 

gestación y alumbramiento, que al cabo es la verdadera función femenina” (Los pazos de Ulloa 273-74). 

Todavia, parece que esta divisão funciona apenas no plano do discurso médico-científico, pois no plano da 

realidade da trama a complexidade das coisas é maior, já que Rita é da cidade, mas apresenta uma condição 

física perfeita, porém falha em sua composição moral. Talvez Los pazos de Ulloa aborde um tema pouco 

discutido, mas de extrema importância para se compreender algumas questões colocadas no século XIX em 
torno da saúde e que diz respeito a sincronia entre o corpo e a subjetividade, tema que, resgatado da 

Antiguidade pelos modernos, aqui é tratado no âmbito da religiosidade. 
195De acordo com Teresa Cook, Emilia Pardo Bazán sempre esteve interessada em estudar a condição 

feminina na sociedade espanhola, como demonstra o texto The women of Spain, que teria aparecido 

primeiramente na Inglaterra em 1889 e depois na Espanha. No concernente a condição das mulheres que 

constituem matrimônio e, consequentemente, se submetem ao poder masculino, Cook afirma que Emilia 

Pardo Bazán atribui tal situação às forças masculinas que exerciam um certo controle sobre elas (El 

feminismo en la novela de la Condesa de Pardo Bazán 167-77). 
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preenchiam, teriam sido uma dádiva de Deus que a poucas concedia, além de praticar a 

religiosidade indispensável à bondade e à domesticidade, seja para Dom Pedro quanto 

para Julián.196 O que importa perceber é que, para além da religiosidade praticada por 

Nucha, as características da esposa do marquês que realmente encantavam Julián como 

observador do mundo interior, e que vinha se revelando dia após dia, seria as que 

elevavam e aproximavam o ser terreno a uma entidade divina.197 Devido a sua pureza 

virginal, a qual, segundo o narrador, o casamento com o marquês não havia maculado, 

mas ao contrário, teria promovido um acréscimo de pudor, já que ela se encontrava muito 

mais numa dimensão subjetiva que física, Nucha era comparada a um anjo embebido da 

inocência infantil estampada em seus olhos que, tal como os de Julián, vagavam 

distraídos na imensidão diluída da alma, cujas virtudes, seriedade, dignidade, bondade, 

                                                
196Na passagem a seguir é importante notar que a mulher que deveria ser valorizada em detrimento as 

demais teria um papel fundamental no mundo moderno, que começa sobretudo no espaço doméstico sob a 

autoridade da mulher, mais precisamente, da mãe: “Nucha gozava de no obstante, la bondad natural de su 

corazón hizo que se interesase nuevamente por aquella obra pía, que ya había intentado sin fruto. Veía en 

ella mayor demostración de la hermosura moral de Nucha. Parecíale que era providencial el que la 
señorita cuidase a aquel mal retoño de tronco ruin. Y Nucha entretanto se divertía infinito con su 

protegido; hacíale gracia su propia desvergüenza, sus instintos truhanescos, su afán por apandar huevos y 

fruta, su avidez al coger las monedas, su afición al vino y a los buenos bocados. Aspiraba a enderezar 

aquel arbolito tierno, civilizándole a la vez la piel y el espíritu. Obra de romanos, decía el capellán” (Los 

pazos de Ulloa 259-60). 
197Se a personagem Nucha funciona como o modelo ideal e sagrado de mulher, que desempenha com 

precisão o papel que se espera dela enquanto esposa e, principalmente, mãe, aquela que sacrifica a própria 

vida por seus filhos e tem um papel fundamental na construção da civilização moderna, Sabel seria o seu 
oposto, como já mencionamos, entregue à imundice, à promiscuidade, aos apelos instintivos mais imediatos 

e que abre mão de sua função de mãe para se entregar à lascividade. Segundo Marina Mayoral Díaz, o 

erotismo nas obras de Emilia Pardo Bazán causou grande polêmica na época no meio intelectual, 

despertando a fúria de alguns escritores que, em nome da moral, como José María de Pereda (1833-1906), a 

acusa de ter uma certa intimidade com a luxúria que descrevia em suas obras, ou de introduzi-la, como no 

caso de Leopoldo Alas y Ureña «Clarín» (1852-1901), de uma maneira alegre e, portanto, afirmativa (De 

Insolación a Dulce dueño s/p). No caso de Los pazos de Ulloa, o erótico funciona como um contraponto ao 

poder feminino e materno. Entretanto, Pércio de Castro observa que a sexualidade não aprece nas obras de 

Emilia Pardo Bazán com a mesma crueza com que ela é tratada no Naturalismo de Zola, ao contrário, o 

tema da sexualidade seria apenas explorado de maneira sugestiva pela autora (De la Península hacia 

Latinoamérica 36). 
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serenidade a faziam semelhante a um certo tipo ideal bíblico de mulher que poderia ser 

simplesmente Maria, ou nada menos que a esposa perfeita para Cristo, aliança que 

deixaria intacta a pureza da alma protegendo-a dos perigos do mundo que abundavam ao 

seu redor.198 

Assim, se em um dado momento a natureza física passou a ser percebida por 

Julián, seja pelo meio físico em que se encontrava, seja pelo contato com pessoas que de 

uma forma ou de outra representavam essa mesma natureza distribuída em toda sua 

exterioridade, o fato é que ela vem para a superfície para simplesmente ser silenciada, 

pois a única referência que se faz a ela é para identificá-la como o espaço do erro e do 

engano. Melhor seria dizer que se há uma confluência entre o corpo e a alma seria 

simplesmente para demarcar uma predominância da segunda sobre o primeiro, ou mais 

precisamente do corpo significando, inicialmente, a derrocada da alma, mas ao mesmo 

tempo sua redenção, portanto, sua liberdade eterna onde ela definitivamente manifestaria 

sua sacralidade:199       

                                                
198A comparação entre Nucha e a mãe de Cristo é feita pelo narrador quando ela estava grávida de sua filha 
com o marquês, como demonstra a seguinte passagem: “En cuanto al natural aumento de su persona, no 

era mucho ni la afeaba, prestando solamente a su cuerpo la dulce pesadez que se nota en el de la Virgen 

en los cuadros que representan la Visitación. La colocación de sus manos, extendidas sobre el vientre 

como para protegerlo, completaba la analogía con las pinturas de tan tierno asunto” (Los pazos de Ulloa 

268). Conforme Sonia Roncador, a concepção “mulher-anjo” teria sido utilizada pelas primeiras feministas 

brasileiras da segunda metade do século XIX, como Nisia Floresta (1810-1885) e Francisca Motta Dinnis 

(s/d) contra o modelo da “mulher-adorno” (A Doméstica Imaginária 54). 
199Pércio de Castro observa que a questão da maternidade já estava presente desde os primeiros intentos 
literários de Emilia Pardo Bazán, como estaria demonstrado em La Tribuna (1883). Nesta obra, o corpo 

feminino, sobretudo no que tange a qualidade de mãe, serve muitas vezes de metáfora para representar o 

espaço da fábrica que aparece desempenhando o papel de mãe como um grande útero gestor e de proteção 

dos indivíduos, como podemos perceber numa passagem citada por Castro: “El taller entero tenia entrañas 

maternales para aquellos niños y sua valerosa hermana.” (De la Península hacia Latinoamérica 34). 

Ademais, o sentimento maternal serviria, no entender do autor, de atenuante e de elemento tranquilizador 

dos ânimos e dores vividos na obra. Entretanto, a maternidade não ficaria apenas na dimensão sentimental e 

do que ela representaria, mas também imigraria para o campo político, na medida em que se vê um claro 
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El capellán bajó los ojos y frunció el rubio ceño. Sentía cierta vergüenza 

de su sotana, que le inutilizaba para prestar el menor servicio en tan 

apretado trance. Y al par que sacerdote era hombre, de modo que tampoco 

podía penetrar en la cámara donde se cumplía el misterio. Sólo tenían 

derecho a ello dos varones: el esposo y el otro, el que Primitivo iba a 

buscar, el representante de la ciencia humana. Acongojóse el espíritu de 

Julián pensando en que el recato de Nucha iba a ser profanado, y su 

cuerpo puro tratado quizás como se trata a los cadáveres en la mesa de 

anatomía: como materia inerte, donde no se cobija ya un alma. 

Comprendió que se apocaba y afligía (Los pazos de Ulloa 270; grifo da 

autora). 

A passagem acima diz respeito ao momento em que Nucha está no quarto prestes 

a dar à luz sua filha. Como podemos perceber por meio do narrador, Julián, aconselhado 

pelo seu espírito, evita adentrar no quarto onde se encontra Nucha para agir com decoro 

e, dessa forma, preservar o recato e, sobretudo, a pureza do corpo imaculado da esposa do 

marquês, cujo respeito se contrasta com as práticas de anatomia que ganhavam cada vez 

mais notoriedade e importância no meio médico, ao mesmo tempo que vulgarizava a 

prática da abertura de corpos como se fossem, para uma certa indignação do narrador, 

matéria “inerte” e desprovida de alma. Mas esse pudor não estaria ligado a um certo 

respeito pela massa corpórea que teria, por exemplo, os fisiologistas e os homens de 

                                                                                                                                            
apelo em La Tribuna, conforme Castro, para solucionar o problema da amamentação e da construção de 

creches para a mãe que deveria trabalhar nas fábricas, o que poderíamos dizer que se tratava mais de uma 

postura que visava o melhoramento do que uma oposição ao sistema fabril como um todo (De la Península 

hacia Latinoamérica 34-35).  
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ciência do período, ou mesmo pensadores que fizeram do corpo e da saúde um tema 

filosófico, como Nietzsche, tendo a ver com algo que o preenche e para o qual o físico é 

antes de tudo sua fortaleza, além de se constituir como espaço de sua ruína, mas que, ao 

invés de representar a queda da alma, o corpo enfermo e destruído seria antes de tudo o 

momento de sua libertação. 

Como sabemos, a condição física de Nucha não é favorável a “procriação”, mas 

acaba se engravidando do marquês e gerando uma filha. Contudo, após o parto, sua saúde 

se vê extremamente prejudicada por um processo crescente de debilidade física 

desencadeado pela gestação e pelo parto, resultado que não teria sido uma surpresa para o 

médico Juncal e tampouco para Dom Pedro, que horas antes do nascimento de sua filha, 

sentindo intuitivamente que sua esposa não daria conta de amamentar a criança, resolve, 

com o apoio do doutor, buscar uma de suas serviçais lactantes para amamentar a criança 

que nasceria sem o leite da mãe, chamada de maneira pejorativa, tanto pelo marquês 

quanto pelo médico, como “vaca humana” devido as dimensões e, consequentemente, a 

suposta fartura de leite, cuja anedota dá início a duas discussões, uma de cunho político e 

outra, médico.200  

                                                
200A discussão de fundo médico que a anedota desencadeia já foi assinalada acima e se refere à melhor 
estrutura física que as aldeãs teriam em relação às mulheres da cidade. No que tange o seu fundamento 

político, a anedota poderia nos chamar a atenção para dois aspectos importantes. Primeiro, ela diz respeito 

ao poder político e constitucional de Dom Pedro e que é exercido por meio da arbitrariedade com que, por 

exemplo, o marquês buscará a ama-de-leite, despertando um certo inconformismo por parte do médico 

Juncal que via nessa atitude a manifestação de um poder despótico e tradicionalista em oposição às 

tendências democráticas de seu tempo. Entretanto, esse inconformismo por parte de Juncal também 

revelaria uma tendência nas sociedades modernas que diz respeito ao apelo médico pela amamentação da 

criança por parte da mãe como estratégia de construção da família burguesa e nuclear, da qual o médico 

será o porta-voz de um saber colocado acima de qualquer suspeita, pois estaria impregnado de um certo 

humanismo denunciado hoje como mais uma forma de domínio e poder. Como aponta Sonia Roncador, no 

Brasil pós-proclamação da República em 1889, o discurso médico-higienista irá travar uma luta a favor da 
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O que nos interessa nesse momento é acompanhar o desenvolvimento desse 

processo de degradação física em correspondência com a alma. Logo após o parto, Nucha 

se vê no limiar da morte, atormentada fisicamente por dores que abalavam seus nervos e 

por uma febre que perturbava seu cérebro, bem como um desconsolo por não poder 

amamentar sua filha, além de sentir seu corpo cansado pela vida que se esvaía. No 

entanto, sua juventude, uma força descrita como “ânsia de existir”, bem como a ciência e 

o afeto por sua filha a chamavam de volta à existência, da qual o corpo deteriorado a 

procurava afastar: “el decaimiento físico era tan visible! Ya no se parecía Nucha a más 

Virgen que a la demacrada imagen de la Soledad. Juncal la pulsaba atentamente, le 

ordenaba alimentos muy nutritivos, la miraba con alarmante insistência” (Los pazos de 

Ulloa 291). 

Ademais, ainda que assistida pelo seu médico, Maximo Juncal, esse processo de 

ruína física, segundo o narrador, deixaria Nucha mais próxima de uma suposta 

personalização da própria solidão do que a figura serena da mãe de Cristo, supostamente 

uma referência às imagens solenes e consagradas pelo Renascimento. Talvez essa 

comparação seja um equívoco se lembrarmos que a semelhança estabelecida entre Nucha 

e Maria não passava pelos aspectos físicos que, diga-se de passagem, não eram os 

indicados se levarmos em consideração as imagens da Virgem Maria difundidas no 

mundo católico e as características físicas de Nucha. Logo, o que aproximava Nucha da 

                                                                                                                                            
instituição da família burguesa que tinha como obstáculo a “ama-de-leite”, prática oriunda da escravidão e 

que tinha a negra escrava, agora liberta, como a provedora da amamentação e dos primeiros cuidados da 

criança até sua idade adulta (A Doméstica Imaginária 77-89). A respeito das abordagens de Emilia Pardo 

Bazán dos aspectos políticos da Espanha, bem como em relação as questões pertinentes à idéia de pátria, à 

construção da identidade nacional, à influência cultural estrangeira versus a idéia de essência moral etc, ver 

a obra de Marisa Sotelo Vásquez de 2008: Aproximación al pensamiento político de Emilia Pardo Bazán. 



 274 

figura sagrada da mãe não eram e nunca foram seus traços físicos, mas uma alma 

agraciada por Deus, cuja principal virtude seria o amor materno demonstrado por ela em 

várias ocasiões ao longo da trama, seja em relação ao seu irmão Miguel, quando 

necessitou assumir o lugar de sua mãe que havia falecido, seja em relação a Perucho, que 

vivia como um cão abandonado e esquecido pela casa, bem com sua filha recém-nascida:  

En el corazón de la tierna heredera de los Ulloas tenía el capellán, desde 

hacía algún tiempo, un rival completamente feliz y victorioso: Perucho.  

Le bastó presentarse para triunfar. Entró un día en la punta de los pies, y 

sin ser sentido fue arrimándose a la cuna. Nucha le ofrecía de vez en 

cuando golosinas y calderilla, y el rapaz, como suele suceder a las fieras 

domesticadas, contrajo excesiva familiaridad y apego, y costaba trabajo 

echarle de allí, encontrándosele por todas partes, donde menos se pensaba, 

a manera de gatito pequeño viciado en el mimo y la compañía (Los pazos 

de Ulloa 325). 

No caso de sua filha, mesmo debilitada e sofrendo os efeitos do corpo em ruínas, 

Nucha colocava em prática essa alma que a fazia o modelo ideal de mãe que não teria 

sido comprometida pela impossibilidade física de amamentar sua recém-nascida com o 

próprio leite, cuja falha foi compensada por esse amor materno demonstrado na prática 

por meio dos cuidados com a higiene, com a vestimenta, com a preocupação de velar o 

sono e de entreter a pequena, enfim, uma alma absorvida pela difícil existência das mães, 
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apesar de sua convalescença provocada apenas, é bom frisar, pela inconsistência de seu 

físico e pelo terror que lhe causavam seus nervos.201  

O que chama a atenção na enfermidade de Nucha é que a degradação física não 

afeta sua dimensão subjetiva, ao menos no que diz respeito a essa entidade chamada 

“alma”, como vimos acima, cujas qualidades permanecem intactas. Porém, algo ocorre 

em relação a dimensão subjetiva no que diz tange a sua imaginação e as suas faculdades 

cognitivas e que, para satisfazer nossos propósitos, é preciso ser investigado.202 Como 

Nucha mesmo afirma, ela nunca havia demonstrado nenhum medo ao que quer que fosse 

antes do parto, ao contrário, como modelo exemplar, ela aceita seu destino sem nenhum 

temor, sobretudo o de gestar e parir uma criança, enfim, o destino de ser mãe. Mas após o 

parto, com o avanço da degradação física, Nucha passa a ter alucinações, o que a deixa 

assustada e com muito medo:         

                                                
201A dimensão materna não é delimitada apenas pelas práticas que enaltecem a bondade, o cuidado, a 

ternura, a compaixão etc, mas também por meio da perseverança, pela atitude, pela postura e tratamento 
enérgicos, demonstrados por Nucha em sua relação com Perucho: “La criatura, sorprendida y asustada por 

el brusco movimiento, interrumpida en su diversión, rompió en llanto desconsolado y repentino; y su 

madre, sin hacerle caso, entró corriendo tras el biombo, la echó en la cuna, y medio la arropó, volviendo a 

salir inmediatamente. Aún permanecía Perucho en el agua, asaz asombrado; la señorita le asió de los 

hombros, del pelo, de todas partes, y empujándole cruelmente, desnudo como estaba, le persiguió por el 

salón hasta expulsarle a empellones. -¡Largo de aquí! -decía más pálida que nunca y con los ojos 

llameantes-. ¡Que no te vea yo entrar! Como vuelvas te azoto, ¿entiendes?, ¡te azoto!” (Los pazos de Ulloa 

328). 
202Como observa Asunción Doménech Montagut, o universo da medicina foi um dos principais explorados 
pelos escritores do século XIX, sobretudo aqueles que estavam comprometidos com os saberes científicos 

do período, como os ditos naturalistas ou que ao menos dialogavam com os pressupostos deste movimento 

literário, como é o caso de Emilia Pardo Bazán. Nesse sentido, o autor atenta que a classe médica, bem 

como o manancial de enfermidades que surgirão no período, como a loucura, a histeria, a melancolia, a 

mania, a anemia, a tuberculose etc, aparecerão com frequência na produção literária de Emilia Pardo 

Bazán. Portanto, a figura do médico sempre estará presente nas obras da autora, desempenhando um papel 

de destaque no desenvolvimento da narrativa, principalmente como aquele representante do discurso 

médico, moralista e higienista do período, que aparece como aquele muito próximo e de confiança da 

família, que lhe faz visitas regularmente e lhe socorre com seus serviços quando um dos enfermos se 

encontra acamado (Medicina y Enfermedaden en las Novelas de Emilia Pardo Bazán 29). 
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-Es una enfermedad, es una manía; ya lo conozco, pero no lo puedo 

remediar, por más que hago. Tengo la cabeza debilitada; no pienso sino en 

cosas de susto, en espantos... ¿Ve usted qué chillidos di ayer por la 

dichosa araña? Pues de noche, cuando me quedo sola con la niña... -

porque el ama durmiendo es lo mismo que si estuviese muerta; aunque le 

disparen al oído un cañón de a ocho no se mueve- haría a cada paso 

escenas por el estilo si no me dominase. No se lo digo a Juncal por 

vergüenza; pero veo cosas muy raras. La ropa que cuelgo me representa 

siempre hombres ahorcados, o difuntos que salen del ataúd con la mortaja 

puesta; no importa que mientras está el quinqué encendido, antes de 

acostarme, la arregle así o asá; al fin toma esas hechuras extravagantes aun 

no bien apago la luz y enciendo la lamparilla. Hay veces que distingo 

personas sin cabeza; otras, al contrario, les veo la cara con todas sus 

facciones, la boca muy abierta y haciendo muecas... Esos mamarrachos 

que hay pintados en el biombo se mueven; y cuando crujen las ventanas 

con el viento, como esta noche, me pongo a cavilar si son almas del otro 

mundo que se quejan... (Los pazos de Ulloa, 309-310). 

Todo esse quadro, os sustos, as visões, o medo de que lhe levassem ou matassem 

sua filha etc, evolui para uma histeria, a enfermidade por excelência que afetava as 

mulheres do século XIX, sobretudo as personagens dos romances ditos naturalistas: 

Nucha, de repente, se incorporaba lanzando un chillido, y corría al sofá, 

donde se reclinaba lanzando interrumpidas carcajadas histéricas, que 
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sonaban a llanto. Sus manos crispadas arrancaban los corchetes de su traje, 

o comprimían sus sienes, o se clavaban en los almohadones del sofá, 

arañándolos con furor... Aunque tan inexperto, Julián comprendió lo que 

ocurría: el espasmo inevitable, la explosión del terror reprimido, el pago 

del alarde de valentía de la pobre Nucha (Los pazos de Ulloa 314). 

Portanto, tudo já era muito previsível, previsibilidade que não teria pego ninguém 

de surpresa, nem mesmo Julián. Nucha não gozava de uma condição física para a 

maternidade, o que levaria fatalmente a um destino trágico, como a esse que assistimos, 

cujo grande responsável seria apenas Julián que, contrariando Dom Pedro, para quem 

desde o início o corpo de Nucha não havia sido ignorado em sua avaliação, considerou 

apenas a grandeza da alma para decidir com qual das primas o marquês deveria se casar, 

escolhendo, dessa forma, a mais frágil fisicamente, porém aquela que, entre poucas no 

mundo, teria recebido a graça do amor materno, mas que agora, à beira da morte, sofria 

com os tormentos físicos e psicológicos. Entretanto, Nucha escapa ao modelo de histérica 

que figurava na literatura do período, como vimos anteriormente, pela sua intacta 

capacidade cognitiva e, se tratando desse período, podemos dizer de sua razão, que lhe 

coloca do lado de fora de sua própria histeria, ou seja, deixando-a em uma posição 

privilegiada como observadora de si mesma, como podemos notar na seguinte frase: “-

Pues yo -contestó Nucha- era antes muy valiente; pero desde... que nació la pequeña, no 

sé qué me pasa; parece que me he vuelto medio tonta, que tengo miedo a todo...” (Los 

pazos de Ulloa 309). Todavia, a abertura de dois espaços instituídos com a enfermidade e 

nos quais Nucha se desliza e se movimenta permite que haja uma batalha entre o espaço 
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físico e o subjetivo na qual este último sempre triunfa, mas que ainda não pode desfrutar 

de uma vitória definitiva: 

La señora de Moscoso cerró los ojos y apoyó la faz en los vidrios de la 

ventana. Procuraba contenerse: la energía y serenidad de su carácter 

querían salir a flote en tan deshecha tempestad. Pero agitaba sus hombros 

un temblor, que delataba la tiranía del sistema nervioso sobre su debilitado 

organismo. El temblor, por fin, fue disminuyendo y cesando... Nucha se 

volvió, con los ojos secos y los nervios domados ya (Los pazos de Ulloa 

332). 

Com este fragmento é possível indicar o momento dessa batalha na qual o físico 

impõe à Nucha sua vontade de forma miserável sobre os aspectos da subjetividade, mas 

que, no final, acaba se dobrando e se sujeitando às forças dessa mesma subjetividade que 

a pouco tiranizava com muito sofrimento, mas que se via, de alguma forma, abstraída de 

seu círculo e situada em um espaço diferente do da enfermidade. Ao mesmo tempo, esse 

fragmento também aponta para uma questão que deixamos em aberto em algum momento 

anterior e com a qual gostaríamos de terminar este capítulo. Segundo a passagem acima, 

antes de se voltar a esse plano físico sobre o qual irá impor sua vontade, sem antes travar 

uma luta para contê-lo e restabelecer suas energias, essa subjetividade procura, ou pelo 

menos deseja, escapar a esse tirano com o qual se vê aprisionada e que representa toda 

sua dor e sofrimento:  

Un día notó Julián en Nucha algo más serio aún: no ya expresión de 

melancolía, sino hondo decaimiento físico y moral. Sus ojos se hallaban 
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encendidos y abultados, como de haber llorado mucho tiempo seguido; su 

voz era desmayada y fatigosa; sus labios estaban resecos, tostados por la 

calentura y el insomnio. Allí no se veía ya la espina del dolor que 

lentamente va hincándose, pero el puñal clavado de golpe hasta el pomo. 

Semejante espectáculo dio al traste con la prudencia del capellán (Los 

pazos de Ulloa 342). 

Logo, a batalha ganha anteriormente é perdida em seguida em um novo confronto 

no qual o físico vai ganhando terreno e conquistando novos territórios, devastação sentida 

em toda a sua extensão. Mas o que parece o fim do ser seria na verdade apenas o 

momento no qual a sua dimensão mais importante e a que realmente interessa está prestes 

a se libertar e triunfar sobre essa matéria destinada a ser breve e fugaz, chegando assim 

ao fim de uma longa jornada, cujo ciclo é marcado por perdas e conquistas, mas que 

agora, desvinculada de seu algoz, pode gozar da eterna felicidade reservada às almas 

abençoadas e agraciadas com a maternidade como a de Nucha:  

Pasadas dos estaciones recibe una esquela [Julián] vc que citou esse 

nome? Se sim, usar colchetes, una papeleta orlada de negro; la lee sin 

entenderla al pronto; después se entera bien del contenido, y sin embargo 

no llora, no da señal alguna de pena... Al contrario, aquel día y los 

siguientes experimenta como un sentirmento de consuelo, de bienestar y 

de alegría, porque la señorita Nucha, en el cielo, estará desquitándose de 

lo sufrido en esta tierra miserable, donde sólo martirios aguardan a un 

alma como la suya (Los pazos de Ulloa 395). 
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Assim é como Julián, após ter sido expulso da casa do marquês Dom Pedro 

Moscoso como se fosse um traidor, recebe a notícia do falecimento de Nucha, com a 

alegria e o alívio de quem presenciou o terror da incompatibilidade entre duas dimensões, 

das quais uma se destinava a tirania e a promoção de toda a dor do viver, mas de 

existência breve, e a outra que gozava de uma certa sobriedade e mantinha suas 

características essenciais apesar dos terríveis tormentos impingidos pelo físico, mas que 

livre seguirá seu destino e desfrutará da serena eternidade prometida às almas abençoadas 

com a maternidade.     

 

Neste último capítulo procuramos investigar o que chamamos de retorno ao 

sagrado em algumas obras de Emilia Pardo Bazán, como oposição à idéia de 

antropologização que procuramos demonstrar anteriormente ao longo de todo o nosso 

trabalho, cujo principal efeito teria sido a fragmentação do homem entre as dimensões 

orgânica e subjetiva. Na verdade, o projeto que as obras da escritora espanhola anunciava 

era o da conciliação entre os discursos médico-científicos e uma linguagem teológica 

resgatada da tradição cristã acerca do homem. Contudo, vimos que em um primeiro 

momento, em La cuestión palpitante, este projeto se realiza de maneira aceitável em 

termos teóricos, na medida em que a autora procura denunciar tanto os procedimentos 

que partem da organicidade para explicar o homem quanto aqueles cuja base era a 

subjetividade exterior à realidade, apostando na tendência realista da produção literária 

dos irmãos Gouncourt que, segundo a autora, se apoiava nos processos internos do 

mundo físico atingindo-os por meio da linguagem, afastando-se desta forma dos 
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automatismos e determinismos do naturalismo. Como exemplo, podemos citar Perucho, 

que ao longo de toda a obra tem uma existência miserável que beira a dos outros animais, 

que sequer gozava de uma fala articulada e que mesmo entregue aos cuidados de Nucha e 

de Julián não demonstrava nenhum progresso rumo a uma suposta civilidade, embora 

fosse possível observar algo de angelical sob a aparência imunda. Mas eis que no fim do 

romance se apresenta, em um passe de mágica, como um rapaz bonito e de boa formação, 

como se tivesse vindo de uma família burguesa, considerando todas as implicações que 

isto pode representar, como se tivesse passado toda a sua infância e juventude nos mais 

famosos liceus da época, sob a batuta dos mais ilustres professores. Portanto, uma 

transformação no plano pessoal que somente seria possível, para os padrões naturalistas, 

por meio de um afloramento de forças alheias ao mundo físico e tangível. Outra 

característica interessante, que nos revela algo muito importante e que marca uma grande 

diferença entre Los pazos de Ulloa e Sin Rumbo, é o fato de que na obra de Emilia Pardo 

Bazán o interior ou a subjetividade, principalmente a que diz respeito àquela porção de 

reminiscências, fruto das experiências vividas, não se revelaria ao exterior por meio de 

uma voz que não fosse a do narrador inequívoco, algo que ocorre de maneira bem 

diferente na obra de Cambaceres.   

No entanto, não se trata apenas de fazer prevalecer uma dimensão subjetiva, a 

qual poderíamos identificar como um espaço onde residiriam os saberes, os pensamentos, 

a identidade, as lembranças etc de um indivíduo, mas como a região do sagrado, a qual 

deve de alguma forma se libertar daquilo que a tormenta, ou seja, o corpo físico, como 
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vimos se passar com Nucha. Um retorno à sacralidade perdida contra as ambições 

cientificistas da modernidade, tal como a entendemos. 
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Considerações finais 

 

 Neste trabalho procuramos contribuir teoricamente para as discussões acerca das 

questões em torno da construção da humana nos discursos médico-científicos, que se 

levantaram ainda no desenvolvimento da dissertação de mestrado quando investigávamos 

o papel que esta linguagem cientificista desempenhava no jogo político estabelecido 

pelos textos de crítica literária de Araripe Júnior no final do século XIX. Mas foi com a 

leitura das obras de Emilia Pardo Bazán que descobrimos o caminho que deveríamos 

seguir para que pudéssemos iniciar esta nova pesquisa, sobretudo ao nos depararmos com 

o texto de Joseph Delboeuf intitulado La Psychologie comme science naturelle: son 

présent & son avenir (1876).   

 Na obra de Delboeuf, pudemos perceber todo um esforço no âmbito da linguagem 

em fundar um novo estatuto quanto à natureza humana ao se procurar compreender o 

indivíduo entre duas dimensões distintas, a física e a subjetiva, algo que, de uma certa 

forma, já vinha sendo esboçado desde a filosofia clássica grega. Contudo, a interiorização 

e, por conseguinte, a fragmentação do ser, que ocorre nas ciências modernas, cujo 

processo chamamos de antropologização, é de outra ordem se as compararmos com as 

matrizes em vigor até finais do século XVIII que orientaram as formas de pensamento. 

No caso da filosofia clássica grega e da tradição teológica cristã, por exemplo, as 

dimensões física e subjetiva estavam separadas ao ponto de serem estranhas entre si, 

sendo vital livrar-se de uma e aproximar-se da outra para que o indivíduo atingisse um 
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estado de conhecimento pleno, no caso dos gregos, ou de iluminação divina, no caso do 

pensamento teológico-cristão.  

 Mas com as ciências modernas estas duas dimensões estarão em permanente 

contato, um fenômeno cujas manobras no âmbito da linguagem permitirão uma 

transferência de toda a negatividade do plano orgânico existente até então para a esfera da 

subjetividade. Basta lembrarmos da Psiquiatria e da Psicanálise, que partiam do fluxo 

contínuo entre as duas dimensões para compreender determinadas enfermidades, fazendo 

com que pesasse sobre todo o ser, a partir de agora, a culpabilidade pelos males que o 

atormentavam. Portanto, este processo que se opera no mundo moderno de interiorização, 

divisão e adoecimento do ser, irá fechar um círculo aberto pelos gregos no qual o homem 

moderno se viu cerrado sem dele poder sair. É que até a modernidade o homem havia 

criado para si um consolo e um espaço exterior para onde refugiar-se de si mesmo, 

sempre em busca de luz, seja no exterior cosmológico como no interior sagrado do ser, 

para dele atingir a exterioridade divina, como vimos em Platão e em Santo Agostinho, 

respectivamente. Contudo, a partir de agora, ele já não pode livrar-se de si, pois o único 

espaço que lhe restou foi a escuridão abismal do seu próprio eu, agravada pela 

dessacralização, sobretudo, do interior humano do qual irá desprender um fluxo 

fantástico e imaginário de medo que o levará a agonizar diante de sua finitude. Não é o 

medo imobilizante deflagrado no âmbito da subjetividade internalizada que foi e que tem 

sido explorado para implementar e justificar as ações políticas dos Estados, como observa 

Vera Malaguti Batista na obra O medo na cidade do Rio de Janeiro (2003)? 
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 É nesse sentido que podemos dizer que nossa sociedade poderia ser definida, 

entre tantas outras maneiras, não apenas por uma obsessão pelas divisões, haja visto o 

que se passou com a natureza humana, mas também como a do enclausuramento. 

Fazendo do seu “eu” sua prisão, ou para ser mais preciso, do internamento em si da sua 

própria subjetividade, o sujeito na modernidade passou a gozar da finitude e fez de si 

mesmo o que podemos chamar de seu primeiro espaço privado, graças à linguagem 

prisional das ciências modernas que tanto foi explorada pela literatura de finais do século 

XIX. Ora, não seria a literatura moderna uma escrita da clausura, voltada para a 

exploração dos espaços internos, principalmente da subjetividade, como procuramos 

discutir ao abordar algumas questões colocadas por Hippolyte Taine e como comprova a 

exigência que ela impõe de uma leitura solitária feita, principalmente, em ambientes 

fechados? Não é exatamente desta maneira que se inicia a obra O Homem, com Magdá 

estirada e adormecida em um sofá em um dos cômodos de sua casa? E não é uma 

sensação claustrofóbica que nos assalta quando lemos Sin Rumbo? 

 Enfim, foi nesta direção que as obras da segunda metade do século XIX 

selecionadas para este trabalho, dos autores Aluísio Azevedo, Eugenio Cambaceres e 

Emilia Pardo Bazán, nos ajudaram a pensar, já que a elas foram feitas perguntas como: 

quais os resultados e as consequências deste aprisionamento do ser em si mesmo, cujo 

primeiro grande feito foi a divisão da natureza humana em dimensões que se 

contaminaram?  

 Desta pergunta surgiram várias questões, algumas se tornaram objeto de discussão 

em determinadas ocasiões de nossa investigação, como, por exemplo, o auto-
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adoecimento do sujeito no momento em que se atou cada uma das partes, as quais os 

indivíduos tinham sido divididos, ao mundo das enfermidades, bem como o fim do 

sagrado e a finitude humana, além do refluxo religioso. Outras questões surgiram quando 

do término deste trabalho, mas não foram mencionadas. Porém, como as julgamos 

importantes, pois devem seguir como questões pendentes durante nossa trajetória, 

gostaríamos apenas de referir-nos a elas. 

 É interessante pensar que este espaço privado das entranhas humanas, no qual 

fomos metidos, coincide com o nascimento de outro, o da esfera doméstica, onde se 

cultiva a vida íntima tão valorizada nos dias atuais ao ponto de se sobrepor à vida pública 

e a do convívio social, sem que percebamos o quão conveniente eles são para as forças 

colonizadoras. Logo, não basta pensar sobre o que neles se produziu – e em relação a isto 

já temos falado bastante no que se refere ao “eu” como espaço privado –, nem tampouco 

aos limites que o enclausuramento impõe à construção de um ser exterior e político, tanto 

numa esfera quanto na outra. Mas, sobretudo, a que eles têm servido, ou seja, não seriam 

estes espaços da privacidade e intimidade, nos quais o ser se isola, adoece e se desespera, 

os grandes propulsores da expansão, ou mesmo a extensão, de novas forças colonizadoras 

e parasitas que invadem essas regiões interiores humanas, que, aliás, foram construídas 

por elas mesmas, nas quais os indivíduos estão cada vez mais aterrorizados e 

imobilizados, para agir sob seus escombros em nome de sua cura e de sua proteção?  
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