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Existe um estatuto particular da literatura que consiste nisto: ela é feita com 
linguagem, isto é, com uma matéria que já é significante no momento em 
que a literatura dela se apodera: é preciso que a literatura deslize para um 
sistema que não lhe pertence, mas que funciona apesar de tudo com os 
mesmos fins do que ela, isto é: comunicar. [...] estruturalmente, a literatura é 
apenas um objeto parasita da linguagem; quando se lê um romance, não se 
consome primeiro o significado do “romance”; a idéia de literatura [...] não é 
a mensagem que se recebe; é um significado que se acolhe a mais, 
marginalmente; [...] é o sistema parasita que é o principal [...] é ele que é o 
real. Essa espécie de inversão astuciosa das funções explica as 
ambiguidades bem conhecidas do discurso literário: é um discurso no qual 
se acredita sem acreditar, pois o ato de leitura se funda num torniquete 
incessante entre dois sistemas: vejam minhas palavras, sou linguagem; 
vejam meus sentidos, sou literatura (Barthes, 2009, pp.170-1). 
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RESUMO 

A presente pesquisa aborda um estudo de revisitação do romance O Cortiço, de Aluísio 

Azevedo, na clave do Realismo Brasileiro. Seu núcleo pragmático está no jogo enigmático 

do significado literário, ao qual o autor-narrador se solidariza, pondo em teste o mundo 

feminino brasileiro. Dessa cumplicidade, decidimos uma metodologia da estética que 

transgride os dispositivos em uso pela metodologia positivista própria ao ortodoxismo do 

século XIX. O erotismo feminino subjaz à ação mostrada pelas personagens protagonistas: 

Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela, levando-as a uma ação de denúncia e 

resistência no quadro de uma dupla representação social sobrado-cortiço. Emerge dessa 

invenção estrutural a nossa problemática: as personagens femininas são previsíveis na 

trama do romance ou transgridem o patriarcalismo sob o olhar experimentalista da estética 

aluisiana? No diagnóstico das hipóteses lançadas neste estudo, buscam-se respostas ao 

resultado dessa contaminação social sobre o cientificismo da razão ocidental, no âmbito da 

crítica da literatura no século XIX. Todavia, a ruptura presente na mobilidade do relato das 

ações das personagens femininas repete-se na negação dos princípios de homogeneidade 

social, modificados através da paródia operativa presente na performance de cada uma das 

personagens ficcionais. No cenário continental, a realidade do romance evidencia-se pela 

via da analogia com a realidade do "país das Américas", no entrelaçar dos vetores sobrado 

branco x cortiço mestiço em processo de crioulização. A resultante desta revisitação é 

marcada por uma poética da "relação" da cultura crioula (Glissant, 2005) e da transgressão 

do interdito (Bataille, 2014) aplicada à ação feminina na narrativa, em O Cortiço. Os dois 

capítulos apresentados defendem essas correlações na intriga, pela via de uma crítica 

transitória que, ao profanar a imagem da mulher realista, mostra a presença dos "rastros-

resíduo" de uma cultura crioula já vigente no “país das Américas”, entre os séculos XIX e 

XX. 

Palavras-chave: Aluísio Azevedo; O Cortiço; sobrado-homogêneo; cortiço-heterogêneo; 

erotismo feminino; tropicalismo. 
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ABSTRACT 

The current survey approaches a study of revisiting the romance O Cortiço, by Aluisio 

Azevedo, on the clef of Brazilian Realism. Its pragmatic center is on an enigmatic game of a 

literary meaning, which the narrator – author solidaires himself, testing the Brazilian female 

world. From this complicity, we have decided on a methodology of aesthetic that transgress 

the gadgets used by its own positive methodology to the orthodoxism of the XIX century. The 

feminine erotism brings the action showed by the main characters: Bertoleza, Rita Baiana, 

Pombinha, Léonie and Estela, taking them to a resistant denounce action on a board of a 

double social representation, house – slum tenement. Arises from this structural inversion 

our problem: the female characters are predictable on the subject of the romance or they 

transgress the patriarchalism under a trying stare of the Alusiana aesthetic? On the 

diagnostic of hypotheses launched on this essay, we look for answers to the result of this 

social contamination under the scientificism of the occidental reason, on the scope of the 

literary of the XIX century. Although, the rupture seen on the mobility of reports of the female 

characters’ actions we repeat on the browse of the main social homogeneity, modified 

through operative parody present on the performance of each fictional characters. On a 

continental scenery, the reality of the romance is highlighted trough the analogy with the 

reality “The Country of America”, interlacing the vectors white house x half breed slum 

tenement in the process of creolization. The resultant of this Revisitation is pointed to a 

poetic “relation” of the creole culture (Gissant, 2005), and the transgression of the interdict 

(Baitalle, 2014) applied to a feminine action on the narrative, in O Cortiço. Two chapters 

presented defend these correlations on the intrigue, through a transitory critic that when 

profaned the image of a realistic woman, show the presence of trace – residues of a creole 

culture already current in the “Country of America”, between centuries XIX and XX.  

Key-Words: Aluisio Azevedo; O Cortiço; homogeneous townhouse; heterogeneous 

tenement; female eroticism; tropicalism. 



9 
 

 

SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO  ......................................................................................................... 10 
 
 
CAPÍTULO I – Da transição capitalista para a periferização popular: cortiço x 

sobrado .................................................................................................................... 20 

1.1 Resistência e denúncia no tratamento do folhetim realista ................................. 21 

1.2   A   representação   revisitada   do   realismo   através   do   olhar   atento  

experimentalista ............................ ........................................................................... 26 

1.3 A inserção do macrocosmo continental no microcosmo cortiço-sobrado tropical.

 .................................................................................................................................. 33 

 
 
CAPÍTULO II – O erótico-social da personagem feminina no relato em O Cortiço

 .................................................................................................................................. 41 

2.1  A   caracterização   subjetiva   pela   crioulização   objetiva   no   jogo   amoroso  

feminino ..................................................................................................................... 42 

2.2 Cada personagem em cada performance: ações em desconexões causais ....... 52 

2.3 A profanação da imagem da mulher realista à tropicalista .................................. 64 

2.4 A inversão dos valores positivistas da estética naturalista para a estética 

tropicalista ................................................................................................................. 73 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 84 
 
 
 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 89 

 



10 

INTRODUÇÃO 

O estudo do romance O Cortiço (1890), do escritor brasileiro Aluísio 

Azevedo, enfoca a personagem feminina, por meio das ações e do diálogo de 

resistência histórico e sociocultural no interdito e das leis patriarcais do século XIX 

no Brasil. 

O romance, de Aluísio Azevedo, herdeiro das tendências do naturalismo 

europeu, com Émile Zola e Eça de Queirós, aponta para o nascimento do fenômeno 

da periferização, permitindo-nos esboçar com mais precisão o capitalismo importado 

pelo Brasil e sua problemática histórica divisionista das classes sociais. Expõe, 

desse modo, o funcionamento do sistema ideológico brasileiro, embutido nos 

discursos e nas ações das personagens, sob regras morais e religiosas da 

sociedade. 

Além disso, o naturalismo sobreveio de uma época de grandes descobertas 

científicas, de um universo europeu bem concreto como o positivismo de Augusto 

Comte, do determinismo de Hypolite Taine e do evolucionismo de Charles Darwin, 

assim como as ideias de Émile Zola, em oposição ao mundo espiritual. 

O naturalismo também sofreu influências da Revolução Industrial em sua 

segunda fase, quando o capitalismo já se encontrava na fase de transição, do 

capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista, provocando a periferização 

e o aumento populacional das cidades, com a consequente divisão entre as classes 

sociais, a burguesia e o proletariado. 

Entretanto, Aluísio Azevedo defende na composição do seu romance o 

método realista-naturalista, uma revolução literária, ao revelar uma independência 

intelectual para trabalhar, ao denunciar temas tabus, fixando a literatura naturalista 

em solo brasileiro, em favor de uma adaptação à cultura e ao clima brasileiro. Assim 

sendo, numa 

[...] época que se caracteriza principalmente pelos fortes contrastes [...] da 
nova “divindade” a máquina [...] surge uma cosmovisão diferente, e de 
transformação dentro da própria literatura. 
[...] a avaliação de uma estética literária não pode ser realizada como se faz 
com uma empresa, porque o balanço nunca pode ser fechado. Uma 
reavaliação se faz sempre necessária. Dessa forma, a avaliação do 
naturalismo depende sempre da consideração em que a estética ocorreu e 
da literatura como um processo dialético. (Silva, 1981, pp. 9-26) 
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Não obstante, Aluísio Azevedo é incansável na sua escritura realista-

naturalista de O Cortiço; talentoso, ele consegue “pintar” no seu romance imagens 

que transformam a narrativa numa leitura plástico-espacial, atemporal, fazendo de O 

Cortiço um romance que expõe indicadores de uma linguagem artística. Sua 

abstração e visualização vão desde as lutas internas do microcosmo do cortiço às 

traições de todos os tipos (principalmente as amorosas), a festas, brigas entre 

grupos rivais; o jogaréu do cortiço com a reconstrução do novo cortiço. Todo o 

drama do Segundo Império exposto por imagens de cores fortes e quentes no 

cotidiano do cortiço, Aluísio expõe em grandioso espetáculo social: 

A crítica vê o naturalismo positivamente quando não é considerado isolado, 
mas dentro do processo dialético literário. É o fato de o naturalismo ser uma 
estética de reação e, portanto, de inovação; um dos pontos mais positivos 
que se perpetuou e penetrou na literatura do século XX. 
[...] dentro desse enfoque são relevantes, portanto, as relações sociais, 
principalmente o fato de que o bem e o mal não são problemas pessoais, 
mas sociais, pois o determinismo isenta o indivíduo de culpabilidade. (Silva, 
1981, p.28) 

Porém, essa criação estética desagrada a alguns críticos literários que não 

aceitam esse tipo de estética. No entanto, assim como o crítico literário Nelson 

Werneck Sodré (apud Cruz, 2008, p.43), entendemos que “uma literatura 

generalizadamente imoral corresponde, sem dúvida, à imoralidade generalizada em 

determinado tempo e meio, e denuncia, de toda forma, uma fase de mudança”. 

A estética literária realista-naturalista de Aluísio Azevedo, além de denunciar, 

também é criticada por seu realismo destituído do aspecto psicológico. Entretanto, 

da mesma forma como o crítico literário, que prediz uma nova trilha ao realismo, 

defendemos que 

Aluísio Azevedo, constituindo-se o corifeu do naturalismo em sua terra, não 
cometeu o erro de copiá-lo servilmente; ele compenetrou-se primeiro do 
espírito da revolução operada pelo mestre; mas, organicamante diferente de 
Zola, impelido pela força de sua índole, talvez mais do que ele pensa, 
enveredou pela trilha única que o há de levar ao acampamento triunfante. 
(Araripe Jr, 1978, p.127) 

Ora, o movimento realista e o movimento naturalista aparecem no Brasil 

quase juntos: o realismo em 1880, e o naturalismo em 1881. O realismo aparece 

com Machado de Assis com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o 

naturalismo surge com Aluísio Azevedo, com a obra O Mulato, e ambos movimentos 

são tidos como rupturas da prosa romântica. Aluísio Azevedo é descrito pela crítica 
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do tempo como autêntico escritor realista e um naturalista de original criatividade. 

Assim sendo:  

A exegese do percurso da critica da obra aluisiana nos permitiu verificar que 
o escritor maranhense é um autêntico realista. Assimilou influências do
movimento naturalista francês e português, sem, contudo, calcar seu 
trabalho em regras doutrinárias do naturalismo. [...] Não é correta a 
caracterização de que se trata de uma abordagem puramente exterior da 
vida das personagens, em que carecem de complexidade psicológica. 
(Oliveira, 2003, pp. 49-50) 

Entretanto, com a entrada do realismo e do naturalismo no Brasil, ocorre uma 

ruptura destes com o movimento romântico, pois este não corresponde mais aos 

anseios daquela sociedade em transformação. Porém, essa ruptura foi apenas 

parcial, proporcionando, dessa forma, o aparecimento de obras híbridas, como o 

romance realista-naturalista O Cortiço. 

Já, em outra versão literária, o crítico brasileiro Antonio Candido considera 

que Aluísio Azevedo soube valorizar e filtrar o meio, porém, que não soube ter 

independência intelectual para enxergá-lo com os seus próprios olhos: 

Aluísio Azevedo se inspirou evidentemente em L’assommoir, de Émile 
Zola, para escrever O Cortiço, [...] o seu livro é um texto [...] primeiro na 
medida em que filtra o meio; texto segundo na medida em que vê o meio 
com lentes tomadas de empréstimos. O Cortiço é um romance bem 
realizado e se destaca na sua obra, geralmente medíocre, pelo encontro 
feliz dos dois procedimentos. (Candido, 1998, pp.124-5) 

A chegada do naturalismo ao Brasil acontece num momento sócio-histórico 

de grande transformação interna. Esse fato fixa a literatura naturalista em solo 

brasileiro, pois a sua proposta de mudança correspondia aos anseios da sociedade 

e ao inconformismo dos intelectuais, que se opunham contra o ideário romântico. 

Portanto, o naturalismo no Brasil não se prestou a plagiar o movimento naturalista 

francês, a nosso ver, pois aquele se revestiu da nossa própria realidade social, do 

momento histórico e da posição geográfica do país no continente sul-americano. Por 

isso, concordamos que 

No Brasil, o espetáculo seria muito outro, o de uma sociedade que nasce, 
que cresce, que se aparelha, como a criança, para a luta. Ora, nada mais 
natural do que uma inserção nos instrumentos. Um cadáver não se observa 
do mesmo modo que um ser que ofega de vigor. (Araripe Jr., 1978, p.127) 
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Dessa forma, entendido, o naturalismo não chega ao Brasil copiado de um 

receituário pronto e acabado do modelo francês de Émile Zola. O naturalismo 

sofreria, aqui, uma saudável adaptação a nossa cultura e ao clima quente e tropical, 

diferente da cultura e do clima europeu. Aluísio Azevedo interpretou e traduziu bem 

esse diferencial, cuja tradução foi exposta de forma singular nas páginas do 

romance: “O Cortiço vai derramando todo o luxuriante tropicalismo desta América 

do Sul” (Araripe Jr., 1978, p.126). 

 Desta forma, Aluísio Azevedo soube com muita propriedade envolver os 

leitores de O Cortiço na rede armada, no percurso vivencial do enredo de suas 

personagens, que vai de um extremo a outro, perpassando tragédias, paixões e 

amores traiçoeiros. Nisto, Aluísio Azevedo é criticado pelos naturalistas europeus, 

pois estes consideraram que esses novos elementos introduzidos no naturalismo 

rompiam com a verdadeira estética naturalista. Entretanto, esses novos elementos 

acrescentados ao naturalismo, a nosso ver, são justamente o contraponto lírico 

literário naturalista que faltava aos europeus: “o naturalismo brasileiro é a luta entre 

o cientificismo desalentado do europeu e o lirismo nativo do americano pujante de 

vida, de amor, de sensualidade” (Araripe Jr., 1978, p.17). 

 Entendemos, pois, em contrário, que O Cortiço é uma obra enraizada na 

cultura brasileira, cujo objetivo é fazer um paralelo entre as raízes realistas do Brasil 

e os conflitos comportamentais dramáticos sociais presentes no enredo do romance. 

Tal proeza só poderia ser materializada por meio do talento criador de Aluísio 

Azevedo: 

 
O absurdo da crítica está em não reconhecer as raízes sociais da obra de 
Aluísio Azevedo e as particularidades de sua estética realista. Se há um 
escritor desse período profundamente engendrado pelas forças da história é 
Aluísio Azevedo. Em seus trabalhos fundamentais se encontram a 
desintegração do escravismo, o nascimento da indústria, a constituição das 
novas classes, os centros urbanos, as manifestações de novas formas de 
opressão e, assim, os novos dramas sociais. (Oliveira, 2011, p.2) 
 

 Do mesmo modo, neste romance, é possível identificar uma abordagem 

crítica do neocolonialismo dos comerciantes portugueses, que, aqui, aportaram, 

explorando os brasileiros, e essa mesma crítica voltaria a ser ratificada em O 

Cortiço, figurada pela personagem do português comerciante João Romão. 

Vejamos:  
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Tanto os desenhos, quanto as crônicas que começou a publicar em 
diferentes jornais satíricos da corte tinham forte conteúdo crítico. Centrados 
na sátira social, apontavam os males que afligiam o país, como a 
escravidão, os cortiços e a febre amarela; ridicularizavam os comerciantes 
portugueses, que viviam da exploração dos mais humildes; questionavam o 
casamento e a porção da mulher na sociedade; e, além disso, atacavam o 
Império. (Corrêa, 2011, p.11) 

 

 Não obstante, O Cortiço é um romance de visão poético-social, pois impõe 

um movimento e ganha legitimidade na crítica feita àquela sociedade patriarcal do 

final do Segundo Império. Passa da diacronia histórica para a sincronia de novos 

significados na dança sensual feminina, nas sombras refrescantes do capinzal do 

cortiço com os seus segredos amorosos, no rito de passagem do repouso e do 

sonho erótico de Pombinha na transcendência de menina à mulher. É nessa 

conexão plástico-lírica que Aluísio Azevedo encontra a base da desconstrução das 

regras sociais e o seu referencial crítico literário, conforme lemos abaixo: 

 
O pintor e romancista Aluísio Azevedo persegue, em seu percurso plástico, 
uma concepção artística referencial da realidade, alicerçada na crítica social 
de sua época e, muitas vezes, recorre a alguns artifícios ilusionistas de 
tempo e de espaço para fazer a sua representação imagética ficar cada vez 
mais próxima da realidade. (Carvalho, 2002, p.123) 

 

 O romancista opera, com mais independência intelectual, a partir dos fatos 

observados da realidade objetiva, como já faziam os naturalistas. Na retórica do seu 

romance, ele extrai, da fusão cortiço e sobrado, as leis realistas-naturalistas com 

foco na contraideologia. Em correlação, a construção da personagem coletiva do 

escritor, presente no paralelo sobrado e cortiço, já impõe uma visão crítica às 

hierarquias propostas pela sociedade da época. O romancista, sob essa perspectiva, 

coloca a mulher no epicentro do conflito daquela sociedade machista patriarcal, com 

o desejo de denunciar a sua condição de inferioridade, vista apenas como um ser 

reprodutor. 

 A proposição para esse debate surge fundamentada na imposição do 

determinismo, que qualifica tais personagens como produto do meio, dando ênfase 

às questões de superioridade racial e sexual, à herança biológica, ao meio ambiente 

e ao momento sócio-histórico. E que se ressalta, principalmente, nas convergências 

e divergências do naturalismo brasileiro com o naturalismo europeu e as 

peculiaridades da sociedade brasileira, na regulação das práticas sociais daquele 

mundo patriarcal e homogeneizado. 



15 
 

 

 Outro fato visto como um dos problemas que destacamos na leitura da obra O 

Cortiço é a questão da visão dualista: determinismo versus naturalismo, na mistura 

estético-tropicalista em que dá visibilidade à mulher daquele patriarcado, 

contrariando a visão dualista determinista/naturalista europeia em que o 

extraordinário é excluído da vida cotidiana do indivíduo. 

 Para tanto, o nosso objetivo central é investigar a forma de cunho darwinista 

no duplo homem-animal reproduzida no corpo feminino, porém na forma de 

erotismo, em contraste com os valores da época, duplicidade firmada no corpo 

feminino como força de trabalho. 

 Faz também parte dessa dissertação o objetivo de ampliar o cenário literário 

aluisiano, em O Cortiço, no exame dos novos elementos que Azevedo introduziu no 

naturalismo “tropicalista” no “país das Américas”. Trata-se da questão da 

degeneração do relato no romance social, sob a perspectiva da ironia dos contrários 

(social versus ações) ao tratar de questões entre aquele mundo homogêneo 

patriarcal em relação à regulação da violência das forças soberanas e o mundo 

heterogêneo. Trata-se da busca da sobrevivência, retratada pela réplica irônica, 

paródica e pela crioulização na imagem da mulher. 

 Pesquisando e refletindo sobre a visibilidade plástica na singularidade do 

naturalismo de O Cortiço, nas particularidades das ações e atitudes das 

personagens femininas, chegamos ao seguinte questionamento: 

1) As personagens femininas apresentam, dentro da trama do enredo, alguma 

complexidade na sua caracterização ficcional? 

2) São elas personagens previsíveis, ou encerram alguma complexidade que as 

leve a romper com os princípios do machismo e do patriarcalismo da época? 

3) Qual é o papel desse jogo imagético científico-político-social em O Cortiço, 

quando faz uso da imagem erótica naquele mundo homogêneo patriarcal? 

4) Um novo olhar experimentalista é capaz de desvincular o realismo para 

receber a performance da personagem feminina, sob uma nova estética 

tropicalista? 

 Na reflexão sobre a visibilidade plástica dos ângulos, volumes, linhas do 

corpo feminino e as emoções, os sentimentos de interioridade erótica feminina posto 

à prova, levantamos as seguintes hipóteses:  

a) A personagem feminina concretiza o resultado de sua transformação; 
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b) Na exposição da imagem do corpo feminino, O Cortiço demonstra que o 

naturalismo “tropical” contaminou o cientificismo ao dar visibilidade erótica à 

mulher e, assim rompe com os princípios do machismo da época; 

c) No limite sócio-ideológico sobrado-cortiço, o discurso feminino se abre ao 

diálogo e provoca a inversão dos valores patriarcais pela paródia, ironia e 

profanação; 

d) A “performance do experimentalismo” científico revela-se pelo método da 

transgressão do realismo a partir da subjetividade das personagens 

femininas. 

 Sabemos que em O Cortiço estão presentes as seguintes teorias: o 

cientificismo de Augusto Comte, que se estrutura na ciência e na razão, pelo 

determinismo de Hypolite Taine, baseado na raça, ambiente e momento histórico, e 

o evolucionismo de Charles Darwin. Há ainda a presença das ideias de Émile Zola 

que, na década de 1860, desenvolveu a sua teoria geral do naturalismo, 

conquistando, posteriormente, a denominação de Romance Experimental. 

 Dessa forma, caberia ao romancista discernir essas leis e transformá-las de 

acordo com a sua capacidade literária. Assim, a literatura receberia o Método 

Experimental como um recurso metodológico complementar da sua ideia originária. 

O naturalismo está enraizado no determinismo e o homem é identificado como 

produto das leis físicas e sociais. Apesar desses aspectos redundantes, faz-se 

necessária a sua abordagem escritural, visto que o romance O Cortiço nasceu 

dessas teorias subjacentes. 

 Os principais fundamentos teóricos aplicados à leitura do romance em 

questão são: 

 

A) Na teoria do excesso, em Bataille (1987) nosso desafio será o de relacionar a 

pressão contínua advinda de um excesso das condutas soberanas com a potência 

desorganizadora que interage sobre os “organismos vivos”. Em forma de “gasto”, 

somos ambíguos e fazemos parte de um jogo contínuo / descontínuo, entre o mundo 

homogêneo e o mundo heterogêneo. Segundo Borges: 

 
O excesso é esta força que supera o que quer que seja, venha de onde vier, 
de fora ou de dentro do homem. O excesso é perpétuo devir. Nenhum 
discurso o contém, nenhum saber o detém. A cada ato excessivo supera-se 
um limite e ao mesmo tempo se assimila outro, que via de regra é excedido 
depois. (Borges, 2012, p.12) 
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B) Em Glissant (2005), descobrimos o encantamento poético do “país das 

Américas”, na cultura “quente-tropical” do folhetim de O Cortiço. Isto é, no contexto 

histórico e sociocultural do Brasil da época, perpassando pelas ações e conexões 

das personagens femininas. Glissant (2005) nos auxiliará a desvendar o processo 

cultural da crioulização. 

  

Como o movimento da narrativa literária é um movimento vivo, a palavra 

“sangra” no trabalho da literariedade, de forma tal que a nós caberá saber aplicar as 

teorias e os conceitos, aqui propostos com a transformação do sangramento da 

palavra num vermelho cristalino de um puro rubi em consonância com a força e 

sensualidade das imagens plásticas de cores quentes transfiguradas nas emoções, 

ironia, paródia, erotismos retratados no texto de O Cortiço. 

 Nesta árdua tarefa de abstrair a visibilidade plástica de O Cortiço, extraímos 

do texto o que supomos fazer a conexão existencial das personagens femininas Rita 

Baiana, Pombinha, Léonie, Estela e Bertoleza, com o contexto daquela sociedade 

patriarcal do final do século XIX. As personagens femininas são vistas como objeto e 

produtos de uma lógica negativa, pretendendo ser objetivas e transgressoras. 

 Na incansável jornada de estudos para adquirir a necessária consistência no 

pensar e repensar a literariedade no romance, partimos em busca de um caminho 

metodológico que nos levasse a demonstrar presença da arqueologia histórico-

política em O Cortiço. 

 Por consequência destes objetivos, a pesquisa bibliográfica passou a ser o 

nosso principal alicerce argumentativo, ancorado no naturalismo europeu, cuja 

gênese se deu na França, até sua entrada no Brasil. 

 Afora isso, o desafio maior deste estudo foi encontrar as referências teóricas, 

assim como os conceitos mais apropriados que permitissem questionar o caráter das 

proposições dialéticas da linguagem, quando articuladas à estética literária de 

Aluísio Azevedo, sobre as práticas e papéis sociais do século XIX. 

 A partir dos interditos de Bataille (2014) sobre as especialidades da cultura da 

crioulização do “país das Américas”, encontramos o caminho para relacionar o 

mundo homogêneo com o mundo heterogêneo. E, enfim, nas suas convergências e 

divergências, compreender naquela sociedade de O Cortiço o experimentalismo do 
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erotismo no corpo feminino e a força de trabalho feminino no mundo regulado pelo 

capitalismo. 

Isto posto, esse trabalho se compõe de dois capítulos. O primeiro capítulo 

versa sobre o anacronismo histórico, na visão dualista, entre determinismo versus 

naturalismo e, ainda, no olhar da mistura estético-tropicalista na descrição da 

personagem e na recepção de O Cortiço pela crítica literária, que destaca a 

singularidade e a especificidade da obra face ao naturalismo francês. 

No segundo capítulo são analisadas, principalmente, as particularidades das 

ações das personagens Rita Baiana, Pombinha, Léonie, Estela e Bertoleza, no 

relato imagético, enfatizando a paródia. E, nas reflexões políticas dos interditos de 

Bataille, como Azevedo se utiliza da palavra, da imagem e da emoção na construção 

do discurso da profanação no corpo da mulher tropical. 

A obra de Aluísio Azevedo, O Cortiço, para nós, é uma preciosidade literária, 

por ser uma contribuição inestimável do autor para a crítica brasileira, à qual 

compartilha com esta revisitação em leitura estética paródica. 



 

CAPÍTULO I – DA TRANSIÇÃO CAPITALISTA PARA A PERIFERIZAÇÃO 

POPULAR: CORTIÇO X SOBRADO 

[...] é necessário renunciarmos à espiritualidade, à mentalidade e ao 
imaginário movidos pela concepção de uma identidade raiz única que mata 
tudo à sua volta, para entrarmos na difícil complexão de uma identidade 
relação, de uma identidade que comporta uma abertura ao outro, sem 
perigo de diluição? (Glissant, 2005, p.28) 
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Capítulo I – Da transição capitalista para a periferização popular: cortiço x 
sobrado 

Aluísio Azevedo publica o seu romance O Cortiço em 1890 e o direciona para 

uma estética realista-naturalista experimentalista mais heterodoxa do que a estética 

realista-naturalista de Émile Zola. 

O romancista ultrapassa a diacronia historiográfica para a sincronia de novos 

significantes na composição do seu espetáculo artístico-literário, impregnado com a 

sensibilidade feminina na exuberante diversidade cultural brasileira, abrindo espaço 

para uma revisitação reflexiva real e subjetiva da nossa cultura. 

O cenário do romance O Cortiço tem sua trama representada no espaço 

ficcional do cortiço-sobrado. Aborda a periferização das massas humanas, oriundas 

do interior do Brasil, e que se juntam com a migração de grupos europeus, 

principalmente de italianos e portugueses aglomerados em moradias populares do 

tipo cortiço. 

O escritor em O Cortiço representa a voz antecedente e não a consequente 

do cânone literário e por isso é muito criticado pelo seu naturalismo heterodoxo em 

relação ao naturalismo mais ortodoxo europeu. Aluísio Azevedo projeta sua escritura 

no cotidiano da realidade humana, rejeitando um realismo mecanicista. Sua escritura 

é emancipadora e transcendente, contextualizada nas contradições ideológicas 

entre o cortiço “mestiço” versus sobrado “branco”. 

Perspicaz, o romancista percebe toda beleza do movimento cultural crioulo do 

“país das Américas” e traduz esse fenômeno cultural “quente e tropical” para sua 

obra O Cortiço. Valoriza a mulher, quando a coloca como protagonista na 

representação da sua obra, evidenciando o poder sedutor feminino para subverter 

aquele patriarcado brasileiro. 

O autor propõe ao leitor revisitar sua obra com um olhar modernista, 

enraizado na cultura diversificada tropical brasileira com a mistura das três “raças”. 

Mistura essa, representada na estética literária realista-naturalista no enredo do 

romance. 

É no “país das Américas”, na cultura “quente-tropical” do folhetim O Cortiço, 

nas ações das personagens femininas, que acontece a dinâmica histórica e 

sociocultural da crioulização brasileira. Isto simbolizado no erotismo subversivo 
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dessas personagens, na transição capitalista para a periferização da população. 

Compondo dessa forma, a intriga política, ideológica, social e patriarcal com reflexos 

nos “casos” amorosos daquelas protagonistas femininas. 

1.1 Resistência e denúncia no tratamento do folhetim realista 

O romance O Cortiço de Aluísio Azevedo surge no final do século XIX, mais 

precisamente em 1890, com a proposta ficcional de resistir e denunciar o  sistema 

patriarcal brasileiro da época. Aluísio Azevedo encontra nos naturalista francês 

Émile Zola no português Eça de Queirós a inspiração artística literária para a criação 

de sua obra transgressora realista-naturalista-tropicalista. 

A estética naturalista originária de uma Europa em crise econômica, política e 

social, presa que estava ao cientificismo racional positivista e, consequentemente, 

das descobertas científicas do século XIX, acarretou para a literatura naturalista 

estilos diferentes entre o mestre Émile Zola e os seus discípulos Eça de Queirós e 

Aluísio Azevedo. Vejamos: “[...] de Portugal, principalmente de Eça de Queirós e 

seus romances, O Crime do Padre Amaro (1875) e o Primo Basílio (1878), o Brasil 

recebia o naturalismo, não o naturalismo teórico de Zola, mas um modelo concreto e 

prático” (Silva, 1981, p.44). 

Enquanto isso:  

A doutrina zolaesca se estabeleceu basicamente a partir do determinismo 
tainiano visto através do cientificismo característico da época [...]. Por outras 
palavras propõe um romance de bases científicas constituindo-se num 
estudo do homem social. 
Mas, apesar de reiterar a literatura como ciência, admite que aquela difere 
desta e que o romancista tem uma maior liberdade que o cientista [...]. 
Nestes três problemas trabalhados pelo naturalismo brasileiro, temos, 
declaradamente, a influência francesa na questão sexual, a influência 
portuguesa na questão religiosa; e a reação ao preconceito de cor, no 
entanto, e caracteristicamente brasileira. (Silva, 1981, pp. 17, 18, 45) 

Concordamos com a influência dos dois naturalistas europeus: o português 

Eça de Queirós e o francês Émile Zola na obra aluisiana, O Cortiço. Porém, 

entendemos que a influência portuguesa foi maior que a francesa, pelo fato de o 

romancista português ser na sua estética naturalista mais heterodoxo do que Zola. 

Aluísio Azevedo absorve essa heterodoxia de Eça de Queirós e vai mais além, 

acrescenta na sua obra O Cortiço o calor da diversidade emocional e sentimental da 
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cultura do nosso país, fazendo da sua obra de arte literária um modo de resistência 

histórico e sociocultural pela via da periferização do naturalismo europeu. 

Agora, o naturalismo europeu, já introduzido no Novo Mundo, vige dentro do 

espaço brasileiro, cujos marcadores geográficos vão da linha do Equador ao Trópico 

de Capricórnio. Perpassa os extremos Norte e Sul do nosso país, dialeticamente 

inserido em nossa diversidade étnica-cultural “quente tropical”, na tradução colorida 

latino-africana, e pela proximidade das raças no meio escravocrata. Aluísio Azevedo 

vislumbra e mensura toda essa magnitude do espaço geográfico brasileiro e 

transforma a periferização de então, das cidades em desenvolvimento com o 

imbricar lúdico do contexto histórico e sociocultural. 

Dessa tradução colorida latino-africana, surge o grande palco performático 

mimetizado do cenário dos cortiços da cidade do Rio de Janeiro. Dá-se a majestosa 

coreografia da obra O Cortiço, com a criação de personagens envolvidas em 

conflitos passionais, desejos sexuais incontidos e desvairadas ambições 

materialistas. É a representação sensório-sequencial de passos, gestos, imagens, 

música e danças, no aglomerado humano do reduzido espaço físico do cortiço 

proletário versus o glamour do sobrado mimetizado da elite soberana branca. 

O surgimento de cortiços no Brasil é uma declarada consequência das 

grandes descobertas científicas europeias, pois estas surgem em oposição a uma 

mentalidade espiritual passiva e alienante da Europa do século XIX. O pensamento 

intelectual europeu se cristaliza, afirmativamente, com o pensamento racionalista-

mecanicista, e a sociedade passa a ser mais materialista, semelhante ao contexto 

histórico e sociocultural do Brasil, que ainda abarca o excesso populacional da 

Europa. 

Excesso populacional composto, principalmente, de italianos e portugueses, 

provocando o aumento da população brasileira, trazendo a falta de moradias e 

abrindo espaços para a construção de casas populares. Além disso, brasileiros de 

todas as regiões do país, principalmente pela extinção do tráfico de escravos, 

aportam a zona urbana. Os naturalistas literatos brasileiros, em suas obras, passam 

a descrever esse contexto histórico e sociocultural. É 
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[...] justamente no Brasil que o naturalismo vai adquirir maiores 
características de protestos, decorrência do pessimismo e da situação 
bastante conturbada do país na época. Além disso, os naturalistas 
brasileiros tinham em mira três questões: a sexual, a religiosa e a racial. [...] 
tratará dos problemas urbanos, denunciando uma crise muito mais 
econômica, porém também social. (Silva, 1981, pp.68-9) 

No Brasil, assim como na Europa, o cientificismo das grandes descobertas, 

adentra de forma cabal a sociedade, a política e a economia, abrindo espaço para o 

capitalismo monopolista, oriundo da sua predecessora Revolução Industrial. Com o 

advento do capitalismo, surge o proletariado, produto da industrialização e do 

consequente comércio industrializado. Aluísio Azevedo apreende essa crise histórica 

e sociocultural e transforma sua obra O Cortiço num novo paradigma estético 

literário brasileiro, subvertendo o realismo determinista social do poder homogêneo 

patriarcal. 

Com isso, Aluisio Azevedo, como escritor, colunista de jornal, artista plástico e 

desenhista, conta com o olhar da visibilidade, da visão única, recriadora da arte. Ele 

se apropria dos marcadores daquele contexto científico, histórico e universal, e 

oferece ao seu leitor a leitura do silêncio, da revisitação dos vazios que precisam 

receber um significante novo na trama do lirismo erótico do corpo feminino, numa 

simultaneidade de tempo e espaço e na polissemia da palavra. 

Pois: 

A contemporaneidade, [...] é uma singular relação com o próprio tempo, que 
adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância: mais precisamente 
essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação 
e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, 
que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 
contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não 
podem manter fixo o olhar sobre ela. (Agamben, 2009, p.59) 

E, por isso, a singular obra aluisiana, O Cortiço, apresenta em sua escritura 

um diferencial muito abrangente e importante em relação aos princípios do 

naturalismo europeu, quando identifica o passado, mas indo para além desse 

contexto. Sua obra apresenta um discurso impressionista fragmentado com 

dispositivos ideológicos sociais, relacionando potencialidades e tensões com as 

teorias positivistas-mecanicistas europeias. Dessa forma, o autor cria um 

instrumento de transgressão na metanarrativa, na singular relação com a expressão 

corporal feminina. Ele dialoga com o subsolo do texto numa relação metadialógica 

trazida do burburinho cortiço versus sobrado, potencializando a trama extraída do 
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relato sonoro do texto. Invade as lacunas deixadas pelo cientificismo do pensamento 

racional mecanicista europeu, rompendo e tensionando a ordem dos valores e 

convenções sociais. 

A propósito, na escritura aluisiana: 

O naturalismo de Aluísio Azevedo reflete, com cinismo, um conceito de vida 
positivo. Afirma incondicionalmente o valor da existência humana ao dotar 
de emoção, honra, desejo, compaixão, e ambigüidade moral personagens 
mais simples, sem importar quão pobre ou humilde ele ou ela possa ser. O 
escritor nos envolve na experiência de uma vida que é ao mesmo tempo 
trivial e extraordinária, familiar e estranha, desprezível e lírica, simples e 
complexa, e nos agrada com sentimentalismo e sensualidade. Desse modo, 
a “confusão” moral e o sensacionalismo melodramático que são criticados 
na Europa por supostamente haverem diminuído ou prejudicado a unidade 
literária e o valor estético do romance naturalista francês deve, no que diz 
respeito ao naturalismo brasileiro, ser incorporado como normal e 
reconhecido como componentes essenciais das variações nacionais do 
gênero. (Cruz, 2008, pp.47-8). 

Nesse embate, Aluísio Azevedo extrapola o sentido comum e vai deslindando 

o fio de desfazer o velho e refazer o novo. Busca a imanência da realidade, dirige o

seu olhar para o século XX e introduz valores na “existência humana” da gente 

simples do cortiço em relação à vida fútil do sobrado. É o paradoxo do cortiço 

proletário mestiço com o paralelo do poder soberano da elite branca, representada 

pelo sobrado. 

E ainda no mesmo cenário: 

[...] os naturalistas portugueses e brasileiros, ao contrário dos seus colegas 
da França, descobrem, nesse mundo aborrecido, aquelas qualidades do 
homem que geralmente vêm associadas ao heroísmo ou à aventura, tais 
como atos de violência, paixão, amor e bondade que culminam nas obras 
deles em trechos de intensa sensibilidade.  
A tensão aqui é entre a vontade do autor de representar na sua ficção, por 
um lado, as verdades rudes e desagradáveis que ele vislumbrou nas idéias 
e na vida do seu mundo, e, por outro lado, o seu desejo de encontrar algum 
significado que reafirme a validade do mesmo mundo e do empreendimento 
humano (Cruz, 2008, p.46-7). 

O naturalismo de Aluísio Azevedo vem impregnado de humanidade, 

especialmente na criação de suas personagens femininas, perpassando pelo âmago 

da feminilidade da mulher brasileira. Dessa forma, o naturalismo europeu não seria 

aqui concebido sem antes passar pelos limiares das marcas contemporâneas da 

nossa brasilidade, sob o olhar da visibilidade latino-americana de Aluísio Azevedo. 

“Descriando” para recriar novos espaços na expressão imagética erótica do 

corpo feminino, o romancista proporciona ao leitor a leitura da agoridade, no sobejo 
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elemento híbrido revelador da sua estética naturalista: as marcas do romantismo. Na 

segunda metade do século XIX, no Brasil, não há mais uma divisão clara entre as 

estéticas românticas e realista-naturalista. 

Por conseguinte, quando o pensamento romântico brasileiro perdeu para o 

modernismo filosófico-científico, a literatura assimilou esse conhecimento, vinculado 

à representação artística com o conceito da realidade social. O movimento realista-

naturalista, ao contrário daquele, tem suas raízes fincadas nos problemas reais da 

sociedade. Nessa fase de transição histórica e sociocultural brasileira do século XIX, 

a estética realista-naturalista afirma-se no Brasil, enquanto a estética literária 

romântica declina. Porém, há um ponto de interseção entre esses dois movimentos 

literários: 

De acordo com Sônia Brayner, o hibridismo romântico-naturalista presente 
em nossa prosa ficcional oitocentista, sobretudo na obra de Aluísio 
Azevedo, deve-se ao fato de a ficção romântica de aventuras ter sido 
transplantada para o Brasil numa fase em que já começava a ser 
questionada na Europa, ou seja, depois da morte de Balzac em 1850, 
quando Stendhal e Flaubert já haviam iniciado suas obras. Ao instalar-se 
tardiamente no Brasil, a estética romântica teria contaminado com seus 
traços estruturais os já nascentes textos realistas, que, por sua vez, ficaram 
sujeitos a esse hibridismo [...]. (Brayner apud Corrêa, 2011, p.17) 

Por isso, em O Cortiço, esse hibridismo romântico-naturalista, antes de ser 

um dano, foi um ganho inestimável para o leitor na revisitação da obra. Aluísio 

Azevedo, em sua obra, apresenta características da feminilidade lírica da mulher 

brasileira, identificando sua arte literária com o romantismo. Porém, indo para além 

desse contexto híbrido, quando através da ironia mostra e denuncia a realidade 

daquela subcultura patriarcal do século XIX no Brasil. Na extratificação da linguagem 

naturalista proporciona ao seu leitor a mensagem do autor-narrador, do autor 

contemporâneo do seu tempo. Quando explicita na sua mensagem subjetiva a 

objetividade contemporânea do tempo do leitor:  

O narrador é uma voz do autor, sujeito humano que ocupa um lugar 
polêmico, e até conflituoso, no mundo real e que transmite seu ponto de 
vista ao leitor. Esse ponto de vista chama um dialogismo cognitivo, pois, 
visando ao leitor, o autor se apóia na particularidade subjetiva da 
mensagem, que deve ser objetivada. 
A narração é um discurso do sujeito. É um dispositivo da linguagem 
complexa que modela enunciados narrativos, discursivos e dialógicos e que 
indica a posição do sujeito num conjunto social e literário. (Krysinski, 2007, 
pp.63-4) 
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E, portanto, sendo o autor a personificação subjetiva do narrador, a narrativa 

em O Cortiço vem sem a “mordaça” do rigor do cientificismo ortodoxo europeu, 

chamando o leitor para uma “dialogismo cognitivo”. A criação aluisiana ganha novos 

elementos de subversão, como o erotismo feminino, a ironia, a profanação dos 

dispositivos sociais, o interdito do casamento “no dispositivo da linguagem”. O leitor 

apreende essa metaficção proporcionada pela forma híbrida do autor, que deseja 

um leitor reflexivo da sua obra literária. 

Da mensagem diacrônica objetivada pelo leitor, se dá a apreensão da 

problemática da periferização urbana pela via do naturalismo europeu. Dessa 

diacronia, o leitor é convidado por Aluísio Azevedo a revisitar sua obra, na forma 

sincrônica de um novo olhar, no jogo enigmático científico, político e social em O 

Cortiço. Nessa passagem, Aluísio Azevedo revela ao leitor o método da sua 

escritura transgressora realista crioula-tropical subversiva, contaminando o 

cientificismo teórico-mecanicista do naturalismo mais ortodoxo europeu. 

1.2 A representação revisitada do realismo através do olhar atento 

experimentalista 

O romance O Cortiço apresenta a edificação de um cortiço, cujo simbolismo 

aponta para o fenômeno da periferização, uma história vinculada à agregação das 

massas urbanas, originárias de várias regiões do Brasil e de imigrantes europeus, 

formando o conjunto da população da cidade do Rio de Janeiro. Ao cenário do 

romance O Cortiço acopla-se o sobrado, símbolo da classe social dominante 

decadente do país. Esse conjunto arquitetônico e humano remete-se aos 

acontecimentos sociais da cidade do Rio de Janeiro do século XIX. 

Aluísio Azevedo assimilou o paradigma da escola naturalista europeia, mas, 

com um diferencial: foi mais espontâneo do que a fórmula original ortodoxa do 

naturalismo europeu. Isso colaborou para que o narrador de O Cortiço abrisse mais 

o espaço transformador para a atuação das personagens, principalmente as

femininas, propiciando-lhes uma ambiguidade reversível no processo social em 

relação àquele patriarcado social vigente. Portanto, o romancista distancia-se do 

naturalismo europeu ortodoxo, no que diz respeito ao conteúdo, porém, adere 

àquela estética naturalista. 
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De maneira tal que 

O romance naturalista português e o brasileiro podem [...] ser vistos como 
uma extensão do realismo, mas somente no sentido em que ambas as 
escolas geralmente lidam com temas locais e contemporâneos. Estes são, 
como regra geral, os limites do realismo. Os naturalistas, entretanto, vão 
além dos seus colegas realistas quando tentam descobrir na matéria e 
assunto de suas obras literárias certas qualidades extraordinárias e 
excessivas da natureza humana.  
Escritores como Zola frequentemente descrevem suas personagens como 
se elas estivessem condicionadas e fossem controladas pelo meio-
ambiente, pela hereditariedade, pelo instinto animal, ou pelo acaso. Até 
certo ponto, os naturalistas portugueses e brasileiros fazem o mesmo, mas 
eles sugerem um valor humanitário compensador nas suas personagens, ou 
nos destinos destas o qual afirma o sentido e a importância do individuo e 
da vida. (Cruz, 2008, pp.46-7) 

Colocando as questões nesses termos, em O Cortiço, sentimos a força da 

expressão realista na descrição das várias unidades sociais e dramáticas que 

compõem o conjunto cortiço-sobrado na sua transformação social, segundo o 

contexto do sistema histórico e sociocultural dominante. Nesse percurso de 

contradições, vai-se arquitetando o enredo composto pela diversidade cultural de 

cada unidade social. Na essência do enredo, vêm embutidos os dispositivos 

ideológicos de alienação representados nos discursos e nas ações das 

personagens, cuja verossimilhança da narrativa faz a ligação da fábula ao enredo. 

Ademais, Aluísio Azevedo na sua estética realista-naturalista faz um 

encadeamento dinâmico-contraditório revitalizador nas interseções livres deixadas 

pelas teorias científicas. É quando estas superdimensionam o materialismo, excluem 

o intuitivo e o metafísico, dentro de uma visão fatalista-mecanicista, apontando e

propondo uma direção sem a plausibilidade do livre arbítrio. Portanto, 

A polêmica sobre o realismo, que envolveu e envolve também o conceito do 
naturalismo de Émile Zola, se manifestou em vários momentos históricos. 
Há de comum em todos eles um contexto dinâmico e convulsivo da 
realidade social. A emersão das ciências no século XIX, acompanhada da 
conflitiva concentração urbana e a manifestação de embates sociais cada 
vez mais agudos, tornou mais sensível o problema do vínculo do escritor 
com as forças antagônicas de seu tempo e das obras com sua função 
social. (Oliveira, 2003, pp. 171-2) 

Dito desse modo, o estilo realista-naturalista aluisiano retrata a dialética 

sobrado-cortiço – o primeiro branco-burguês, o segundo mestiço-proletário – com 

crítica objetiva, quando introduz e oculta o real pelo discurso irônico e no corpo 

feminino, e assim acaba contaminando o cientificismo europeu. O romancista, no 
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seu experimentalismo, visualiza aquela coletividade das camadas sociais 

emergentes dos cortiços, convive com os burgueses em ascensão e ao mesmo 

tempo frequenta os cortiços inseridos na cidade do Rio de Janeiro. Na narrativa, 

penetra na vida das personagens, trabalha com o geral e os seus detalhes. 

Para compor o romance realista-naturalista O Cortiço, Aluísio Azevedo faz 

uso da fundamentação aos moldes do Método Experimental de Émile Zola. O 

romancista parte em busca dos acontecimentos da vida real de forma impessoal nos 

cortiços da cidade do Rio de Janeiro. Vivencia e seleciona esses fatos através da 

observação dos fenômenos que tem diante de si. Dessa observação emerge o 

alicerce para a construção da história, na qual as personagens ficcionais vão se 

mover de acordo com a evolução dos fenômenos das imagens registradas. 

No percurso da composição de seu romance, O Cortiço, o autor, segundo o 

Método Experimental de Émile Zola, define a linha mestre a ser seguida para a 

movimentação e evolução das personagens ficcionais. Da relação entre a fábula e o 

enredo extraída da observação das imagens dos fatos reais, o método da 

observação e da composição destaca-se pela verossimilhança. Ou seja, a fábula é 

extraída da observação, que por sua vez permite a criação do enredo, acontecendo 

a mímese. Elimina-se, dessa forma, a transposição de uma cópia mecânica do real 

para o ficcional, dando a narrativa realista-naturalista uma dinâmica maior no 

percurso de elaboração das personagens em transformação no romance. 

Porém, Aluísio Azevedo vai mais além no seu método de compor realista-

naturalista. 

Todo ele era urbano, como sua observação cotidiana. Seria incapaz de 
escrever sem o documento humano, que ele ia procurar onde existisse [...]. 
Ele mesmo recortava e pintava bonecos, aos quais emprestava vida, 
atitudes, sentimentos, ações, caráter, com os quais falava e convivia, para 
sua obra. (Peixoto apud Oliveira, 2003, p.114) 

Da experimentação urbana e observativa, Aluísio Azevedo compõe o método 

realista-naturalista. Transporta a trajetória histórica e sociocultural do século XIX 

dialeticamente, construindo a trajetória do cotidiano das personagens reais do 

cortiço para o seu cortiço ficcional. A busca do material vivo para a obra, extraído da 

natureza, por ele próprio, através da vivência observativa na origem, contribui para a 

plasticidade da narrativa realista-naturalista. 
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Da verossimilhança sai a conexão com a criação ficcional das personagens 

em forma de resistência e denúncia, tecendo com a realidade a crítica do presente e, 

projetando-se para o futuro com um sentido novo. Entra em processo de significação 

com o resgate do passado na desferencialização da mensagem, porém em novo 

espetáculo pela mediação da imagem, com a cena visual do corpo feminino. 

A partir daí, a produção ficcional das personagens em forma de enredo vem 

fundamentada na materialidade observada dentro do que estabelece a composição 

realista-naturalista, com predominância da descrição exterior das personagens. Em 

O Cortiço, a narrativa se dá sob o ponto de vista do narrador observador onisciente, 

cujo discurso indireto coloca o narrador por detrás da fala das personagens, 

acompanhada de minuciosa descrição. 

Ao delimitar a origem dos conflitos aos fatores hereditários, do meio-ambiente 

e do momento histórico e sociocultural, na linguagem referencial do romance, Aluísio 

Azevedo submete as personagens ao poder homogêneo. Ao demonstrar as mazelas 

da sociedade do século XIX na narrativa descritiva de O Cortiço, incorpora a 

imoralidade e a promiscuidade presentes no relato do romance. O objetivo é chamar 

a atenção dos leitores para os acontecimentos sociais escondidos por detrás da 

falsa aparência da burguesia. E na representação revisitada do realismo, o autor faz 

a passagem do poder homogêneo para o poder heterogêneo nas ações das 

personagens femininas. 

Aluísio Azevedo oferece um jogo lúdico à sua narrativa experimentalista 

realista-naturalista, na qual o leitor revisita as conexões entre a leitura do autor e a 

releitura das personagens e do narrador, em performance lírico-rítmica, sensório-

sensual do erotismo do corpo feminino. E, assim, segue complicando a trama do 

enredo no movimento vivo da narrativa. Aluísio Azevedo convida o leitor para uma 

atividade artístico-literária, no jogo lúdico da universalidade da leitura perceptiva. O 

texto passa a ser um palco com o cenário coreográfico das intrigas entre o sobrado 

soberano e o cortiço transgressor. 

Dessa forma, em O Cortiço, o palco performático pode ser o Brasil em 

miniatura, isto é, uma alegoria do Brasil inserida naquele microcosmo do sobrado 

cortiço, em analogia ao teatro. A narrativa perpassa uma experiência mais complexa, 

exigindo que o leitor tire do objeto um conceito que cruze com o momento histórico e 

sociocultural do século XIX, com a interpretação de novas conexões oferecidas pela 

meta-representação das imagens textuais. 
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Aluísio Azevedo, com muita perspicácia, provoca aquela sociedade patriarcal, 

justamente com o mundo feminino, quando coloca a mulher acima da regulação dos 

interditos do casamento e da obrigatoriedade da procriação, fazendo com esse jogo 

a reversão daquele processo social. A personagem feminina desqualifica aquela 

ideologia patriarcalista ao reverter os valores daquelas regras morais do patriarcado 

brasileiro. 

O relato do romance vem marcado pelo monologismo positivista numa 

relação ambivalente com o naturalismo aluisiano, todavia expondo a transcendência 

das emoções, das paixões, das traições amorosas, dos embates materialistas 

desmensurados e dos vícios humanos, entremeados ao cotidiano erótico feminino. 

É valido dizer que a metodologia realista-naturalista experimentalista na 

escritura dialética de Aluísio Azevedo enlaça-se com o contexto histórico e 

sociocultural do século XIX, pela ambiguidade. E, desta forma, compõe um jogo 

enigmático, com a projeção do erotismo imagético corporal da mulher de forma 

visível no relato. No enunciado híbrido, a mulher desreferencializa a mensagem 

romanesca em um novo espetáculo, sob a visibilidade de Aluísio Azevedo, que 

busca o passado, mas com o olhar da mudança, no sentido ambivalente e lúdico das 

alegorias, das imagens femininas. 

Em O Cortiço, a prevalência experimentalista aluisiana na dialética realista-

naturalista sugere-nos o modernismo. Porquanto o texto do romance nos permite 

uma interpretação livre, polêmica, revelando um jogo lúdico na errância do texto. Isto 

é, no sentido de investigar, denunciar e resistir àquelas ideologias do poder 

homogêneo soberano patriarcal. 

Nessa mescla de modernidade, o naturalismo aluisiano apresenta um ponto 

de confronto em relação ao naturalismo europeu ortodoxo: é a heterodoxia. Esta 

vem inserida na sua metodologia realista-naturalista, suplantando a aridez ortodoxa 

daquela escola naturalista. E, assim, fornece elementos no tempo e no espaço para 

a liberdade de ação das personagens femininas naquela micro-sociedade sobrado-

cortiço, no seu modo de investigar paródico, ao denunciar a ideologia patriarcal-

capitalista: “A paródia tece relações especiais com a ficção, que constitui desde 

sempre a contrassenha da literatura” (Agamben, 2007, p.45). 

A heterodoxia naturalista de Aluísio Azevedo faz par harmônico, no 

desenvolvimento dialético da escritura emancipadora realista, com a forma de 

resistência no paralelo das raízes histórico e sócioculturais do Brasil do século XIX. 
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É quando pela estética realista-naturalista com contornos tropicalistas, incorpora e 

não exclui o extraordinário da vida cotidiana das personagens femininas, com as 

imagens eróticas. 

Desse modo, podemos afirmar que a metodologia realista-naturalista 

aluisiana vai além do mecanismo científico zolaesco e encontra na crítica do 

significante a interação perfeita com o realismo de Bertolt Brecht: 

[...] Brecht rejeita a idéia do realismo mecânico, que pretende encontrar na 
linguagem artística a semelhança exata da realidade em formas canônicas 
de uma descrição realista. 
O termo realismo, empregado para conceituar uma tendência artística (não 
simplesmente uma escola, como se entende) que se caracteriza por vincular 
a sua produção à realidade objetiva, corresponde à noção materialista. 
(Oliveira, 2003, pp. 163, 158) 

Aluísio Azevedo, um literato realista-naturalista, também se distancia das 

formas canônicas em sua obra O Cortiço, e por isso é criticado. Criticado por seu 

naturalismo mais heterodoxo do que o europeu de Zola. É também criticado em seu 

realismo por ser este destituído dos padrões convencionais do psicologismo. 

Todavia, é na escritura emancipadora realista-naturalista experimentalista de 

Aluísio Azevedo que se dá o grande espetáculo no seu romance. E, 

consequentemente, a forma fica mais rica, no sentido da ambivalência abstraída das 

imagens, da ironia, da paródia, das alegorias que entram na amostra do relato. 

O autor extrapola o sentido comum e induz o leitor a revisitar sua obra na 

leitura imagética do erotismo feminino naquele fracionamento do sistema ideológico 

histórico e sociocultural, produzido pelas contradições capitalistas e regras 

patriarcais e a consequente divisão de classes sociais. 

Portanto, em O Cortiço, o contexto é mais um palco, que representa a 

sociedade do Brasil em miniatura, e nela as intrigas acontecem. O enredo tem como 

protagonistas as personagens femininas Bertoleza, Pombinha, Léonie, Rita Baiana e 

Estela, e o grande cenário é composto pelo cortiço e o sobrado. A tragédia entra no 

cerne do dramático, criando um novo conceito, um novo significado-significante, que 

se une à transcendência com a imanência inserida no “script”. Isto é, na 

representação das massas proletárias, contextualizadas com as contradições do 

capitalismo monopolista industrial e com as regras do patriarcalismo. 

Todo esse contexto sócio-político ambíguo contracena com a personagem 

protagonista, a mulher, sob o olhar da visibilidade do autor-escritor-coreógrafo 
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Aluísio Azevedo. Este apresenta na sua coreografia toda a sua cumplicidade com o 

mundo feminino nos seus modos de resistência históricos e socioculturais do século 

XIX, em sua metodologia realista-naturalista. Colocada dessa forma, encontramos, 

na analogia com o teatro brechtiniano, a escritura emancipadora de Aluísio Azevedo 

no pensamento de Roland  Barthes: 

[...] ele ligava esse teatro da significação a um pensamento político, Brecht 
[...] afirmava o sentido, mas não o preenchia. Certamente, seu teatro é 
ideológico, [...] ele toma partido sobre a natureza, o trabalho, o racismo, o 
fascismo, a história, a guerra, a alienação; entretanto, é um teatro da 
consciência, [...] como toda linguagem literária, ele serve para “formular”, 
não para “fazer”; todas as peças de Brecht terminam implicitamente por um 
“procurarem a saída” dirigido ao espectador em nome daquele deciframento 
ao qual a materialidade do espetáculo deve conduzir. (Barthes, 2009, pp. 
167-8) 

É na analogia do espectador emancipado no realismo do teatro de Brecht que 

encontramos, já no século XIX, em O Cortiço de Aluísio Azevedo, a escritura 

emancipadora realista-naturalista, que estimula o leitor a tensionar o código 

ideológico daquele sistema histórico e sociocultural. Não apenas com uma psicologia 

estético-emocional, mas, incorporando significantes dentro de um sistema 

intelectual, na tradução “quente e tropical” no folhetim de O Cortiço. A ficcionalidade 

de Aluísio Azevedo é “[...] fortemente significante [...]; o papel do sistema não é aqui 

transmitir uma mensagem positiva [...], mas fazer compreender que o mundo é um 

objeto que deve ser decifrado [...] e que é um tempo do ainda-não”. (Barthes, 2009, 

p.168) 

O leitor, acreditamos, ao revisitar a obra aluisiana, descobrirá no “tempo do 

ainda não”, isto é, no tempo e espaço do século XIX para o XX, o vanguardismo 

experimentalista realista-naturalista do romance quando sugere uma representação 

modernista na arqueologia do romance. Arqueologia esta inserida no tropicalismo da 

cultura crioula neoamericana do “país das Américas”, na representação ficcional 

estética “quente-tropical” no comportamento das personagens Bertoleza, Pombinha, 

Léonie, Rita Baiana e Estela, em O Cortiço. 
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1.3 A inserção do macrocosmo continental no microcosmo cortiço-sobrado 

tropical 

Na tradução da cultura “quente e tropical” no folhetim de O Cortiço, Aluísio 

Azevedo incorpora um sentido lírico na escritura ficcional, e transforma as raízes da 

cultura brasileira num engenhoso sistema de literariedade. Coloca na expressão 

corporal imagética feminina a transmutação da ordem de valores e convenções 

sociais com a construção do presente, justificando, desse modo, um sentido novo. 

Desse contexto paródico, o romancista extrai a mediação do romance com a 

inserção do tropicalismo continental no microcosmo cortiço-sobrado. 

Essa tradução cultural “quente e tropical” refere-se aos negros vindos 

principalmente do Caribe, de povos ameríndios já existentes e migrantes europeus, 

povos compostos principalmente de portugueses e italianos. 

Encontramos, no Caribe, o principal porto para o desembarque dos africanos 

vitimizados pelo tráfico de escravos e posteriormente aportados para o “país das 

Américas”. 

[...] o Caribe sempre me pareceu ser uma espécie de prefácio ao continente 
americano. 
O Caribe foi o lugar do primeiro desembarque dos escravos vítimas do 
tráfico, dos africanos que vivenciaram o tráfico – e que depois eram 
orientados para a América do Norte, para o Brasil [...]. 
[...] o mar do Caribe é um mar que difrata e leva à efervescência da 
diversidade. Ele não é apenas um mar de trânsito e de passagem, mas é 
também um mar de encontros, e de implicações [...] um encontro de 
elementos culturais vindo de horizontes absolutamente diversos e que 
realmente se crioulizam, realmente se imbricam e se confundem um no 
outro para dar nascimento a algo absolutamente imprevisível, 
absolutamente novo – a realidade crioula. (Glissant, 2005, pp.14, 15-17, 18) 

Aluísio Azevedo, já no século XIX, apreende esse fenômeno cultural da 

realidade crioula em nosso país. Com o olhar mutante, Aluísio Azevedo abstrai essa 

cultura da crioulização do “país das Américas”, e transmuta para sua estética 

realista-naturalista, em O Cortiço, a literariedade da diversidade colorida afro-latina-

brasileira para um grande palco performático situado na cidade do Rio de Janeiro, 

na coreografia alegórica do Brasil em miniatura. 

Em O Cortiço, Aluísio Azevedo incorpora na escritura realista-naturalista não 

só a beleza e a abertura da diversidade paisagística latino-brasileira, mas também a 

sensualidade da mulher brasileira no conjunto da nossa diversidade cultural. Esse 
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nosso modus vivendi cultural diversificado é imbricado com a cultura europeia, 

indígena e africana. E é sem fronteiras pela imprevisibilidade da realidade crioula. 

Dessa forma, com todo o imbricamento desse contexto histórico, sociocultural 

e paisagístico, o naturalismo-realismo de Aluísio Azevedo não poderia deixar de ser 

mais heterodoxo se comparado ao naturalismo-realismo ortodoxo europeu. Em 

contraste com aquela nossa paisagem aberta e de cultura diversificada está a 

paisagem europeia fechada e de cultura una, que está em harmonia cultural com o 

modus vivendi do europeu ortodoxo e mais de acordo com o realismo-naturalismo 

mecanicista de Zola. O Mar do Caribe em paralelo com o mar Mediterrâneo explica 

bem o contraste entre essas duas culturas, a do Novo com a do Velho Mundo:  

[...] o mar do Caribe se diferencia do mar Mediterrâneo por ser um mar 
aberto, um mar que difrata, ao passo que o mar Mediterrâneo é um mar que 
concentra. Se as civilizações e as grandes religiões monoteístas nasceram 
em torno da bacia do Mediterrâneo, isto se deve à força que tem esse mar 
de predispor o pensamento do homem, mesmo que através de dramas, 
guerras e conflitos, a um pensamento do Uno e da unidade. (Glissant, 2005, 
p.17) 

A cultura de um país revela a história dessa sociedade. Na Europa do século 

XIX, o pensamento intelectual europeu segue por uma direção racionalista-

mecanicista, penetrando de forma contundente na economia, na política, na 

sociedade, na cultura com um olhar supranacional monopolista de uma sociedade 

cuja identidade se forma a partir de uma raiz única. Porém, no Brasil a proposta é 

outra. O nosso país se abre para novas culturas num paralelo metafórico com o Mar 

do Caribe: 

A crioulização exige que os elementos heterogêneos colocados em relação 
“se intervalorizem”, ou seja, que não haja degradação ou diminuição do ser 
nesse contato e nessa mistura, seja internamente, isto é, de dentro para 
fora, seja externamente, de fora para dentro. [...] a crioulização é a 
mestiçagem acrescida de uma mais-valia que é a imprevisibilidade. Ao 
contrário da mestiçagem, a crioulização rege a imprevisibilidade; ela cria 
nas Américas microclimas culturais e linguísticos absolutamente 
inesperados, lugares nos quais as repercussões das línguas uma sobre as 
outras, ou das culturas umas sobre as outras, são abruptas. (Glissant, 2005, 
pp.22-3) 

A cultura crioula no Brasil é o somatório de várias culturas heterogêneas se 

intervalorizando em “microclimas” culturais. A obra O Cortiço de Aluísio Azevedo 

vem permeada em sua escritura estético-realista-naturalista, com personagens 

étnico-cultural crioulizadas do branco-europeu, negro-africano e ameríndios. A 



35 

cultura “quente e tropical” de Aluísio Azevedo aborda o conflito sobrado branco-

burguês versus cortiço mestiço-proletário, propondo uma articulação cujo movimento 

desemboca na rediscussão histórica e sociocultural do Brasil. O autor redireciona um 

processo de transformação daquele contexto histórico e sociocultural do Brasil no 

século XIX, com o objetivo de revalorizar a cultura da crioulização com a inclusão da 

mulher. 

A partir dessa cultura da crioulização, Aluísio Azevedo apresenta a música 

crioula sensual no cavaquinho do personagem Porfiro e no violão do personagem 

Firmo: 

[...] o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão de Firmo, romperam 
vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes 
da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse 
logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas [...]. Já não 
eram dois instrumentos que soavam, eram lúbridos gemidos e suspiros 
soltos em torrente [...]. 
E aquela música de fogo doidejava no ar como um aroma quente de plantas 
brasileiras [...]. (Azevedo, 2007, p.82) 

Como o “mar aberto do Caribe”, a música crioula instrumental de Porfiro e 

Firmo, naquele dia no cortiço, abriu-se para uma sedução musical que encantou a 

todos do cortiço. Até o português Jerônimo, morador do cortiço, largou sua guitarra 

chorosa, una, melancólica de lado e foi se juntar no entorno da roda musical de 

Porfiro e Firmo. 

Se de um lado a música quente-crioula de Porfiro e Firmo leva ao delírio a 

plateia do cortiço, de outro, a guitarra do português Jerônimo, ao contrário, leva dor, 

dramas, saudade, tristezas. Ele traz na sua guitarra, no seu canto, um pensamento 

implícito de unidade cultural, justamente como o Mar Mediterrâneo, um mar que 

concentra, um mar uniformemente cultural, que não se diversifica. 

Mas, ao ouvir, e depois se chegar na roda musical crioula de Porfiro e Firmo, 

Jerônimo começa a interiorizar um processo de diversificação cultural, um processo 

de intervalorização de “[...] microclimas e macroclimas de interpenetração cultural e 

linguística” (Glissant, 2005, p.23): 

E à viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas de 
além-mar. Assim a refulgente luz dos trópicos amortece a fresca e doce 
claridade dos céus da Europa, como se o próprio sol americano, vermelho e 
esbraseado, viesse, na sua luxúria de sultão, beber a lágrima medrosa da 
decaída rainha dos mares velhos. (Azevedo, 2007, p.82) 
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E dos “mares velhos” da Europa chega Jerônimo com sua família ao Brasil. 

Jerônimo e tantos outros grupos de migrantes europeus chegam ao Novo Mundo, 

em busca de uma melhor condição de vida e para suprir a falta de mão-de-obra no 

Brasil, devido à abolição da escravatura em 1888. 

Chegaram oriundos de uma Europa do século XIX, mergulhada numa crise 

socioeconômica. Esse grupo migratório europeu que chega ao Brasil vem com um 

perfil de cultura uniformizada europeial: “[...] migrante familiar, civil, aquele que 

chega com seus hábitos alimentares, seu forno, suas panelas, suas fotos de família 

e povoa uma parte das Américas do Norte e do Sul. (Glissant, 2005, p.17) 

Além de Jerônimo, quem traz esse perfil de migração, na estética realista-

naturalista de Aluísio Azevedo, em O Cortiço, são os personagens protagonistas 

João Romão e Miranda. Quanto ao tipo de “migrante nu”, em O Cortiço, 

encontramos a sua principal representante na personagem de Bertoleza: 

[...] aquele que chamamos de “migrante nu,”, ou seja, aquele que foi 
transportado à força para o continente e que constitui a base do 
povoamento dessa espécie de circularidade fundamental que, no meu 
entendimento, o Caribe constitui. Aqui não podemos negligenciar o termo 
“circularidade”, porque se trata, com efeito de uma espécie de irradiação, de 
uma “espiralidade”, o que é bem diferente da “projeção em flecha” que 
caracteriza toda e qualquer colonização. (Glissant, 2005, p.17) 

A personagem Bertoleza faz parte da Neo-América, a “América da 

crioulização” que compreende o nordeste brasileiro. E, do nordeste brasileiro, a 

cultura da crioulização se expande para o resto do Brasil. Aluísio Azevedo apreende 

esse movimento cultural “quente tropical” em sua obra e o recoloca no seu palco 

performático com a coreografia do Brasil em miniatura, no cenário paisagístico 

aberto e diversificado da cidade do Rio de Janeiro. “E o que é interessante no 

fenômeno da crioulização, no fenômeno que constitui a Neo-América, é que o 

povoamento dessa América é muito especial: nele é a África que prevalece”. 

(Glissant, 2005, p.16) 

A personagem Bertoleza é escrava na ficção de Aluísio Azevedo em O 

Cortiço. É a representação da mulher negra e escrava em sua obra. E, como tal, 

protagoniza os problemas da escravatura no Brasil do século XIX. Ela paga 

regularmente ao seu “dono”, uma quantia em dinheiro correspondente à compra de 

sua liberdade que nunca chega. Bertoleza, como neoamericana, experimenta a 

cultura crioula pela memorização do rastro / resíduo, diferente dos demais seres: 
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A Neo-América, seja no Brasil, nas costas caribenhas [...], vive a 
experiência real da crioulização através da escravidão, da opressão, do 
desapossamento perpetrados pelos diversos sistemas escravocratas, cuja 
abolição se estende por um longo período [...] e através desses 
desapossamentos, dessas opressões e desses crimes realiza uma 
verdadeira conversão do “ser”. 
[...] as humanidades de hoje estão abandonando dificilmente algo em que 
se obstinavam há muito tempo – a crença de que a identidade de um ser só 
é válida e reconhecível se for excluída, diferente da identidade de todos os 
outros seres possíveis. (Glissant, 2005, p.18) 

Assim como a personagem Bertoleza, a personagem Rita Baiana também é 

neoamericana; ela representa a Neo-América. A América da cultura crioula, da 

espontaneidade musical, da imprevisibilidade da crioulização. As festas de Rita 

Baiana no cortiço são a festa de todos os seus moradores. Eles são atraídos pelo 

ritmo contagiante da música crioula e principalmente pela forma como Rita Baiana 

dança. 

Nos seus meneios mestiço-crioulo, incorpora um jogo de quadris, 

conjuntamente com as pernas, braços, cabeça, no frenesi do ritmo crioulo, extraídos 

e sustentados pelos “poderes da sua memória” “[...] mas a partir de rastros / 

resíduos de ritmos africanos fundamentais. Embora esse neoamericano não cante 

canções africanas [...], ele re-instaura no Caribe, no Brasil [...] através do 

pensamento do rastro / resíduo, formas de arte [...] válidas para todos” (Glissant, 

2005, p.20). 

Na festa de Rita Baiana no cortiço, ela: 

[...] saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas 
e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita [...] num 
requebrado luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga 
empinada; já recuando de braços estendidos, a tremer toda, [...] descendo, 
subindo, sem nunca parar com os quadris [...] enquanto a carne lhe fervia 
toda, fibra por fibra, titilando. (Azevedo, 2007, p.83) 

Em O Cortiço, Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela fazem 

parte da tradução “quente e tropical” de Aluísio Azevedo. Bertoleza representa a 

força da mulher negra e escrava e Rita Baiana representa a mestiça mais dengosa 

do cortiço. Já Pombinha, Léonie e Estela representam a mulher branca. Essas três 

últimas personagens estão mais distanciadas da cultura crioula da Neo-América. 

Elas se aproximam mais da cultura europeia de raiz única, capitalista e monológica. 

Entretanto, tanto Pombinha como Léonie e Estela se mesclam com o 

fenômeno cultural neoamericano, pois este tem prevalência no “país das Américas”. 
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Pombinha mora no cortiço mestiço. Léonie é assídua frequentadora desse cortiço. 

Estela é moradora do sobrado branco, não transita no cortiço, mas transita com seus 

amantes, no “país das Américas”, sem nenhuma seleção de identidade cultural, 

assim como Pombinha e Léonie. 

Bertoleza e Rita Baiana se assemelham mais ao Mar do Caribe quando este 

difrata, diversifica, num processo de simbolismo à cultura da crioulização. Pombinha, 

Léonie e Estela sugerem para um simbologismo cultural do Mar Mediterrâneo 

quando este concentra, unifica e se direciona para uma identidade cultural branca 

ocidental dos países hegemônicos europeus. No encontro dessas duas culturas, em 

O Cortiço, o que prevalece “[...] é a consciência que reativa o processo e é a não-

ciência, o não conhecimento, que estabilizaria em uma identidade definida” 

(Glissant, 2005, p.33). 

Na inserção do tropicalismo continental no microcosmo cortiço-sobrado, 

Aluísio Azevedo, pela via da periferização do naturalismo europeu, na sua 

metodologia dialética experimentalista realista-naturalista, elabora a tradução da 

cultura “quente e tropical” no folhetim de O Cortiço. Na sua escritura cognitiva ele 

vincula as cinco personagens femininas protagonistas da sua obra (Bertoleza, Rita 

Baiana, Pombinha, Léonie e Estela) com a conexão plástico-lírica na composição da 

intriga sobrado versus cortiço. 

Da transição capitalista para a periferização da população, sob resistência e 

denúncia em O Cortiço, buscamos suporte conceitual e teórico em Glissant. Um 

suporte para encontrar a resposta sobre o nosso questionamento no que se refere a 

complexidade, ou não, na caracterização ficcional das cinco personagens femininas 

protagonistas, na trama do enredo. A partir desse questionamento, encontramos 

respaldo científico em Glissant, no que diz respeito à inserção do tropicalismo 

cultural crioulo introduzido por Aluísio Azevedo, já no século XIX, na sua obra O 

Cortiço. 

Sendo assim, as personagens Bertoleza e Rita Baiana representam, no 

romance, a experiência real da cultura crioula neoamericana. Tanto Bertoleza quanto 

Rita Baiana protagonizam a cultural “quente e tropical” da raiz cultural diversificada e 

intervalorizada sem fronteiras, e por isso acrescida de novos elementos culturais de 

outros povos. 

Já as personagens Pombinha, Leonie e Estela são originárias da cultura da 

Euro-América. Cultura de identidade de raiz única europeia. Essas três personagens 
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optam parcialmente pelo rastro-resíduo dos valores da cultura branca capitalista 

europeia. Enquanto Bertoleza e Rita Baiana figuram pela latência do rastro / resíduo 

ressurgido e optam pela diversidade cultural crioula da Neo-América. 

É dessa forma, no encontro dessas duas culturas, neoamericana e 

euroamericana, que ocorre a prevalência da consciência dessas personagens, na 

trama do enredo, apresentando certo grau de complexidade ficcional. Esta é a tese 

que responde ao nosso questionamento e alicerça a hipótese proposta de que no 

romance O Cortiço prevalece a performance do experimentalismo científico na 

escritura transgressora do realismo a partir da subjetividade (Eu) das personagens 

femininas. É a partir da subjetividade do rastro / resíduo cultural, dos “eus” das 

personagens, que se dá a prevalência sobre o poder homogêneo soberano no 

experimentalismo realista de Aluísio Azevedo. Quando, pela via da consciência 

cultural transgressora individual das personagens, ocorre a ruptura da regularidade 

social daquele sistema ideológico patriarcal no ato de representação cortiço versus 

sobrado. 



 

CAPÍTULO II – O ERÓTICO-SOCIAL DA PERSONAGEM FEMININA NO RELATO 

EM O CORTIÇO 

“No encontro das culturas do mundo, precisamos ter a força imaginária de 
conceber todas as culturas como agentes de unidade e diversidade 
libertadoras, ao mesmo tempo”. (Glissant, 2005, p.86) 
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Capítulo II – O erótico-social da personagem feminina no relato em O Cortiço 

É dentro do universo histórico e sociocultural do Brasil do final do século XIX 

que Aluísio Azevedo situa as cinco personagens femininas, entrelaçadas por uma 

conexão plástico-lírica dada pela composição de uma intriga performatizada no 

cenário sobrado-cortiço. É a intriga do mundo feminino versus o mundo masculino, 

quando este dificulta a liberdade plena da mulher. 

A representante da mulher negra no enredo é Bertoleza, que forma o par 

“amoroso” com João Romão. Pombinha representa a doce e virginal menina / 

adolescente para mulher prostituta, na companhia da glamourosa prostituta francesa 

Léonie. Rita Baiana é a mulata-cafuza embasbacada por Jerônimo, seu português 

branco, casado com a portuguesa Piedade. Estela é a fogosa “esposa” de Miranda. 

Estela e Miranda moram no suntuoso sobrado vizinho ao cortiço. Léonie não mora 

no cortiço, mas visita suas afilhadas, Pombinha e Juju, ambas moradoras do cortiço. 

Essas cinco personagens femininas, criadas na ficção de Aluísio Azevedo, 

representam na conexão plástico-lírica, com composição lúdica realista-naturalista-

tropicalista a quebra de paradigmas das regras sociais e morais daquele contexto 

histórico e sociocultural, na presença dos dispositivos do naturalismo, positivismo e 

capitalismo inseridos na cultura patriarcalista da época. 

Acumpliciado ao mundo feminino, Aluísio Azevedo oferece ao leitor tanto a 

linguagem referencial quanto a linguagem da representação: o escritor estimula o 

leitor a apreender a leitura não da superficialidade das entrelinhas, mas a leitura dos 

muitos “eus”. É o inapreensível referencial da primeira leitura em busca de um ponto 

zero na escritura: o indecidível conectado com os princípios do racionalismo, do 

positivismo, do naturalismo e do capitalismo monopolista. 

Mesmo sob a opressão dos dispositivos daquele poder, essas cinco 

personagens femininas conquistam para si a supremacia do mando de seus 

relacionamentos amorosos. Isto é, no hibridismo da obra, o autor visualiza e 

denuncia aquela subcultura patriarcal. Coloca a mulher no centro das intrigas e, com 

isso, sua intenção é ironizar aqueles dispositivos do poder centralizador elitista no 

espaço da linguagem: “Portanto, a linguagem é o lugar da experiência e da verdade, 

que recebe os mais diversos espaços de sentido” (Palo, 2013, p.36). 
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A leitura lúdica da metaficção inserida na escritura do romance dispõe, ao 

leitor, o relato transformador, e exalta e emancipa a mulher na sua feminilidade e na 

conquista dos seus desejos femininos soberanos. É nas lacunas livres aprisionadas 

pela rigidez do cientificismo racionalista europeu que Aluísio Azevedo avança e 

quebra as fronteiras opressoras daquela sociedade de condutas soberanas 

homogêneas. 

2.1 A caracterização subjetiva pela crioulização objetiva no jogo amoroso 

feminino 

No universo histórico e sociocultural do Brasil no final do século XIX, o que 

existia era uma sociedade em grande transformação, na qual a formação da 

identidade nacional ainda estava sendo alicerçada. Era uma sociedade carregada de 

preconceitos. A literatura de então vem absorver e interpretar esse contexto, em 

obras como O Cortiço, confirmando “o homem na sua humanidade”: 

Talvez não haja equilíbrio social sem literatura. Deste modo, ela é fator 
indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua 
humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no 
inconsciente [...]. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, 
políticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os 
seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a 
presença e a atuação deles. (Candido apud Cruz, 2008, pp.52-3) 

É nesse universo histórico e sociocultural com a conexão plástico-lírica 

sobrado versus cortiço que Aluísio Azevedo ficcionaliza no seu romance O Cortiço 

“a crença e os sentimentos” de cinco personagens femininas envolvidas em paixões 

conflituosas. No relato, a personagem feminina mostra sua interrelação na intriga 

com o meio masculino adverso à sua independência, de forma tal a caracterizar um 

jogo amoroso erótico-social no relato do romance. 

A representante da mulher negra e escrava é Bertoleza. Seduz e é seduzida 

pelo português João Romão. Torna-se sua amante, confidente e escrava. Bertoleza 

é brasileira, com mais de trinta anos, cabelos negros, musculatura corporal rígida. É 

quitandeira e trabalhadeira. Foi amigada com um português branco, carroceiro, ficou 

viúva e se amigou com João Romão, também branco e português, seu vizinho 

vendeiro. 
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Bertoleza se dedicava muito a sua quitanda, e com isso conquista grande 

freguesia. Vendia angu, peixe frito e iscas de fígado. Da sua quitanda saía a comida 

de João Romão, por quatrocentos réis ao dia. Pagava vinte mil réis por mês ao seu 

dono, um cego, e já guardara boa soma em dinheiro para a compra de sua carta de 

alforria. 

Ao perder o português carroceiro, que morreu na rua puxando sua carroça de 

mão, Bertoleza estreitou amizade com João Romão, tornando-se sua confidente. Da 

confidência de Bertoleza, João Romão soube tirar proveito da quitanda, do dinheiro 

guardado e do envio do pagamento mensal do seu dono. Bertoleza, com medo de 

ser roubada, lhe entrega toda sua economia. João Romão passou a ser o seu caixa, 

seu procurador e bom conselheiro de todas as horas. 

Seduzida e apaixonada por João Romão, Bertoleza não era mais dona da sua 

vontade, dependia da vontade arbitrária dele para a solução dos seus negócios e, 

depois, do seu corpo, ao amigar-se com ele. E do corpo dela também saía o ritmo 

acelerado do trabalho árduo, imposto por um cotidiano massacrante, sob o domínio 

de João Romão. 

Depois de amigados, Bertoleza aceita morar com ele, feliz da vida por “meter-

se de novo com um português”, branco, uma “raça superior a sua”: 

Ele propôs-lhe morarem juntos, e ela concordou de braços abertos, feliz em 
meter-se de novo com um português, porque, como toda a cafuza, 
Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o 
homem numa raça superior à sua. Bertoleza representava agora ao lado de 
João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. (Azevedo, 
2007, pp.8-10) 

Dessa felicidade “branca” sentida por Bertoleza, João Romão se aproveita e 

usurpa suas economias. Compra um terreno ao lado esquerdo da sua venda, 

construindo ali uma casinha, dividida ao meio, contendo duas portas. A parte da 

frente ficou para a quitanda e a parte do fundo como dormitório para o casal, 

mobiliado com os pertences de Bertoleza. 

João Romão também se dedicou a libertar Bertoleza do seu dono. Fazendo-

se passar por um escrivão, João Romão escreve uma falsa carta de alforria, 

libertando Bertoleza. Lê essa carta, em casa, para Bertoleza, deixando-a muito 

agradecida e feliz. Porém, o dono de Bertoleza desconhecia tal fato, pois soubera 

que sua escrava, depois da morte do seu português, fugira para a Bahia. Na 

verdade, João Romão só ficou despreocupado sobre o assunto da “liberdade” de 
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Bertoleza depois de três meses, quando soube que o velho cego, dono de Bertoleza, 

tinha morrido, e que esta passara em herança para os filhos do falecido. Estes não 

se meteriam à besta com ele, João Romão. 

Bertoleza trabalhava muito, mas estava feliz. Levantava às quatro horas da 

madrugada, para longa jornada de trabalho. Um ano depois que João Romão se 

amasiou com Bertoleza, comprou mais terras, localizadas ao fundo da sua venda, e 

rapidamente construiu mais três casinhas. E essas três casinhas representam o 

início da grande construção do cortiço São Romão. 

Para a construção dessas três casinhas, junto com o “Seu João”, Bertoleza se 

presta a furtar, durante a noite, às escondidas, material de construção da pedreira 

do fundo do cortiço. E a compra de terrenos contínuos à propriedade de João 

Romão continuava, e à medida que comprava mais terras, mais se reproduziam os 

cômodos e, consequentemente, os moradores no cortiço. Do trabalho do casal, João 

Romão, afinal, compra parte da pedreira contígua a seu terreno. 

Durante todos esses anos de trabalho duro, Bertoleza se sentiu muito feliz ao 

lado do “Seu João”. Gostava de ver o “seu homem” prosperar na vida. Sentia 

orgulho, prazer de estar ao lado do seu homem branco, “de raça superior” à sua. 

Bertoleza foi feliz ao lado de João Romão até ele conhecer Zulmirinha, a filha 

adolescente do vizinho, o português Miranda, casado com Estela, moradores do 

aristocrático sobrado e representantes da aristocracia daquele patriarcado brasileiro. 

Já Rita Baiana é diferente de Bertoleza. É um bom exemplo da aclimatação 

original do naturalismo ao universo brasileiro de O Cortiço: o lirismo, amor e 

sensualidade que Aluísio Azevedo extraiu da natureza para o cortiço, construindo 

toda a brejeirice baiana de Rita Baiana, cuja dança estava impregnada de 

feminilidade. A personagem dançava com tal sensualidade que contagiava a todos 

os presentes nas suas festas rotineiras: 

A Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa; estava inspirada! 
divina! Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade! 
Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de mulata era um 
arrulhar choroso de pomba no cio. (Azevedo, 2007, p. 135) 

Rita Baiana é moradora do cortiço de João Romão, no bairro de Botafogo, na 

cidade do Rio de Janeiro. Habita o cômodo de número 9 e mora sozinha. É uma 

mulata cor de canela, baiana (como o próprio nome já indica), filha de mãe cafuza 
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faz parte do grupo de lavadeiras de roupa do cortiço. É solteira, sem filhos e se 

autosustenta. 

Rita Baiana sabe valorizar e explorar como ninguém o seu porte físico em prol 

do seu jogo de sedução. Nesse jogo, o seu corpo é agraciado por ela com roupas de 

cores tropicais, fartos decotes, perfumes, tudo combinando com um ritmo de trejeitos 

singular: nos gestos, no andar, no cantar, no falar, no sorriso, no olhar, no tatear e 

no dançar. A graça de sua dança vem do cruzamento mestiço cafuzo-branco, e 

simboliza, neste caso, o protótipo da mulher brasileira. Mulata dengosa, volúvel, usa 

da sua venenosa sensualidade para conquistar e conviver com amores perigosos. 

Os cabelos negros, fartos e crespos, que conservava sempre limpos, 

perfumados e com brilho, também eram adornados por arranjos de ramos de 

manjericão e baunilha. O asseio corporal era emblemático.“E toda ela respirava o 

asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas” (Azevedo, 

2007, p.64). 

Ela faz questão de se apresentar sempre limpa e cheirosa, exibindo um 

sorriso franco, alvo, brilhante, que contrasta com a cor de canela de sua pele e com 

o brilho de seus olhos, dando-lhes mais contraste e harmonia. Seu andar é maroto, e

nele ganha destaque o seu rijo quadril, num gracioso remelexo sedutor. Por onde 

passa, chama a atenção para si, com seu andar, suas roupas, seus enfeites, seus 

cheiros, e com seus chinelos enfeitados de marroquim de diversas cores. 

No grupo das lavadeiras do cortiço, Rita Baiana é a mais displicente no seu 

trabalho. Troca com tranquilidade a sua lavagem de roupas por um bom “pagode”, 

arriscando-se, dessa forma, a perder freguesia e, consequentemente, dinheiro. Vive 

da lavagem de roupas; porém, tudo o que ganha, gasta; para ela, é como se não 

existisse o amanhã. Por esse comportamento, é muito criticada pelas outras 

lavadeiras do cortiço: 

– É doida mesmo!... censurava Augusta. Meter-se na pândega sem dar
conta da roupa que lhe entregaram... Assim há de ficar sem um freguês... 
– Aquela não endireita mais!... Cada vez fica até mais assanhada!... Parece
que tem fogo no rabo! Pode haver o serviço que houver, aparecendo 
pagode, vai tudo pro lado! 
– Então agora, com este mulato, o Firmo, é uma pouca-vergonha! Est’ro dia,
pois você não viu? Levaram ai numa bebedeira, a dançar e cantar à viola, 
que nem sei o que parecia! Deus te livre! 
– Para tudo há horas e há dias!...
– Para Rita todos os dias são dias Santos! (Azevedo, 2007, pp.43-4)
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Mas, Rita Baiana gosta de viver intensamente os prazeres que a vida lhe 

oferece, e quando lhe falta dinheiro, compra fiado com o vendeiro João Romão, o 

dono da venda de Bertoleza e senhor dos moradores do seu cortiço. 

Mulher de muitos amantes, seu prazer são seus amores. Mas é fiel, não 

mistura os seus casos; tem um caso de cada vez. Quando está com um amante, 

permanece ligada só a ele. Sempre acompanha um bom “pagode”, com comida, 

violão e guitarra com sabor baiano. Rita Baiana considera-se livre, por isso não se 

casa oficialmente com ninguém, e recrimina suas colegas lavadeiras, cujos maridos 

são truculentos e beberrões: 

– Casar? Protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai! Casar? livra!
Para quê? para arranjar cativeiro? Um marido é pior que o diabo; pensa 
logo que a gente é escrava! Nada! qual Deus te livre! Não há como viver 
cada um senhor e dono do que é seu! (Azevedo, 2007, p.65) 

Por isso, livre, ela se dá o direito de tirar férias e aproveitar o pagode da roça. 

O seu retorno ao cortiço traz grande alegria a sua gente. Ela é muito querida pela 

sua generosidade e sua alegria contagiante. Está sempre disposta a compartilhar, 

de uma ou de outra forma, os seus préstimos com seus amigos: 

Um acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquela 
confederação da estalagem. Foi a chegada da Rita Baiana, que voltava 
depois de uma ausência de meses [...]. 
Vinha acompanhada por um moleque, que trazia na cabeça um enorme 
samburá carregado de compras feitas no mercado; um grande peixe 
espiava por entre folhas de alface com o seu olhar embaciado e triste, 
contrastando com as risonhas cores dos rabanetes, das cenouras e das 
talhadas de abóbora vermelha. (Azevedo, 2007, pp.63-4) 

Na chegada de Rita Baiana ao cortiço, ela avista no cômodo de número 35 o 

casal português Jerônimo e Piedade. Quis saber de Leocádia, outra lavadeira de 

roupas, quem eram “aqueles jururus”. Foi informada que o casal viera morar no 

cortiço durante a sua ausência. E, na festa de chegada de Rita Baiana, Jerônimo 

descobriu a mulata mais sensual que ele já vira. Ela dançava com Firmo. Depois 

mudou a roupa e apareceu com um decote que mostrava os ombros nus. Jerônimo 

ficou de “queixo caído” pela mulata. E Jerônimo compreendeu que aquela mulata 

tinha entrado em si, irremediavelmente. 

Firmo, o capadócio, não morava no cortiço, mas dormia com Rita todas as 

noites. Ele, como Rita, gostava de gazear o serviço, e foi assim que viu, no cortiço, 
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Rita junto à sua tina de lavar roupas, proseando com Jerônimo. Não gostou do que 

viu e passou a ficar alerta. A confusão estava armada... 

 A confusão também estava armada para a personagem Pombinha em O 

Cortiço. Na conexão plástico-lírica no paralelo sobrado-cortiço, Pombinha surge 

como a doce, ingênua e singular menina, depois é a adolescente letrada do mundo 

e, finalmente, a mulher de sedução fatal, de parceria profissional e íntima com a 

prostituta de glamour francês, homossexual, Léonie, sua madrinha. 

 Pombinha é filha da lavadeira Dona Isabel, portuguesa, viúva, cujo marido 

suicidou-se por conta da falência de sua loja de chapéus. Mãe e filha passaram a 

morar no cortiço de João Romão, no cômodo de número 15. Pombinha é bonita, 

loira, pálida, meiga, frágil, nervosa, brasileira, 18 anos, uma adolescente virginal com 

a saúde debilitada. 

 Aos domingos, ia à missa acompanhada da mãe. Sempre bem arrumada, 

trajando vestido de cetineta, nas mãos trazia um livro de rezas, acompanhado de um 

lenço e uma sombrinha. Diferente das outras jovens colegas suas do cortiço, 

Pombinha não tinha o perfil de quem morava num cortiço. Era considerada a Flor do 

cortiço pelos moradores; e seu proceder de menina de boa família conquista a todos. 

 Dona Isabel não poupou sacrifícios para dar à filha a melhor educação que 

pôde, e até custeou um mestre para lhe ensinar francês. Era proibida pela mãe de 

lavar e engomar roupas, como acontecia com as outras mulheres e jovens do 

cortiço, devido à fragilidade de sua saúde. Porém, Pombinha não deixava de 

colaborar na renda familiar da casa. Três vezes por semana, ela servia de dama 

pela quantia de dois mil réis, por noite, para uma clientela de caixeiros do comércio, 

cuja proposta era o aprendizado da dança. 

 Foi nesse ofício que Pombinha conheceu seu noivo, o João da Costa. Dona 

Isabel, entretanto, só permitirá esse casamento quando Pombinha alcançar as 

regras menstruais. Desse casamento dependia a volta da mãe e filha para a classe 

social de origem de ambas, pois Costa encontra-se bem empregado. 

 Léonie desejava a doce virginal Pombinha, e este desejo era um segredo 

muito bem guardado. Léonie era francesa, “cocote” luxuosa de mais de trinta mil 

réis. Não morava no cortiço, e sim num sobrado na cidade. Prostituta de casa 

aberta, vivia cercada de grande luxo. Seus lábios eram pintados de carmim, suas 

pálpebras de violeta e seu cabelo de loiro. Considerada de bom coração, tinha o 
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rosto redondo, malicioso, petulante, combinando com seus dentes alvos. Bonita, 

possuía um bom carro, frequentava teatros, bailes, “pagodes”. 

 Léonie tinha muito dinheiro para gastar. Suas roupas eram extravagantes: 

vestidos de seda sempre enfeitados, sapatos da moda, luvas cano longo, sombrinha 

vermelha com muita renda com o cabo enfeitado, chapéu chamativo, jóias de 

pedrarias circundadas com muito brilhante, meias, muito luxo nas rendas e 

bordados. 

 Todo esse luxo, Léonie desejava para Pombinha, sua afilhada. Faria tudo que 

estivesse a seu alcance para isso acontecer. Léonie, mulher experiente, não teve 

dificuldades em mascarar os seus propósitos lúbricos traiçoeiros com a finalidade de 

possuir a ingênua Pombinha. 

 Já a representante branca da burguesia decadente é Estela. Mulher de 

amores matreiros, vive um casamento de aparências, e entrega-se a outros tantos 

amores às escondidas. Com o seu marido Miranda, o seu relacionamento 

matrimonial corresponde a um casamento apenas de aparências. 

 A família Miranda mora num belo sobrado, localizado à direita da venda do 

proprietário João Romão. O sobrado é grande, espaçoso, com nove janelas de 

peitoril que se abrem para o terreno do cortiço, do mesmo proprietário da venda. 

Estela é brasileira, mulher do português Miranda, tem uma filha de nome Zulmira; é 

rica, pertence à aristocracia brasileira decadente. 

 Estela é uma mulher branca e pálida; seu pescoço muito branco é liso, sem 

rugas e grosso. Seus cabelos e pele são perfumados; seus lábios possuem malicia 

sensual. Ela costuma usar grandes leques para se abanar do calor, acompanhado 

de penteador de cambraia com enfeites de laços cor-de-rosa, com pretensão de 

nobreza. O casamento de Estela com Miranda é de aparências, serve para 

enriquecer e ascender social e economicamente o seu marido. 

 Por sua vez, Estela é mulher de muitos homens, “levada da breca”; tem 

atitudes escandalosas que beiram a leviandade. Casada há treze anos, mas 

adúltera desde o segundo ano de matrimônio; foi pega em flagrante adultério pelo 

próprio marido. Miranda desejou despachá-la; porém, sua casa de comércio era 

alicerçada sobre o dote da mulher: oitenta contos distribuídos em prédios e ações da 

dívida pública. Sendo assim, Miranda preferiu aguentar a mulher adúltera a ter que 

voltar à pobreza. 
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 O real motivo da mudança de residência da Rua do Hospício (que ficava no 

centro da cidade, onde o casal morava e tinha o seu estabelecimento comercial, 

uma loja de fazendas por atacado) para o sobrado recém-comprado foi o de afastar 

dona Estela dos seus caixeiros. O casal passou a conviver em quartos separados. 

Odiavam-se mutuamente. 

 O nascimento da filha Zulmira foi um desastre na vida do casal. Estela tinha 

dificuldade de amar a filha, por supô-la filha do marido. O marido detestava a filha 

por não ter certeza da sua paternidade. 

 Miranda, numa noite, sentiu o desejo de estar com alguma mulher. Não 

encontrando em casa nenhuma criada, foi ter com Estela, em seu quarto. Ela 

dormia. Com a aproximação do marido, acordou e, fingindo dormir, permitiu o 

“delito”. Porém, Miranda 

 
Continuava a odiá-la. Entretanto este mesmo fato de obrigação em que ele 
se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como 
que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel 
um fruto proibido. (Azevedo, 2007, p.13) 

 

 Mas, Estela sabia que teria o marido, novamente, em sua cama. Ela tinha isso 

como certo, pois o conhecia bem. Era só esperar e depois saber recebê-lo dentro 

daquele “script” tão bem preparado por ela. O marido, arrependido amargamente 

pelo ato cometido, compreendeu a besteira feita, retirou-se para o seu quarto de 

“solteiro” lamentando. 

 Sendo assim, no dia seguinte, ambos se viram, se evitaram e se odiaram, até 

o mês seguinte, quando Miranda retorna ao quarto de Estela, que fingindo dormir, 

esperou que o marido se aproximasse e, quando este a tocou, foi surpreendido por 

uma gargalhada lançada ao seu rosto. Desejou retirar-se, mas Estela o aprisionou, 

apegando-se ao seu corpo, cegando-o de beijos. Possuíram-se um ao outro como 

nunca tivera acontecido antes em todos os anos de casamento. 

 Desta vez, Miranda só saiu do quarto de Estela pela manhã, e a partir daí 

ficou estabelecido entre eles o hábito conjugal. Mas esse hábito não modificou a 

repugnância moral que um sentia pelo outro. Essa repugnância transformava-se no 

combustível que movia a tara luxuriante entre os dois. 

 Isso durou por dez anos, quando por fim Miranda esfriou as suas “crises” 

conjugais e deixou de comparecer ao quarto de Estela com regularidade. Foi quando 

Estela se dispôs a reincidir na culpa de adúltera, estimulando os caixeiros do marido 
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quando estes subiam, ou para o almoço, ou para o jantar. Essa situação provocou 

em Miranda o desejo de mudar-se, e então decidiu comprar o sobrado vizinho ao 

João Romão. 

 Por essa época, passou a morar no sobrado da família Miranda, por motivo 

de estudos, o jovem Henrique de quinze anos, vindo de Minas Gerais, filho de um 

fazendeiro, cliente importante da loja comercial de Miranda. Dona Estela se apegou 

muito ao jovem Henrique, passou até a administrar sua gorda mesada. Sentia prazer 

em passear pela praia com ele, sua filha e Valentim ao anoitecer. Valentim era filho 

da escrava alforriada por Estela. Estela gostava mais de Valentim do que da própria 

filha. 

 Outro morador da casa da família Miranda era Botelho, um parasita 

manipulador dos moradores da casa. Era confidente infiel, tanto de Estela como de 

Miranda. Estela expunha a Botelho todo o desprezo que nutria pelo marido. 

Lamentava precisar ter ao seu lado, por exigência da sociedade, um marido, mesmo 

que este fosse um traste; e se permitia que ele se chegasse a ela é só para evitar 

aborrecimentos. 

 Entretanto, Estela é novamente flagrada em adultério, desta vez por Botelho. 

Ao chegar antes da hora em casa, Botelho se depara com Estela se agarrando no 

quintal do sobrado com Henrique, mas justifica a falha de Estela pelo marido omisso 

e a jovialidade dela. 

 Miranda, por sua vez, foi agraciado pelo governo português com o título de 

Barão do Freixal. Haveria faxina e festa no sobrado. Dona Estela, de penteador de 

cambraia com enfeites de laços cor-de-rosa, dava ordens a seus criados, abanando-

se com seu leque enorme, levantando a saia para não sujá-la na água da limpeza da 

casa. A festa foi muito concorrida e farta em comida e bebida. No romper da 

alvorada, a pedido de dona Estela, houve queima de fogos com banda musical. E 

Miranda, muito bem vestido, aparecia vez por outra a uma das janelas do sobrado, 

ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a plateia da rua. 

 Estela, já com uma filha de dezessete anos, às vésperas de um casamento 

arranjado com João Romão, ressentia-se da chegada da velhice. E com a velhice 

perdeu dois dentes, apareceram rugas, pintou os cabelos, perdeu a malícia dos 

lábios; porém, o pescoço estava firme e belo como antes, assim como os braços e 

os firmes passos. Permanecia sempre ciente do dever cumprido e da importância de 

saber ser ela mesma. 
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 Da visualização erótico-social daquelas cinco personagens protagonistas do 

romance, prevalece no jogo amoroso de cada uma a força sedutora da cultura 

crioula da Neo-América. Ou seja, a América da crioulização cultural “quente tropical”. 

Desse encontro mágico cultural amoroso, cada uma dessas personagens tem sua 

própria característica de seduzir e conquistar os seus pares amorosos de uma forma 

bem concreta. 

 Bertoleza conquista o “Seu João” pela sedução da força de trabalho do seu 

corpo e da força do dinheiro de suas economias. Pois, para Bertoleza, segundo o 

conceito de “opacidade” de Glissant, na união das culturas universais, não foi 

necessário “compreender o outro, ou seja, reduzi-lo ao modelo de minha própria 

transparência para viver com esse outro ou construir com ele” (Glissant, 2005, p.86). 

 Já Rita Baiana conquista os seus amores pela força sedutora do remelexo 

sensual do corpo, traduzido no andar, no dançar. A força sedutora de Pombinha e 

Léonie também está no corpo, mas no corpo profissional da força da sedução do 

dinheiro. Estela seduz seu marido com a força do seu dote e, os seus amores, com a 

sedução “quente-tropical” do corpo. 

 No “país das Américas”, culturalmente crioulo, essas cinco personagens têm o 

livre arbítrio das suas conquistas amorosas. Elas rompem com as regras sociais do 

casamento de tutela masculina patriarcal da época. Portanto, na escolha dos seus 

pares amorosos, elas não são previsíveis. No relato do romance, elas representam 

em suas atitudes emancipadoras as suas escolhas amorosas. 

 Desta forma, na exposição imagética da natureza do corpo feminino, o autor 

de O Cortiço prova que o naturalismo “tropical” contaminou o cientificismo, quando 

deu visibilidade à exposição erótica da mulher, rompendo com os princípios 

conceituais da época.   

 Aluísio Azevedo, no romance criou as cinco protagonistas femininas 

(Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela) como modos de resistência 

histórica e sociocultural do século XIX. Com a conexão plástico-lírica na composição 

lúdica realista-naturalista, ele retrata, com contornos tropicalistas, a dialética 

sobrado-cortiço no cenário coreográfico do Brasil em miniatura, o conflito sem 

fronteiras, dos desejos do mundo feminino em jogo amoroso. 
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2.2 Cada personagem em cada performance: ações em desconexões causais  

 
 Aluísio Azevedo, em O Cortiço, acumplicia-se ao mundo feminino. E do 

mundo erótico feminino, o romance se apresenta com dois tipos de linguagens. A 

primeira leitura é a da linguagem que o autor propõe, a da espacialidade da obra. A 

segunda linguagem é a representação do autor, em que o leitor, sob o olhar da 

visibilidade, ou seja, do olhar da visão única, apreende essa representação em 

busca da intencionalidade do autor, cuja proposta é a leitura de muitos “eus”, e que 

está subentendida na primeira linguagem. 

 Dessa forma, a obra passa a ser relativizada pressupondo ao leitor uma 

recepção interpretativa. Impõe-lhe a função de intérprete que performatiza uma 

dialética com a conexão plástico-lírico-cognitiva. E, assim, estabelece um jogo lúdico 

do deciframento da obra em busca de um ponto zero na escritura, o ponto 

indecidível na revisitação do romance O Cortiço. 

 Na primeira linguagem, Aluísio Azevedo coloca a mulher sob o domínio do 

meio, na presença dos dispositivos do naturalismo, do positivismo e do capitalismo. 

Sujeita a mulher às regras sociais daquela sociedade patriarcal sob a égide do lema 

“ordem e progresso da gestão coletiva”, com a prevalência do poder do saber sobre 

a ordem social, cuja finalidade é inferiorizar e disciplinar a mulher aos costumes 

sociais do patriarcalismo. 

 Englobando o racionalismo mecanicista do positivismo com a presença do 

naturalismo, baseado na raça, ambiente, momento histórico e sociocultural, 

encontramos na obra de Azevedo a intercessão desses três princípios conectados. É 

quando o autor dinamiza um movimento dialético que ganha legitimidade na ação 

ficcional de “descriar” da primeira linguagem, com a ação ficcional de criar da 

segunda, de encontro ao cruzamento do tempo passado, do cientificismo do século 

XIX, inserido no espaço europeu, agora no tempo presente do espaço tropical no 

cenário patriarcal sobrado-cortiço. 

 Sobre o domínio do meio em representação na primeira linguagem que o livro 

propõe, na presença dos dispositivos do naturalismo, do positivismo e do 

capitalismo, sujeitos às regras sociais daquela sociedade patriarcal, destacamos as 

cinco personagens protagonistas do romance (Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, 
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Leónie e Estela). Elas representam no palco do cenário ficcional sobrado-cortiço o 

drama das suas paixões amorosas heterogêneas. 

 A personagem Bertoleza é a representante da mulher negra, escrava, 

explorada, discriminada, desapossada da sua identidade, analfabeta, escrava do 

sistema econômico na representação do cortiço e do seu amante João Romão. Para 

João Romão, Bertoleza é sua escrava particular: na cozinha, no sexo, na lavagem 

de roupas, como costureira e como caixa registradora dos negócios de João Romão. 

Enfim, ela é explorada por ele em toda a sua força de trabalho. Bertoleza tem em si 

os dispositivos opressores do naturalismo, do positivismo e do capitalismo. Ela é 

presa fácil dentro desse contexto do século XIX. Bertoleza, por sua vez, 

 
mourejava a valer, mas de cara alegre; às quatro da madrugada estava já 
na fáina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois 
preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para 
além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, 
vendia ao balcão na taberna, quando o amigo andava ocupado lá por fora; 
fazia sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite 
passava-se para porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, 
fritava fígado e frigia sardinhas [...]. (Azevedo, 2007, p.10) 
 

 Ela sofre o preconceito social, de cor e de gênero e, num sentido contrário, 

ela também tem preconceito de cor, pois só se empolga com homens brancos e de 

preferência português Ela avalia que o homem branco é um ser superior ao negro, 

ao mestiço.  

 Todavia, Bertoleza é mestiça, cafuza, isto é, mestiça de negro com índio. Ela 

tem esse entendimento de superioridade da raça branca sobre as demais devido à 

supremacia econômica e política do branco europeu sobre os negros e mestiços no 

patriarcado brasileiro daquela época. Os negros e os mestiços são os que menos 

têm livre arbítrio sobre os dispositivos ideológicos do naturalismo, do positivismo e 

do capitalismo, do poder do saber sobre a ordem social baseado na raça, ambiente 

e momento histórico e do materialismo capitalista. Sendo assim, 

 

[...] nos elementos culturais colocados em relação, alguns são inferiorizados 
em relação a outros, e a crioulização não se dá verdadeiramente. Ela se dá, 
mas de modo desequilibrado, que deixa a desejar, e de maneira injusta. É 
por essa razão que em países oriundos do processo de crioulização, como 
é o caso do Caribe ou do Brasil, nos quais os elementos culturais foram 
colocados em presença uns dos outros através do modo do povoamento 
representado pelo tráfico de africanos, os componentes culturais africanos e 
negros foram normalmente inferiorizados. A crioulização se dá, entretanto, 
também nesses casos, nessas condições, mas deixa um resíduo amargo, 
incontrolável. (Glissant, 2005, p.21) 
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 Em Bertoleza, os “componentes culturais” foram desvalorizados devido à 

escravocracia brasileira. Essa suposta “superioridade branca” leva Bertoleza à ruína 

financeira, afetiva, moral e social, e a transforma em um burro de carga para o seu 

querido “Seu João”. 

 O envolvimento de João Romão com Bertoleza representa a combinação 

determinista do homem branco que se aproxima da mulher negra com o objetivo 

exploratório. Bertoleza, dentro da representação literária naturalista, torna-se uma 

figura grotesca e animalesca; é ferida em sua feminilidade em função de um 

embrutecimento que a torna um ser inferior. Na sua dignidade, ela também é 

aviltada em função da mentalidade escravocrata e da mentalidade desrespeitosa de 

“Seu João”. 

 Bertoleza é considerada e ela própria também se considera inferior a João 

Romão. Ela não tem nenhuma influência amorosa sobre ele; e ela é totalmente 

destruída por João Romão, que em muito contribui o seu suicídio. 

 João Romão foi a desgraça de Bertoleza. A pressão determinista, motivada 

por preconceito racial e pela mentalidade escravocrata do Brasil de então, 

encaminhou Bertoleza para João Romão, um homem inferior a ela, mas que era 

branco. João Romão precisava de Bertoleza em sua vida, mas Bertoleza, ao 

contrário, não precisava de João Romão para si. 

 Sob a ótica do patriarcado brasileiro preconceituoso, João Romão era 

considerado superior por conta de sua raça branca,, e ele se comportava social e 

familiarmente como tal. Ele descobre que seu casamento com a adolescente 

Zulmira, filha de Estela e Miranda, os brancos aristocratas moradores do sobrado, 

corria o grave risco de não se concretizar por causa da negra Bertoleza. E, assim, o 

vendeiro procura uma solução para se livrar de Bertoleza, um bom “empurrão” para 

que a crioula sumisse de vez: 

 
E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposto a ir só com duas 
razões; apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas 
pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das 
quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito; as 
roscas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue, 
e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, arre! 
Tinha vida para o resto do século! (Azevedo, 2007, p.247) 
 

 E por causa dessa suposta vida longa de Bertoleza que o vendeiro procura e 

confessa a Botelho, este branco, português, morador parasita do sobrado dos 
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Miranda, que Bertoleza estava com ele, desde o início da sua vida no Brasil. 

Precisava dela para ajudá-lo a progredir nos seus negócios. Ela foi ficando, e ficou 

junto dele, mas agora ele não fazia mais vida com ela e nem precisava mais da 

negra. 

 João Romão agora é autônomo, dono de seu próprio negócio. Está mais 

próspero por causa de Bertoleza. Todavia, no passado, na sua juventude, ele não 

passava de um simples empregado, explorado pelo seu patrão também português. 

 
João Romão foi, dos treze aos vinte e cinco anos, empregado de um 
vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura 
taverna nos repolhos do bairro de Botafogo; e tanto economizou do pouco 
que ganhava nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, 
lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o 
que estava dentro, como ainda um conto e quinhentos em dinheiro. 
Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se a labutação 
ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que 
afrontava resignado as mais duras privações. (Azevedo, 2007, p.7) 

 

 Oriundo de Portugal, João Romão chega ao Brasil e passa a fazer parte do 

migrante da Euro-América. O migrante de raiz cultural única. No Brasil, ele 

reencontra sua cultura original pelo rastro / resíduo da sua memória, ou seja, 

reencontra a cultura branca dos países hegemônicos europeus e ocidentais. Por 

isso ele entende ser necessária a disciplina de saber poupar o seu dinheiro para 

conquistar bens materiais, e de tirar de cima de si o dispositivo opressor, explorador, 

capitalista e monopolista. Deixar de ser empregado explorado para ser patrão 

explorador. João Romão não desejou diluir-se de si mesmo e ir ao encontro “de 

outras identidades”, pois 

 
[...] quando falamos de identidade raiz indo ao encontro de outras 
identidades, temos a impressão de uma ameaça de diluição: funcionamos 
sempre seguindo o antigo modelo e, então repito a mim mesmo que se eu 
for ao encontro do outro, não serei mais eu mesmo, e se eu não for mais eu 
mesmo, perco-me de mim! 
[...] é necessário renunciarmos à espiritualidade, à mentalidade e ao 
imaginário movidos pela concepção de uma identidade raiz única que mata 
tudo à sua volta, para entrarmos na difícil complexão de uma identidade 
relação, de uma identidade que comporta uma abertura ao outro, sem 
perigo de diluição? (Glissant, 2005, p.28) 

 

 João Romão, em O Cortiço, representa esse “antigo modelo”. O modelo dos 

países europeus de raiz cultural única. De vendeiro, João Romão passou a ser 

representante da classe social dominante. Um capitalista nato. Soube tirar proveito 
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das benesses do cientificismo europeu, quando este favorece o homem branco, a 

“raça” superior em detrimento da mulher, dos negros e dos mestiços. 

 Enquanto Bertoleza é considerada um burro de carga no árduo trabalho 

cotidiano, Rita Baiana é considerada displicente no ofício de lavadeira de roupas. 

Ela ganha a vida lavando roupas, tem boa freguesia. Assim como Bertoleza, Rita 

Baiana tem uma “amigação”. É com o capadócio do Firmo, e é coisa bem antiga. 

 Essa amigação de Rita Baiana vinha do tempo em que chegou à cidade do 

Rio de Janeiro, com a mãe, vinda da Bahia. Quando Rita perde a mãe, Firmo passa 

a tomar conta dela. Porém, o ciúme exagerado de Firmo sempre foi causador das 

várias separações do casal. 

 Firmo era apaixonado por Rita e esta, apesar de sua inconstância de mestiça, 

não vivia sem ele. Nas separações, Rita se metia com outros homens, e Firmo não 

gostava. “Ele tinha ‘paixa’ pela Rita [...]; metia-se com outros, é certo, de quando em 

quando, e o Firmo então pintava caneco, dava paus e pedras, enchia-a de 

bofetadas” (Azevedo, 2007, p.71). 

 Já Bertoleza, na visão naturalista, ao ser explicitada como burro de carga, 

emerge para uma situação degenerativa do ser humano. Rita, ao ser considerada 

displicente no trabalho, na visão capitalista monopolista é considerada um ser 

inferior, preguiçoso, incompetente. 

 Além disso, na visão naturalista-determinista do meio, a queda dos mais 

fracos é considerada normal frente aos mais fortes. Por isso, Rita (como mulher, a 

parte fraca) “apanha” do amante Firmo, o mulato capadócio. E tal atitude é aceita 

naquela sociedade patriarcal. O sistema cientificista de visão determinista favorece o 

homem em detrimento da mulher. Mas se esse sistema favorece a Firmo por ser 

homem, ele é negado, inferiorizado como cidadão pelo mesmo sistema. É que Firmo 

é mulato, e como mulato ele não passa de um “capadócio”, um canalha, “pachola”, 

“pernóstico”. Portanto, o pior defeito de Firmo, na visão do determinismo racial, 

social, é a sua cor de pele e não o seu caráter. 

   
Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de 
corpo e ágil como cabrito; capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, 
e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. 
Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio; ganhava uma semana para 
gastar num dia [...] afogava-se numa boa pândega com Rita Baiana. 
A Rita ou outra (Azevedo, 2007, p.70). 
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 Se Firmo, como mulato, é um homem mulherengo, pretensioso e de maneiras 

acanalhadas, Jerônimo, por sua vez, pertence à “raça” superior branca, a raça 

preferida de Rita Baiana. Pois, como Bertoleza, Rita também prefere o homem 

branco em detrimento do negro e do mulato. E por influência de Rita Baiana, 

Jerônimo passou a ser displicente com a família; e no trabalho de cavouqueiro de 

pedreira, desagradava sobremaneira João Romão, seu patrão. 

 Porém, não se importava, porque ele era então mais brasileiro do que 

português. Ele trocara sua identidade cultural de raiz única de migrante da Euro-

América dos países hegemônicos da Europa para a “identidade não mais como raiz 

única, mas como raiz indo ao encontro de outras raízes” (Glissant, 2005, p.27). 

 E, assim como Bertoleza, que despreza o homem negro e mestiço como 

parceiro amoroso, assim é Rita Baiana. Ambas, como cafuzas, estão, nesse sentido, 

desapossadas da respectiva identidade cultural da Neo e Meso-América. Elas são 

vítimas do determinismo racial e social. 

 Porém, Rita Baiana está apaixonada por Jerônimo “[...] desde que Jerônimo 

propendeu para ela, fascinando-a com sua tranquila seriedade de animal bom e 

forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no 

europeu o macho de raça superior” (Azevedo, 2007, p.192). 

 Numa demonstração de preconceito racial, Rita Baiana se deu o “direito” de 

apurar a raça. Ela está sob a visão do cientificismo determinista e mecanicista, 

quando este interfere e condiciona as ações do sujeito com o propósito de 

determinar o seu declínio social e cultural. 

 Já declinando socialmente, Jerônimo, no intuito de ver Rita, usa do café, a 

bebida preferida da Neo-América, para se aproximar de Rita. Vai até a casa dela 

para saborear a bebida (símbolo da sedução de ambos) e, na oportunidade, rebaixa 

Piedade em sua feminilidade. É o homem branco português rebaixando a sua 

mulher branca portuguesa em prol da mulata. Jerônimo está se abrasileirando, pois 

o naturalismo, na visão determinista racial e sexual, valoriza o corpo, o sexo e não o 

espírito. Jerônimo valoriza o erotismo corporal da mulata. 

 Rita Baiana recrimina Jerônimo por rebaixar sua mulher, Piedade. Mas, no 

instante seguinte, Rita confessa a Jerônimo que despachou Firmo, e o rebaixa na 

sua masculinidade. É a mulata rebaixando o seu mulato em prol do homem branco 

na apuração da raça. 
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 Ao sair da casa de Rita, Jerônimo vai a um encontro sinistro com Pataca e Zé 

Carlos. Os três combinam aprisionar Firmo numa emboscada mortal. Firmo era 

esperto, tinha manha, mas inadvertidamente baixou a guarda e caiu na embosca 

preparada para ele. Morreu na praia, a golpes de pauladas, e teve seu corpo jogado 

ao mar: 

 
Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderam-se de Firmo, que, 
bracejava seguro pelo tronco. Quando Pataca o viu preso pelos sovacos e 
pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora a navalha. 
Soltaram-no então. O capoeira, mal tocou os pés em terra, desferiu um 
golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abriu a 
nuca. 
Afinal, quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a 
trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. (Azevedo, 2007, 
pp.190-1) 
 

 Assim, a “raça” superior, vence sobre a “raça inferior”. Firmo, o mulato, é 

assassinado pelo homem branco, o português Jerônimo. Ambos brigam até a morte 

de Firmo, como o macho briga por uma fêmea, movidos pelo instinto bestial das 

causas hereditárias e sociais. Toda a fragilidade humana fica exposta diante da mãe 

natureza primitiva, instintiva e animalesca. Rita e Jerônimo se amam como animais 

no cio, como macho e fêmea, tripudiando em cima do sangue de Firmo. Eles vão 

morar juntos em outra estalagem. Os dois passam a viver de muito amor, ócio e 

“parati”. 

 Se a paixão de Rita Baiana e Jerônimo foi fulminante, se o par se amou como 

macho e fêmea, não menos avassaladora foi a paixão vivida entre a prostituta 

Léonie e sua doce afilhada Pombinha. Léonie tinha outra afilhada, a Juju, que 

morava com ela, filha de Augusta Carne-Mole com Alexandre, que moravam no 

cortiço de João Romão. Léonie tinha o hábito de visitar a comadre lavadeira no 

cortiço; sentia-se muito à vontade na casa da comadre. Descalçava-se dos seus 

sapatos luxuosos para calçar os chinelos velhos dos donos da casa. Ali, cercada de 

gente simples, transformava-se em mulher de elevada moral. 

 É na casa de sua comadre que Léonie reencontra os fundamentos da sua 

identidade primeira. Identidade essa perdida na trajetória de vida marcada pela 

ambição materialista ditada pelos moldes do capitalismo. O ambiente familiar da 

casa de sua comadre que Léonie tanto apreciava era propício ao amor filial que ela 

nutria por Juju: 
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Aquela afilhada era o seu luxo, a sua originalidade, a coisa boa da sua vida 
de cansaços depravados; era o que aos seus próprios olhos a resgatava 
das abjeções do ofício. Prostituta de casa aberta, prezava todavia com 
admiração e respeito a honestidade vulgar da comadre; sentia-se honrada 
com a sua estima; cobria-a de obséquios de toda espécie. [...] nem ela 
parecia a mesma, pois até os olhos lhe mudavam de expressão. (Azevedo, 
2007, p.115) 
 

 Com Pombinha era diferente. A admiração de Léonie por Pombinha era 

sexual. Certo dia, Pombinha e sua mãe são convidadas para jantar na casa de 

Léonie. Depois deste jantar, Pombinha não amanheceu bem, e lamentou ter 

participado dele. Ela não esperava por um certo comportamento da madrinha; foi 

pega de surpresa com certas atitudes inconvenientes, maliciosas. 

 Esse jantar de domingo foi uma preparação de Léonie para atrair Pombinha 

para si. Ela conduz sua afilhada para aqueles divãs confortáveis em sua sala, 

apropriados para ocasiões especialíssimas, e assedia Pombinha sexualmente; “e 

assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, 

fazendo-lhe uma infinidade de perguntas, e pedindo-lhe beijos, que saboreava 

gemendo, de olhos fechados” (Azevedo, 2007, p.147). 

 A violência sexual da cena é explícita: 

 
Pombinha arfava, relutando; mas o atrito daquelas duas grossas pomas 
irrequietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar 
vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais 
sensitivas da sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do 
sangue [...]. 
Agora, esfoliava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em 
crispações de espasmos; ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, 
irracional, feroz, revoluteava, em corcovos de égua, bufando e relinchando. 
(Azevedo, 2007, pp.148-9) 
 

 Léonie, como prostituta francesa, migrante da Euro-América, traz em seu 

rastro / resíduo para o Brasil o glamour feminino da cultura francesa. Traz não só 

esse glamour, mas a vivência capitalista da exploração sexual. Léonie, assim como 

João Romão, é uma capitalista nata. Ambos exploram de maneira diferente o corpo 

alheio na obtenção do lucro. Ela é aliciadora de jovens para sua grande empresa do 

sexo. Ele explora a força de trabalho do corpo de Bertoleza na obtenção de lucro 

fácil para os seus negócios escusos. Léonie também não teve nenhuma dificuldade 

para seduzir a jovem, doce e ingênua Pombinha para os seus negócios escusos, e 

para o seu próprio prazer. Pombinha cai na armadilha traiçoeira da madrinha e é 

violentada sexualmente: 
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E metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os 
olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo 
dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse 
arrancá-lo aos punhados. Até que, com um assomo mais forte, devorou-a 
num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos secos, curtos muito 
agudos, e afinal desabou para o lado [...]. (Azevedo, 2007, p.149) 
 

 Mas, Pombinha não tem exclusividade com Léonie. Sua madrinha tinha 

outros amantes. O último é um pouco mais velho que Pombinha. Trata-se de um 

rapaz elegante, alto, que veste roupas finas mas é pobre e desempregado, e de 

quem Léonie se propôs ser a mantenedora. 

 Depois daquele jantar na casa de Léonie, às oito horas da noite, Dona Isabel 

e Pombinha voltam para a estalagem. Pombinha, muito contrariada, não consegue 

dormir bem a noite. Pela manhã sente dores uterinas, e por volta do meio dia sai 

para um passeio no capinzal, atrás do cortiço. Deita-se, adormece, e sonha que está 

dentro de um jogo voluptuoso de luzes, sol, borboleta, jogo, rosa, forma de menina. 

É o sonho repleto de poesia e a emoção dos sentidos da puberdade de Pombinha: 

 
Na doce tranqüilidade daquela sombra morna, [...] o calor tirava do capim 
um cheiro sensual. 
A moça fechou as pálpebras, vencida pelo delicioso entorpecimento, e 
estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. 
Adormeceu. 
Começou logo a sonhar [...]. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a 
tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia de chapa sobre os seios. 
[...], no regaço de uma rosa interminável, [...] espreguiçou-se toda [...], o sol 
a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. 
[...], o fogoso astro tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abriu de par em 
par em duas asas e [...] precipitou-se lá de cima agitando as asas, e veio, 
enorme borboleta de fogo, adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, 
em cujo regaço a virgem permanecia [...]. (Azevedo, 2007, pp.152-3) 
 

 O sonho púbere da Pombinha revela a força da natureza no comando e na 

transformação da vida, num entrelaçamento de vida animal e vegetal. O calor e o 

brilho do astro rei, metamorfoseado, confidencia à Pombinha o percurso bem 

traçado da natureza na transformação de menina para mulher: 

 
Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça; queria a todo 
custo que a borboleta pousasse nela [...]. De cada vez a borboleta se 
avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as 
pétalas, abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz 
[...]. A borboleta não pousou; mas, num delírio, convulsa de amor, sacudiu 
as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se 
sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto 
sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. 
Nisto, Pombinha soltou um ai formidável [...]. E feliz, [...] sentiu o grito da 
puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente 
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[...]. O sol, vitorioso, estava a pino [...], abençoando a nova mulher que se 
formava para o mundo. (Azevedo, 2007, pp.154-5) 
 

 Dona Isabel era muito religiosa e educou Pombinha nos preceitos da religião 

católica. Daí sua promessa e agradecimento a Nosso Senhor Jesus Cristo por 

aquele sangue providencial de Pombinha. Ele representava para as duas, mãe e 

filha, a volta para uma vida melhor, regrada nas leis sociais do patriarcalismo 

burguês representado pelo sobrado branco. João da Costa, o noivo de Pombinha, 

bem empregado, foi avisado e solicitado que marcasse o casamento, pois Pombinha 

foi agraciada com o rito de passagem de menina para mulher. 

 Para se casar, Pombinha deixa o curso de dança e agora recebe seu noivo 

todas as noites. O casamento foi marcado: mãe, filha e noivo iriam morar juntos. 

Enfim, com o casamento de Pombinha, Dona Isabel resolve os seus problemas e 

cria outros para a filha. Não foi perguntado a Pombinha se ela queria esse 

casamento, se ela queria deixar o curso de dança, se ela desejava morar com a mãe 

e se, principalmente, ela queria aquele noivo. Posto que ela, como professora no 

curso de dança, já contribuía com parte da renda mensal da família. Assim, 

Pombinha, vítima do determinismo social, assume, bem jovem, responsabilidades 

que não são suas. 

 Dito desse modo, ela se sujeita às regras sociais deterministas: 

 
O cientificismo implica também uma visão determinista e mecanicista; pois 
as atitudes e reações humanas são determinadas [...]. Estão sujeitas ao 
efeito quer das leis naturais de raça, clima e temperamento, quer das leis 
culturais de meio e educação. Por outras palavras, o homem está sujeito às 
causas hereditárias e sociais, que o determinam. (Silva, 1981, p.20) 
 

 Mas Pombinha não gostou do que lhe impuseram. E começou a revelar traços 

surpreendentes da sua personalidade. Ela era escolarizada, e por isso compreendeu 

a opressão do seu casamento “machista”; assim sendo, termina o casamento com 

João da Costa, seu marido. 

 Enquanto isso, Estela também tem um nó-matrimonial bem fechado. Mas, 

também tem a fama de mulher fogosa, tal qual Léonie. A fama de Estela vem de 

longe. Leocádia, a lavadeira do cortiço, garantiu que, certa vez, olhando por cima do 

muro do pátio do cortiço, vira Estela agarrada ao estudante Henrique. Henrique é o 

jovem recém-chegado de Minas Gerais, hóspede de Estela. Alexandre, marido de 

Augusta, também lavadeira do cortiço, não se surpreende com a revelação de 

Leocádia e afirma já ter visto, através da sombra de Estela refletida na parede, um 



62 
 

 

agarramento dela com um sujeito barbudo, careca, que aparece por lá uma vez por 

outra. 

 
A Leocádia [...] vira a sirigaita com a cara agarrada a do estudante aos 
beijos e aos abraços, que era obra; e assim que os dois deram fé que ela os 
espreitava, deitaram a fugir que nem cães apedrejados. 
A Augusta Carne-Mole benzeu-se, com uma invocação à Virgem 
Santíssima, e o companheiro do amigo da das Dores [...], mostrou-se muito 
admirado com a notícia, “supunha D. Estela um modelo de seriedade”. 
(Azevedo, 2007, p.80) 
 

 Estela, por ser branca, rica e “bem” casada, é tida como um bom exemplo de 

mulher, mãe e esposa. Nesse sentido, ela favorece o positivismo de Auguste Comte, 

pois mantém a aparência da “ordem” disciplinar dos bons costumes sociais daquele 

patriarcado. Por ser branca e rica, ela é favorecida pelo determinismo racial. Ela 

pertence à elite da classe social dominante daquele contexto histórico e sociocultural 

do Brasil do século XIX, na representação do sobrado. Porém, por contradição, é 

desfavorecida socialmente por esse mesmo contexto; por ser mulher, ela sofre as 

causas do preconceito do sexo feminino. 

 Miranda casou-se com Estela por causa do seu dote, já que não tem 

independência financeira para viver bem sem ele. Por isso, ele não desfaz seu 

casamento. Estela precisa do marido para se autoafirmar socialmente no contexto 

daquela sociedade patriarcal. E ambos são seduzidos pelo luxo do materialismo 

capitalista, que vem esmiuçado, pulverizado nos valores morais daquela sociedade. 

 Na primeira linguagem da obra O Cortiço, ou seja, a linguagem referencial 

que o livro propõe, a mulher fica sujeita ao meio, na presença dos dispositivos do 

naturalismo, do positivismo e do capitalismo monopolista, sujeita às regras sociais 

que patriarcado brasileiro impunha naquela época. As personagens Bertoleza, Rita 

Baiana, Pombinha, Léonie e Estela representam, no palco do cenário sobrado-

cortiço, toda a tensão do drama social e de suas paixões amorosas. Elas lutam, 

cada uma a sua maneira, para conquistar e ter o seu homem ao lado. É o principal 

objetivo de suas vidas, com exceção de Pombinha, que luta para desfazer seu 

casamento e resolver o caso amoroso com Léonie. 

 Nesse sentido, e sob a presença opressora dos dispositivos do cientificismo 

na visão determinista e mecanicista do naturalismo, do positivismo e do capitalismo 

monopolista, as cinco personagens femininas em questão sofrem algum tipo de 

preconceito, seja social, de gênero, racial, dentro da visualização erótico-social no 
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relato do romance. A obra híbrida da Aluísio Azevedo traz para a marginalidade 

aquela subcultura urbana patriarcal do Brasil do século XIX. 

 Bertoleza e Rita Baiana sofrem preconceitos de gênero, racial e social. 

Bertoleza é negada pelo seu par amoroso, João Romão por ser negra, escrava e 

pobre. Ela é trocada pela jovem Zulmira, branca e rica, pertencente à elite branca 

soberana, na representação do sobrado. E, como mulher, Bertoleza deve obediência 

ao seu par amoroso e à sociedade patriarcal. Enquanto Rita Baiana, por ser mulata 

é considerada displicente no trabalho. Como mulher apanha do seu amante Firmo, o 

que é permitido naquela sociedade patriarcal. Ambas as personagens estão 

cerceadas no espaço social proletário, representado pelo cortiço. Elas não transitam 

no espaço social da elite soberana branca, representado pelo sobrado. 

 Pombinha e Léonie são brancas e não sofrem o preconceito racial. Mas, 

sofrem o preconceito de gênero, social e de identidade sexual. Nem Pombinha e 

nem Léonie, como bissexuais e prostitutas, têm “marido fixo”. Como bissexuais e 

prostitutas, elas também estão cerceadas por aquela sociedade a um espaço social 

restrito. Quanto a Estela, apesar de ser branca, rica, pertencente a classe social 

soberana, representada pelo sobrado, também sofre; sem o seu “querido marido”, 

ela está cerceada de transitar naquela sociedade branca elitista patriarcal pelo fato 

de ser mulher. 

 Essas cinco personagens ficcionalizadas pela linguagem primeira, a 

referencial, que o romance propõe, não apresentam, na trama do enredo, 

complexidade alguma na performance das suas ações. Elas não subvertem os 

preconceitos sofridos naquela sociedade patriarcal. E, dessa forma, cada uma delas 

não demonstra, no relato do romance, um resultado concreto na sua transformação 

emancipadora dentro daquele patriarcado brasileiro. Elas são sujeitas aos 

dispositivos das teorias cientificistas mecanicistas subjacentes a O Cortiço, 

identificadas como produto das leis sociais. Estão sujeitas ao meio, à 

hereditariedade e ao momento histórico e sociocultural do determinismo social no 

Brasil do século XIX. 

 Já na leitura da segunda linguagem, vamos encontrar, através da ironia, a 

subversão no relato transformador das cinco personagens protagonistas. É a 

garantia de um sentido a ser descoberto pelo leitor, pois este, ludicamente, deve 

imbricar a refencialidade da primeira leitura à metalinguagem da segunda. O 

preestabelecido na primeira linguagem entra como objeto da segunda. É a 
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representação do autor partilhando em muitos “eus” na escritura paródica; trata-se 

de um código lendo outro código; um significado que se encaminha para um novo 

significante em futuro. 

 

2.3 A profanação da imagem da mulher realista à tropicalista 

 

 A literatura identifica o passado, mas vai para além desse contexto. Sempre 

terá outras interpretações. O leitor decodifica os significados que estão no presente 

e que servirão para o futuro na leitura-revisitação dos vazios do texto, pois não há 

mais uma cópia da realidade, mas um realismo, um sistema parasita, real. 

 A metalinguagem imbrica a metaficção de um sistema lendo outros sistemas 

como: filosofia, história, geografia, antropologia, sociologia, psicologia, política, 

economia. Tudo contextualizado e inserido na linguagem literária do naturalismo 

heterodoxo de Aluísio Azevedo, na subversão do relato transformador imagético, 

erótico sensual e da força de trabalho do corpo feminino. É o espetáculo 

coreográfico cognitivo da visibilidade ambivalente do eu-outro demonstrada no palco 

do sobrado-cortiço, pois a literatura, no lúcido pensar de Barthes, 

 
[...] ela é feita com linguagem, isto é, com uma matéria que já é significante 
no momento em que a literatura dela se apodera: é preciso que a literatura 
deslize para um sistema que não lhe pertence, mas que funciona apesar de 
tudo com os mesmos fins do que ela, isto é: comunicar. [...] estruturalmente, 
a literatura é apenas um objeto parasita da linguagem; quando se lê um 
romance, não se consome primeiro o significado do “romance”; a idéia de 
literatura [...] não é a mensagem que se recebe; é um significado que se 
acolhe a mais, marginalmente; [...] é o sistema parasita que é o principal 
[...]; é ele que é o real. Essa espécie de inversão astuciosa das funções 
explica as ambigüidades bem conhecidas do discurso literário: é um 
discurso no qual se acredita sem acreditar, pois o ato de leitura se funda 
num torniquete incessante entre dois sistemas: vejam minhas palavras, sou 
linguagem; vejam meu sentido, sou literatura. (Barthes, 2009, pp.170-1) 
 

 É o imaginário do autor oferecendo “as ambiguidades do discurso literário”, 

entre dois sistemas, ao leitor na representação cênica da conexão performática do 

preestabelecido diacronicamente na leitura da linguagem referencial. É a 

referencialidade das entrelinhas de O Cortiço, em conexão com as hipóteses 

sincrônicas do texto híbrido. 

 Trata-se da hibridez textual abrindo-se para a decodificação dos significados. 

Não se faz mais a leitura das entrelinhas e, sim, a releitura potencial dos vãos livres 
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deixados pelo naturalismo ortodoxo europeu de raiz cultural única – quando este, na 

sua rigidez científica racionalista, não consegue a diversidade da memória do rastro / 

resíduo. Não considera o imbricar emancipatório subjetivo originário de outras 

culturas, de povos provenientes de outros continentes, excluindo o outro de forma 

preconceituosa, seu “self” antropológico. 

 
O pensamento do rastro / resíduo é aquele que se aplica, em nossos dias, 
da forma mais válida, à falsa universalidade dos pensamentos de sistema. 
Porque de fato é disso que se trata: de uma concepção sublime e mortal 
que os povos da Europa e as culturas ocidentais veicularam no mundo; ou 
seja, toda identidade é uma identidade de raiz única e exclui o outro. 
(Glissant, 2005, pp.20-7) 
 

 Mas, Bertoleza não contém a “identidade de raiz única”. Portanto, é no 

imbricar subjetivo da diversidade cultural das Américas e Caribe que se desenha a 

personagem Bertoleza. Como cafuza, traz em sua identidade cultural rastros / 

resíduos da Neo-América e da Meso-América. Da união dessas duas Américas, ela 

acrescenta a convivência experimental, pessoal, diária com o seu primeiro amásio, 

português-branco, oriundo do chamado grupo do migrante Euro-América. 

 Ele ganhava a vida como trabalhador autônomo. Fazia fretes com sua carroça 

de mão, ganhando e contando o dinheiro do seu negócio. Por meio dele, Bertoleza 

assimila a cultura de raiz única trazida dos países hegemônicos da Europa, de seus 

valores arraigados, como: disciplina para ganhar e poupar dinheiro, trabalho árduo 

no próprio negócio para “fugir” do patrão explorador capitalista monopolizador. 

 Trata-se, aqui, do rito de passagem de Bertoleza. De escrava, para mulher de 

empreendimento autônomo, dona de quitanda. No relato transformador do romance, 

ela absorve o princípio aritmético extraído da convivência com seu português 

carroceiro. De escrava analfabeta, Bertoleza consegue fazer contas e dirigir com 

eficiência sua quitanda: em dia com todas as contas, ela ainda paga mensalmente 

certa quantia em dinheiro ao seu dono escravocrata, e consegue poupar para 

comprar sua carta de alforria. Ela se encontra rigorosamente dentro da legalidade da 

lei. 

 Bertoleza é uma legalista e, como legalista, ela subverte a impropriedade da 

ilegalidade da escravidão imposta aos negros e reforça a legalidade das instituições 

democráticas. Com isso, ela subverte também a racionalidade instrumental do 

discurso europeu ortodoxo, científico e naturalista-determinista em busca da 

liberdade do “eu”. 
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 Bertoleza é poderosa. Ela ascende, socialmente, com os seus próprios e 

honestos méritos. Tem a quitanda bem afreguesada, é financeiramente emancipada, 

e ainda conquista dois portugueses brancos para si. O primeiro é o carroceiro; viúva 

deste, conquista João Romão. Bertoleza é o laço que estabelece a identificação 

profética e lírica no imaginário do leitor. “Esse imaginário do pensamento rastro / 

resíduo nos é consubstancial quando vivemos uma “poética da Relação” no mundo 

atual (Glissant, 2005, p.30). 

 A cafuza Bertoleza vivia a “poética da Relação” com o “Seu João”, um 

português branco, que a deixava muito feliz. Ela fazia de tudo para agradá-lo e tê-lo 

ao seu lado. Dedicava a ele todo o seu tempo com absoluta fidelidade, de peito 

aberto no “desatamento”, na união com novas culturas: 

 
Todos precipitamos em nós mesmos os rastros / resíduos de nossas 
histórias ofuscadas; não para propor, em breve, através de desvios, um 
modelo de humanidade que contraporíamos – mas de maneira 
completamente rastreada – a tantos outros padrões que se esforçam em 
nos impor. Esse é o desvio que não é nem fuga nem renúncia, mas a arte 
nova do desatamento do mundo. 
No encontro das culturas do mundo, precisamos ter a força imaginária de 
conceber todas as culturas como agentes de unidade e diversidade 
libertadoras, ao mesmo tempo. (Glissant, 2005, pp.84-6) 
 

 E no encontro da crioulização cultural, Bertoleza, como neoamericana, se une 

no “país das Américas” com dois portugueses brancos, oriundos da Euro-América. 

Com isso, Bertoleza, rompe com a ordem de valores e convenções sociais que 

regiam aquela sociedade patriarcal brasileira. 

 Se Bertoleza rompe com a ordem de valores e convenções sociais, por sua 

vez, João Romão, seu amásio, não rompe. Pelo contrário, ele reafirma aqueles 

valores; o título de Barão do Freixal, concedido pelo governo português ao seu 

vizinho Miranda deixou João Romão sem sono de inveja. Diante dos olhos dele vão 

surgindo novas possibilidades de prazeres, luxos; uma vida de capitalista. Passou a 

usar boas roupas, passeava vestido com finas camisas que harmonizavam com as 

gravatas e os sapatos; limpou e reformou o quarto de dormir, e se dedicava menos 

ao trabalho diário: 

 
João Romão, agora sempre de paletó, engravatado, calças brancas, colete 
e corrente de relógio, já não parava na venda, e só acompanhava as obras 
na folga das ocupações da rua. Principiava a tomar tino no jogo da Bolsa; 
comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com 
capitalistas nos cafés do comércio. (Azevedo, 2007, p.220) 
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 Nessa subida social, João Romão contrata o “amigo” Botelho para facilitar seu 

casamento com Zulmira. Quanto à Zulmira, não lhe foi perguntado se ela desejava 

se casar com tal brutamontes bem mais velho do que ela. Assim, Zulmira “ganha” 

um casamento patrimonialista. O patrimônio dos Miranda se fundiria ao patrimônio 

de João Romão conquistado com a força de trabalho e das economias de Bertoleza. 

Portanto, a moeda de troca para o aumento do capital dos Miranda e João Romão 

foi Zulmira conjuntamente com Bertoleza. 

 Diante de tão grandioso futuro, proporcionado pelo materialismo externo e 

concreto daquela união matrimonial, João Romão compreendeu o obstáculo que 

Bertoleza seria para o seu casamento com Zulmira. Ao vê-la destripando peixes, 

assimilou a cena com a possível morte dela. E, querendo estar à altura da família 

Miranda, instala o seu novo quarto no novo sobrado, ao lado do sobrado dos 

Miranda. O quarto era um verdadeiro luxo e o mobiliário já era para casados. Para 

Bertoleza, sobrou como quarto um mísero vão de escada, no andar de baixo nos 

fundos do armazém. O vendeiro procurava uma solução para se livrar de Bertoleza. 

 João Romão, como capitalista, é desprovido de sensibilidade, isto é, ele é 

incapaz de visualizar os detalhes primorosos da alma humana. Ele vive o 

confinamento a que está reduzido dentro da identidade cultural de raiz única e, 

portanto, não consegue conviver com Bertoleza, sua cafuza que vive a cultura da 

crioulização, ou seja de uma “identidade raiz indo ao encontro de outras identidades” 

(Glissant, 2005, p.28). 

 Por isso, o vendeiro, em conversa com o seu “melhor” amigo, Botelho, lhe 

revela o desejo de restituir, “legalmente”, Bertoleza ao seu antigo dono. E pede ao 

companheiro o obséquio de tratar do caso o mais breve possível. O negócio é 

fechado mediante pagamento. “Não seria difícil... considerou ele; era só procurar o 

dono da escrava, dizer-lhe onde esta se achava refugiada e aquele ir logo buscá-la 

com a polícia” (Azevedo, 2007, p.252). 

 Já em casa, onde João Romão se encontrava em companhia de Botelho, é 

procurado por dois praças e um homem alto, reclamando para si sua escrava. João 

Romão entrega Bertoleza, que se encontrava na cozinha limpando peixes. A 

escrava imediatamente reconhece o filho mais velho do seu dono. Fora enganada 

por uma falsa carta de alforria, paga por ela pelo homem a quem ela dedicou sua 

vida. 
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 Procurou fugir, não conseguiu. Foi segurada pelo seu atual dono, que pediu 

ao soldado que a prendessem. A pobre mulher, desprezada e indefesa, rodeada de 

escamas e tripas de peixe, com a faca de cozinha em uma das mãos, ergue-se do 

chão, recua rapidamente com um salto derradeiro e num golpe único e mortal, rasga 

o ventre de um lado ao outro, caindo de boca para baixo, agonizando, cercada de 

sangue por todos os lados. Bertoleza foi levada sorrateiramente ao suicídio pelo 

ganancioso “Seu João”. 

 
A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos 
espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou 
aterrada para eles, sem pestanejar. 
Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os 
sabres. Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta brava, recuou de 
um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe 
certeiro e fundo, rasgava o ventre de lado a lado. 
E depois emborcou para frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa 
lameira de sangue. (Azevedo, 2007, p.266) 

 

 Com a morte, Bertoleza subverte as leis e as autoridades constituídas no 

Brasil do século XIX. Ninguém a levaria mais presa. E, muito menos se tornaria 

escrava novamente. Bertoleza fez João Romão feliz. Não o trocaria por ninguém e 

por moeda nenhuma. Enquanto ele, a “raça superior” branca, preferiu a moeda 

capitalista, em vez de sua fiel, virtuosa e talentosa Bertoleza. De empregadinho 

explorado pelo patrão, João Romão se transforma num capitalista investidor no jogo 

da Bolsa de Valores. E, portanto, vende como mercadoria, por cem mil-réis, sem 

piedade nenhuma, sua fiel companheira de tantos anos. João Romão é desprovido 

da “poética da Relação”, por se considerar um ser “absoluto”: 

 
Nas culturas ocidentais diz-se que o absoluto é o absoluto do ser e que o 
ser não pode ser sem conceber-se como absoluto. 
[...] a noção de ser e de absoluto do ser está associada à noção de 
identidade “raiz única” e à exclusividade da identidade, e que se 
concebermos uma identidade rizoma, isto é, raiz, mas que vá ao encontro 
das outras raízes, então, o que se torna importante não é tanto um pretenso 
absoluto de cada raiz, mas o modo, a maneira como ela entra em contato 
com outras raízes: a Relação. Uma poética da Relação me parece mais 
evidente e mais “enraizante” atualmente do que uma política do ser. 
(Glissant, 2005, p.37) 

 

 Bertoleza, a sua maneira, vive a lírica da “poética da Relação” com o seu 

querido João Romão. Como cafuza, isto é, como neo e mesoamericana, ela quebra 

a rigidez científica-naturalista do discurso; de forma tal que Bertoleza abre-se para o 

encontro do seu homem branco, de identidade cultural “raiz única”. Mas ele se abre 
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para a vida ostentosa, prazerosa do capitalismo branco europeu transportado para a 

representação do sobrado soberano no “país das Américas”. 

 Acompanhando João Romão nos seus valores capitalistas, encontramos 

Pompinha e sua parceira Léonie. Pombinha, como prostituta, passa da condição de 

menina e adolescente pobre para a condição de exploradora dos barões do café, 

juntamente com Léonie. Elas vendiam caro seus corpos àqueles homens honrados e 

cidadãos “bem” casados.  

 Pombinha tinha, no cortiço, funções espontâneas de escrever cartas para os 

que lhe pedissem; de fazer listas das lavagens de roupas para as lavadeiras; de 

fazer contas e de ler as notícias de jornais, trazendo as notícias de fora para dentro 

do cortiço. É pelo conhecimento da leitura e da escrita que Pompinha é detentora e 

cúmplice dos segredos da gente do cortiço, revelados a ela na escrita das cartas: 

 
Numa pequena mesa, coberta por um pedaço de chita, com o tinteiro ao 
lado da caixinha de papel, a menina escrevia, enquanto o dono ou dona da 
carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família ou algum mau 
devedor de roupa lavada [...]. Pronta uma carta, sobrescritava-a, entregava 
ao dono e chamava por outro, ficando a sós com um de cada vez, pois que 
nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém 
senão de Pombinha. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu 
coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles 
ressentimentos, às vezes mais fétidos do que evaporação de um lameiro em 
dias de grande calor. (Azevedo, 2007, pp.68-9) 

 

 Na voz, nos gestos, no olhar, nas dores dos pares amorosos, os habitantes 

do cortiço levam à Pombinha a transmissão pessoal e oral das suas cartas 

destinadas a parentes longínquos. Pombinha abstrai cada detalhe desse contexto 

sensitivo e reproduz na escrita das cartas a impressão do destinador para o 

destinatário. E, simultaneamente ela absorve toda a riqueza dessa transmissão 

pessoal e oral. Compreende na mediação do visual com o escrito, o discurso do 

relato transformador, toda a problemática interpessoal do comportamento humano. 

 Desse modo, Pombinha se transforma. A menina pura, ingênua, dócil, agora é 

mulher; mulher letrada da sociedade. Quando o seu ventre fora visitado pelo fogo 

sensual do sol abrasador, este lhe agraciou com o conhecimento da vida feminina. 

Da sua vivência de escrevente de cartas, decifrou os segredos alheios e conheceu a 

fraqueza humana. Das fotos que Léonie lhe mostrara dos velhos cidadãos 

“honrados” pela sociedade, compreendeu a impotência do ser masculino diante das 

garras impiedosas e manipuladoras da prostituta, sugando-lhe no seu orgulho, na 

sua honra, nos seus bens, até com o extermínio da própria vida. Dos segredos 
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alheios, das cartas e das fotos, Pombinha descobre os seus próprios segredos, 

difrata-se e muda a direção de sua vida. 

 Pombinha transforma-se num ato individual, subjetivo daquele burburinho 

trazido pela gente do cortiço. Do discurso oral das mensagens das cartas, ela 

incorpora aquele contexto social e percebe como reprimiu os seus desejos de ver o 

belo, a arte, a originalidade em prol da vida estreita do marido negociante sem 

grande futuro. 

 
Pobre Pombinha! No fim dos seus primeiros dois anos de casada já não 
podia suportar o marido. [...] ouviu-lhe, resignada, as confidências banais 
nas horas íntimas do matrimônio; [...] procurou afinar em tudo com o pobre 
rapaz; não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte [...] 
escondeu a sua mal-educada e natural intuição pelo que é grande, ou belo, 
[...] mas, de repente, zás! faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, 
caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e 
capoeira. (Azevedo, 2007, pp.256-7) 

 

 Pombinha descobriu que o casamento é uma opressão para a mulher. Da 

somatória de menina, ingenuidade e atitudes prestativas à gente pobre e analfabeta 

do cortiço, com a adolescente letrada, Pombinha é uma personagem emancipada 

face ao sistema patriarcal, patronal da sociedade brasileira da época. Pombinha 

tinha um casamento padronizado no modelo patriarcal. Um casamento forçado pela 

autoridade da mãe, cujo interesse era financeiro e de ascensão social. 

 Léonie e Pombinha tornaram-se amigas íntimas. Dominavam como ninguém 

o ramo da prostituição. Viviam cercadas de luxo e prazeres, carro descoberto, teatro, 

jantares. Entre os seus clientes estavam os ricos fazendeiros do café. Pombinha 

sabia como tirar dinheiro do mais avarento deles. Conhecia todos os segredos da 

profissão. 

 
Agora, as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis naquela 
inquebrantável solidariedade, que fazia delas uma só cobra com duas 
cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro. Eram vistas por toda a 
parte onde houvesse prazer; [...] no teatro, em um camarote de boca, 
chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política [...], ou 
arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos 
fazendeiros de café. (Azevedo, 2007, p. 258) 

 

 Para o pessoal do cortiço, Pombinha continuava sendo a mesma Flor. 

Principalmente quando ela e Léonie abriam as suas bolsas e soltavam dinheiro; em 

em especial para Piedade, mulher de Jerônimo, cuja filha, Senhorinha, Pombinha 

protegia com as intenções quem outrora fora “protegida” por Léonie. Pombinha 

também tinha o hábito de passear com seus clientes pelo centro da cidade. Certa 
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vez, foi vista, coberta de joias, com Henrique, aquele que esteve com Estela, mulher 

de Miranda. 

 Pombinha, ao se “diplomar” com Léonie, sua “madrinha protetora”, 

especializa-se como sócia majoritária de Léonie no empreendimento altamente 

profissional da prostituição e, nas horas vagas, ambas dividem a mesma cama entre 

si. Assim, com essa atitude, Pombinha subverte a condição da mulher do casamento 

imposto, convencional e padronizado que o patriarcado da época prezava. 

 Ela toma o seu destino em suas mãos, ascende socialmente, sem precisar do 

marido; não procria e mantém uma identidade bissexual, assim como sua madrinha 

Léonie. Ambas negam a tradição patriarcal familiar e social. Trata-se da potência do 

inapreensível do texto referencial no discurso da negatividade dentro do relato 

transformador. “[...] uma narrativa não escrita, mas que se oferece como 

negatividade dos textos concretos” (Siqueira, 2013, p.150).  

 Diferentemente de Pombinha e Léonie, Rita Baiana nunca se prostitui. No 

enredo do romance, Rita Baiana vem com outro perfil de mulher. Na sua criação, 

Aluísio Azevedo explora a identidade da “raça” brasileira. O seu percurso amoroso, 

no enredo de O Cortiço, surpreende pelo traçado de grandes conquistas perigosas 

e traiçoeiras. Ela assume, explicitamente, o papel de mulher livre que se 

autossustenta e nunca fica a mercê de homem algum: “vocês são tudo a mesma 

súcia! Bem tola é quem vai atrás de lábia de homem! Eu cá não quero mais saber 

disso... Ao outro despachei já” (Azevedo, 2007, p.178). 

 Rita Baiana se despadroniza daquelas leis patriarcais e vai em direção a uma 

“nova comunidade”. E, pela sedução cultural crioula, desapossa Jerônimo de sua 

identidade raiz única e ambos seguem em direção à interação com outras raízes 

culturais na “horizontalidade terrena”: 

 
A identidade-rizoma se constitui à medida que avança horizontalmente em 
direção a outras raízes e vai com elas se formando e formando a rede do 
mundo. 
Essa totalidade-terra, que funda as novas culturas, deve ser entendida, 
segundo Glissant, como a comunidade nova, engendrada a partir de um 
pensamento do rastro-resíduo, que deriva do processo de crioulização ou se 
constrói juntamente com ele, em que o ser não é mais buscado ou sonhado, 
idealizado (principalmente pelas literaturas). 
Nessa comunidade nova, não é preciso mais profetizar o ontológico 
absoluto, já que a raiz única, que implica fixidez, cedeu lugar ao rizoma, que 
é móvel e implica deslocamento, diluição de fronteiras (Loyola, 2013, 
pp.205-6) 
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Rita Baiana, como mulata e cafuza, pertence às três “raças”: a branca, a 

negra e a ameríndia (índio americano). Pelo seu rastro / resíduo, ela faz parte do 

processo cultural de crioulização, indo em direção à “comunidade nova”. Já 

Jerônimo, segundo o seu rastro / resíduo, faz parte da cultura de raiz única, a Euro-

América. Sua raiz cultural é fixa, ao contrário de Rita Baiana, cuja raiz cultural é 

móvel. Ao descobrir todo o encanto, beleza e sedução da paisagem natural e da 

mulher brasileira, Jerônimo se desloca e ultrapassa a fronteira de sua identidade 

cultural única. 

Nessa movência, Jerônimo se imbrica com outras culturas, entrando no 

processo cultural crioulo. Rita Baiana e Jerônimo se movem horizontalmente para a 

“nova comunidade”, associando “[...] o princípio de uma identidade rizoma à 

existência de culturas compósitas, ou seja, culturas nas quais se pratica uma 

crioulização” (Glissant, 2005, p.72). 

Diferente não só de Rita Baiana, mas também de Pombinha, Léonie e 

Bertoleza, encontramos Estela. Ela é casada, mas é livre. Dona do seu tempo, do 

seu dinheiro, subverte os papéis da família tradicional patriarcal, pois não é o marido 

o mantenedor financeiro da casa, mas ela, com o seu valioso dote. Ao marido, ela 

deixa a dúvida cruel, inconsolável da verdadeira paternidade da filha do casal. 

Por fim, podemos afirmar que as cinco personagens deste estudo (Bertoleza, 

Pombinha, Léonie, Rita Baiana e Estela) revelam, no relato transformador, no 

paralelo sobrado-cortiço, a cultura da crioulização neoamericana, emancipadora e 

aglutinadora de novas culturas. Culturas essas inseridas na visualização imagética 

erótico-social sob o olhar experimentalista de Azevedo, que se desvincula do 

realismo tal e qual para receber a performance das personagens femininas a partir 

de uma nova estética tropicalista. 

Desta forma, o autor confirma a nossa hipótese central de que, naquele 

contexto ideológico-social sobrado-cortiço, o discurso feminino se abre para o “não”, 

para provocar a inversão dos valores patriarcais por meio da profanação e da ironia 

sobre as regras sociais do poder soberano patriarcal. 
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2.4 A inversão dos valores positivistas da estética naturalista para a estética 

tropicalista 

 

Já no século XIX, Aluísio Azevedo, em O Cortiço, faz uma revisitação 

histórica e sociocultural sobre a nossa diversidade cultural tropical inserida das três 

“raças”: branca, negra e ameríndia. Mais tarde, essa mesma cultura é denominada 

por Glissant de cultura da crioulização do “país das Américas”. Trata-se da 

intervalorização das culturas da Meso-América, Euro-América, crioulizada 

culturalmente na Neo-América: “A crioulização exige que os elementos 

heterogêneos colocados em relação se intervalorizem” (Glissant, 2005, p.22). 

Na visão estética naturalista, o autor coloca a mulher sob o domínio daquele 

mundo homogêneo patriarcal e capitalista, cerceia o movimento das experiências 

femininas constituídas na força-motriz erótica emancipadora da sua feminilidade. Na 

estética tropicalista, Aluísio Azevedo parodia, no relato do romance, nos vazios dos 

significados, aquele sistema soberano. Ao parodiar o poder homogêneo, a mulher 

ganha o livre arbítrio em suas ações femininas no tempo e espaço dos seus desejos 

mais íntimos. “[...] o dispositivo de controle e de verdade não são definitivos, mas 

provisórios, por mais sofisticados que hajam se tornado” (Borges, 2012, p.29). 

É com esse olhar nos “dispositivos de controle” patriarcal-capitalista sobre a 

mulher que Aluísio Azevedo ficcionaliza as cinco personagens protagonistas: 

Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela. É, justamente essa criação 

feminina que possibilita ao autor representar o grande espetáculo paródico e erótico 

exercido pela mulher em seu papel transformador e emancipador. É na inversão dos 

valores positivistas da estética naturalista para a estética tropicalista que Aluísio 

Azevedo resiste e denuncia o papel fiscalizador e interdito do casamento sobre a 

mulher. O sexo no mundo homogêneo patriarcal e capitalista é visto apenas como 

fator de procriação, de produção. 

 

[...] o mundo organizado do trabalho tende a rejeitar as atitudes 
incompatíveis com a produção [...]. Por meio de instituições, como a do 
matrimônio, o mundo homogêneo regula as práticas sexuais. O sexo é visto 
como atividade produtiva, visando à procriação. (Borges, 2012, p.24) 

 

Porém, essas cinco personagens protagonistas do romance subvertem essa 

lógica opressora sobre a mulher através do erotismo excessivo de seus corpos. 
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Erotismo imensurável “quente-tropical” do “país das Américas”, não se encaixando 

dentro do racionalismo científico, mesmo quando esse erotismo se reduz num olhar, 

num gesto. “O que está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas 

constituídas” (Bataille, 2014, p.42). 

 Na “dissolução” das regras patriarcais “constituídas”, cada uma dessas 

personagens em estudo transgride através da estética tropicalista, no relato do 

romance. Vejamos: das cinco personagens em estudo só Pombinha e Estela se 

casam legalmente, e somente Estela torna-se mãe, porém, a paternidade da filha é 

duvidosa, dada a prevaricação da mãe. Pombinha viola aquela instituição 

matrimonial patriarcal quando desfaz seu casamento para ser amante homossexual 

de Léonie. Rita Baiana nunca se casou, assim como Bertoleza. As cinco 

personagens transformam aqueles interditos matrimoniais em interditos paródicos na 

“desordem organizada”: 

  
Mas o efeito mais constante do movimento a que dei o nome de 
transgressão é o de organizar o que por essência é desordem. Pelo fato de 
introduzir a superação num mundo organizado, a transgressão é o princípio 
de uma desordem organizada. (Bataille, 2014, p.144) 

 

É na inversão dos valores positivistas que Aluísio Azevedo, no 

experimentalismo erótico-tropicalista, transgride as antigas formas constituídas. 

Dessas formas arcaicas da utilidade e da quantificação patriarcalista-capitalista, 

Aluísio Azevedo inverte para novas formas revitalizadoras, inovadoras do prazer e 

da qualidade natural de vida sobre a soberania erótica feminina. Esse contexto 

aluisiano tropicalista do “país das Américas” vem organizado na desordem em meio 

a um jogo no qual não há transgressão sem interdito. 

Na “desordem organizada”, Bertoleza viola o interdito do casamento 

homogêneo na heterogeneidade do erotismo dos corações. Ela oferece ao seu 

amante João Romão o que de mais sublime e precioso  a alma feminina possa ter. 

De dentro do seu âmago, ela extrai para João Romão o encantamento poético 

amoroso, cuja nobreza de sentimentos foi reservada intimamente ao homem da sua 

vida, ele próprio. 

Porém, Bertoleza não foi correspondida na sua tão esperada paixão feliz de 

amor pleno:  
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Se o amante não possuir o ser amado, pensa às vezes em matá-lo: muitas 
vezes preferiria matá-lo a perdê-lo. Deseja em outros casos sua própria 
morte. O que está em jogo nessa fúria é o sentimento de uma continuidade 
possível percebida no ser amado. Parece ao amante que só o ser amado – 
isso se deve a correspondências difíceis de definir, que acrescentam à 
possibilidade de união sensual a de uma união dos corações – pode, neste 
mundo, realizar o que nossos limites interdizem, a plena confusão de dois 
seres, a continuidade de dois seres descontínuos. (Bataille, 2014, p.43) 

 

Bertoleza não foi correspondida nessa união de dois corações em um. O seu 

coração está unido na continuidade plena do ser com o do seu amante. Para 

Bertoleza, o seu amante era a “transparência do mundo”. Para o amante, Bertoleza 

era a ascensão social. Por isso, ela opta pela morte. “É o ser pleno, ilimitado que a 

descontinuidade pessoal não mais limita” (Bataille, 2014, p.44). 

Das cinco personagens estudadas, só Bertoleza amou o seu par com o 

erotismo excessivo do coração. As demais personagens amaram os seus pares com 

o erotismo excessivo dos corpos desnudados do ser pleno. Porém, tanto no erotismo 

excessivo dos corações como no erotismo excessivo dos corpos, o que predomina é 

a passagem do isolamento do ser na forma descontínua para a passagem do ser na 

forma contínua de sentimentos plenos. 

Rita Baiana amou seu amante Jerônimo na forma do erotismo excessivo dos 

corpos. Ambos se amaram de forma tal a experimentar na paixão dos corpos 

desnudos de si a “perturbação e a desordem” com um sopro de morte: 

 
Abaixo dessa violência – a que corresponde o sentimento de contínua 
violação da individualidade descontínua – começa o domínio do hábito e do 
egoísmo a dois, o que quer dizer uma nova forma de descontinuidade. 
(Bataille, 2014, p.44) 

 

Foi nessa paixão egoísta, entre Rita Baiana e Jerônimo, que o ex-amante 

Firmo, foi assassinado violentamente por Jerônimo, com a aprovação de sua amada 

Rita Baiana. Foi o sentimento da perda da amada que levou Jerônimo a cometer tal 

violência: “Se for preciso, posso dizer, no erotismo: Eu me perco” (Bataille, 2014, 

p.55). 

Pombinha e Léonie também experimentam o erotismo excessivo dos corpos. 

Porém, de forma diferente de Rita Baiana, pois elas são bissexuais. Em meados do 

século XIX, não era possível ser homossexual ou bissexual livremente. Não era 

permitido ter esse tipo de identidade sexual, ou seja, ser soberano dos seus corpos 

e desejos. 
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Na força explosiva do excesso do erotismo dos corpos, Pombinha e Léonie se 

colocam fora da lógica conceptiva do mundo patriarcal-capitalista do século XIX. 

Elas saem do universo do mundo hegemônico e vão em direção da heterogenia 

transcendental do universo erótico da descontinuidade do ser para a continuidade de 

que o ser é capaz e o que o mundo pode oferecer. Continuidade essa indesejada 

pela hegemonia do poder dominante. Pois, essas atitudes consciente-inconsciente 

do ser desnudado de si desequilibram a racionalidade do poder absoluto. 

Ambas as personagens reagem a formas de vida que delimitam as 

experiências emancipadoras de uma vida interligada com a mobilidade propiciada 

pela força motriz do erotismo dos corpos. Por isso, Pombinha e Léonie têm 

consciência que seus corpos vão além de seus conhecimentos no impulso corporal 

do universo erótico humano. “A continuidade é dada na superação dos limites” 

(Bataille, 2014, p.144). 

Estela, dentre as cinco personagens, é a única a permanecer casada. Casada 

com Miranda e com uma filha para criar. Mas essa situação em que ela mesma se 

colocou não a impede de desfrutar os excessos do erotismo dos corpos. Ela 

experimenta esses excessos eróticos tanto com o marido como com outros amantes. 

Estela tem consciência dos interditos impostos pelas leis matrimoniais patriarcais 

fundados na ciência e na razão. Mas ela rompe com essas formas racionais 

patriarcais que regulam a vida sexual da mulher. 

A calma ordenadora sexual do casamento, Estela despreza. É justamente 

essa calma ordenadora que impulsiona na consciência de Estela à angustia de um 

casamento de aparência burguesa. Ela experimenta, na transgressão bem-sucedida 

do interdito do casamento, o desnudamento do erotismo dos corpos no “país das 

Américas” e se deixa aprisionar no jogo erótico “na passagem da descontinuidade à 

continuidade” (Bataille, 2014, p.40). 

Estela trai o marido, transgride aquele interdito hegemônico patriarcal, 

experimentando na passagem da transgressão a angústia que “funda o interdito”. 

 
Mas experimentamos, no momento da transgressão, a angústia sem a qual 
o interdito não existiria: é a experiência do pecado. A experiência conduz à 
transgressão acabada, à transgressão bem-sucedida, que, conservando o 
interdito, conserva-o para dele gozar. (Bataille, 2014, p.62) 

 

Essa angústia violenta sentida por Estela na “ordem desorganizada” do 

cotidiano do casamento é a força positiva subjetiva da consciência do interdito do 
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casamento diante de si, que a leva a transgredi-lo. Ela não se aprisiona diante dele, 

e o transgride com a força positiva angustiante no experimentalismo de sua 

transgressão. “[...] sobretudo no momento suspenso em que ele ainda atua e em 

que, não obstante, cedemos à impulsão a que ele opunha” (Bataille, 2014, p.62). 

 
Aqueles que ignoram, ou só experimentam furtivamente, os sentimento de 
angústia, de náusea, de horror, comuns às mocinhas do século passado 
(XIX), não são suscetíveis, mas o mesmo se dá com aqueles que se deixam 
limitar por tais sentimentos. Esses sentimentos nada têm de doentio; mas 
são, na vida de um homem, o que a crisálida é para o animal perfeito. A 
experiência interior do homem é dada no instante em que, quebrando a 
crisálida, ele tem a consciência de dilacerar a si mesmo, não a resistência 
oposta de fora. A superação da consciência objetiva, que as paredes da 
crisálida limitavam, está ligada a essa inversão. (Bataille, 2014, p. 62) 

 

Bataille (1897) explicita o que Aluísio Azevedo, já no século XIX, coloca na 

representação do romance O Cortiço, ou seja, o aprisionamento erótico sexual da 

mulher sob o poder dominante. As “mocinhas do século passado” de Bataille, diante 

do interdito se refugiavam no “casulo”. “Mas as mocinhas do século XIX” de Aluísio 

Azevedo, isto é, as personagens Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela 

rompem o casulo do século XIX – patriarcal-capitalista, na representação do relato 

ficcional do romance – como mulheres de visão do século XX. Elas rompem a 

“crisálida” do tempo e espaço, dilacerando-se no excesso do erotismo do coração 

(Bertoleza) e dos corpos (Rita Baiana, Pompinha, Léonie e Estela), com consciência 

objetiva diante do interdito do casamento. Entretanto: “Há [...] entre a consciência, 

estreitamente ligada ao trabalho, e a vida sexual, uma incompatibilidade cujo rigor 

não poderia ser negado” (Bataille, 2014, p.188). 

Não por acaso a personagem Bertoleza desenvolveu o erotismo dos corações 

e não o erotismo dos corpos. No relato do romance, é Bertoleza quem mais trabalha 

das cinco personagens em questão. Mas foi através do erotismo dos corações que 

Bertoleza, a seu modo, se sentiu feliz ao lado do amante João Romão. Isto é, com a 

superação dos seus limites no desnudamento da continuidade do ser pleno: 

 
O erotismo dos corações é mais livre. Se se separa em aparência da 
materialidade do erotismo dos corpos, procede dele [...]. Na base, a paixão 
dos amantes prolonga no domínio da simpatia moral a fusão dos corpos 
entre si. (Bataille, 2014, p.43) 

 

Com o erotismo “mais livre”, aproxima-se mais de uma estabilidade 

emocional-afetiva, se desvinculando do sentido egoísta do erotismo dos corpos; este 
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se aproxima mais do perfil de Bertoleza. Pois, Bertoleza é mais próxima da “poética 

da Relação”, neoamericana do “país das Américas”. Ela se desvincula da 

materialidade do erotismo dos corpos e do materialismo capitalista concreto exterior. 

Desvinculada do materialismo concreto individual, Bertoleza opta pela morte. 

Nessa opção, ela causa desordem contra aquele mundo soberano, pois a morte é a 

força-motriz do erotismo na experimentação da passagem da vida para a morte: 

 
A aprovação da vida até na morte é desafio; tanto no erotismo dos corações 
quanto no dos corpos, ela é desafio, por indiferença, à morte. A vida é 
acesso ao ser: se a vida é mortal, a continuidade do ser não o é. [...] O 
erotismo abre para a morte. A morte abre para a negação da duração 
individual. (Bataille, 2014, p. 47) 

 

Com a morte, Bertoleza entra no jogo erótico versus transgressão dos 

interditos patriarcais-capitalistas do século XIX no Brasil. Da posse soberana do seu 

corpo, ela abre os limites fronteiriços do poder homogêneo dominante com a 

violência do excesso de erotismo da morte. Bertoleza subtrai a soberania alienante 

do poder contra a mulher e o transfere para a soberania da morte emancipadora na 

continuidade do ser. 

Já Rita Baiana trabalha pouco. É considerada displicente no seu trabalho 

diário de lavadeira de roupas pelas próprias colegas. Para Rita Baiana, há uma 

incompatibilidade na lógica do trabalho com sua vida sexual, baseada no erotismo 

dos corpos. O trabalho para ela tem um sentido profano de uma operação servil 

exploratória de sociedade capitalista monopolista e, no excesso do erotismo 

corporal, ela encontra a qualidade do que é outro, ou seja, a sua continuidade. Rita 

Baiana se enfastia com a profanidade da lógica utilitária do trabalho. 

 

No domínio de nossa vida, o excesso se manifesta na medida em que a 
violência prevalece sobre a razão. O trabalho exige uma conduta em que o 
cálculo do esforço, relacionando à eficácia produtiva, é constante. Exige 
uma conduta razoável, em que os movimentos tumultuosos que se liberam 
na festa e, geralmente, no jogo, não são admitidos. Se não pudéssemos 
refrear esses movimentos, não poderíamos trabalhar, mas o trabalho 
introduz justamente a razão de refreá-los. [...]. A maior parte do tempo, o 
trabalho é a tarefa de uma coletividade, e a coletividade deve se opor, no 
tempo reservado ao trabalho, a esses movimentos de excesso contagioso 
nos quais nada mais existe senão o abandono imediato ao excesso. Ou 
seja, à violência. (Bataille, 2014, p.64) 

 

Na soberania do erotismo corporal de Rita Baiana, o excesso emancipador 

prevalece diante do interdito racional do trabalho frente à mulher. Desse excesso 
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advindo da “violência” originária do interdito, Rita Baiana o reutiliza com seus 

prazeres, festas, pagodes, férias e vida sexual ativa e, com seus amantes, no 

próprio excesso de erotismo dos corpos. Na tarefa de lavar roupas “para fora”, Rita 

Baiana trabalha em coletividade com suas colegas também lavadeiras de roupas. 

Porém, trabalha somente para a manutenção de sua sobrevivência no tempo 

presente, diferente de suas colegas. 

Rita Baiana, no “país das Américas”, como neoamericana, isto é, na 

intervalorização cultural da crioulização, não se sujeita a uma posição de alienação e 

servidão. De certa forma, ela exerce uma liderança com a classe proletária mestiça, 

simbolizada pelo cortiço, na forma explícita de uma identidade cultural de relação 

heterogênea com o poder homogêneo dominante do século XIX em nosso país. De 

posse de sua soberania erótica corporal, Rita Baiana está segura de si, pois, “A 

verdade dos interditos é a chave de nossa atitude humana” (Bataille, 2014, p.61). 

E Rita Baiana faz uso da senha dessa “chave” na sua vida pessoal, 

profissional, afetiva e erótico-sensual no excesso de erotismo dos corpos. Por tudo 

isso, ela se diferencia e lidera a classe das lavadeiras de roupas representada no 

simbolismo do cortiço. 

Pombinha e Léonie também são soberanas. Soberanas do poder dos seus 

corpos a serviço da alta e rendosa prostituição. Entre os seus clientes, estão os 

barões do café, os soberanos do poder homogêneo dominante. Na prostituição, 

esses senhores transgridem o interdito da moral e bons costumes do patriarcalismo 

brasileiro do século XIX. Isto porque são considerados pela elite desse mesmo poder 

como honrados cidadãos e dedicados chefes de família. 

Dessa forma, Pombinha e Léonie mantêm no subterrâneo da prostituição, 

relações íntimas com o poder como grandes empresárias e sócias que são da alta 

prostituição. Submetem seus clientes a uma situação de coisificação altamente 

lucrativa, bem capitalista, num jogo de cálculo financeiro do prazer. “As ferramentas 

e os produtos do trabalho são coisas descontínuas, aquele que se serve e fabrica os 

produtos é ele próprio um ser descontínuo [...]” (Bataille, 2014, p.144).  

Por isso, Pombinha e Léonie, com suas “ferramentas e produtos do trabalho” 

inerentes à prostituição lucrativa e coisificada, não excedem o erotismo dos corpos e 

se entregam à força capitalista do luxo e do consumo; são, portanto, seres 

descontínuos. Porém, elas têm ações ambíguas. Pois, quando estão sozinhas entre 

si, revelam-se seres contínuos no desnudamento do excesso do erotismo dos 
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corpos. E, na errância por perder-se por completo, na transcendência da 

irracionalidade entre o erotismo, a continuidade e a heterogeneidade, transgridem o 

interdito do casamento heterossexual daquela sociedade. 

Quando Pombinha e Léonie estão mais para o cálculo financeiro do lucro do 

prazer, elas beiram a cultura capitalista de raiz única. Quando visitam o cortiço, com 

ações benemerentes, se envolvendo com a classe social proletária mestiça, elas 

beiram a cultura crioula do “país das Américas”. Tanto na profissão de lucro fácil 

junto aos seus clientes poderosos, quanto nas ações benemerentes junto a classe 

proletária, ambas são vanguardistas naquilo que fazem. 

Das cinco personagens, Estela é a única que não trabalha. Ela é rica, 

emancipada financeiramente, graças ao seu dote financeiro. No simbolismo do 

“sobrado branco”, ela pertence à classe política dominante do poder hegemônico do 

Brasil do século XIX. E, portanto, ela usufrui dos privilégios que emanam desse 

poder. Sem necessidade de trabalhar e amparada nas leis daquele poder soberano, 

ela gasta o excedente da sua energia feminil com o excesso do erotismo dos corpos. 

Diferente da classe proletária no simbolismo do cortiço, que gasta o excedente na 

força de trabalho. 

Seu valioso dote, sua cor de pele branca, sua projeção social elevada junto 

ao poder hegemônico branco lhe dão a segurança necessária para transitar 

livremente dentro ou fora da lei, fundada por aquele poder, sempre de acordo com 

suas conveniências. Suas ações de cidadã são autodirigidas para seus interesses, 

cujo objetivo principal é a manutenção do poder e do patrimônio pessoal. 

Estela gosta do farto luxo que o capitalismo-monopolista lhe oferece, e ao 

qual ela tem acesso graças à força de trabalho da classe proletária na 

representação do cortiço, assim como Pombinha e Léonie. E, igualmente como 

Pombinha e Léonie, Estela neste sentido, se identifica mais com a cultura capitalista 

de raiz única da Euro-América. Mas, Estela é ambígua nas suas ações. Pois, é no 

erotismo dos corpos que ela conhece “a operação do erotismo”: 

 
Toda a operação do erotismo tem por fim atingir o ser no mais íntimo, no 
ponto em que o coração desfalece. A passagem do estado normal ao 
desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser constituído na 
ordem descontínua. (Bataille, 2014, p.41) 

 

Na ociosidade laboral de Estela é que se dá a “dissolução” da ordem 

“descontínua” hegemônica em relação ao mundo organizado patriarcal-capitalista. 
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Neste ponto, Estela transgride essa hegemonia soberana da qual ela mesma faz 

parte e se aproxima mais da cultura neoamericana no “país das Américas”, na 

transcendência da inconsciência no experimentalismo do erotismo dos corpos, na 

continuidade do ser pleno: “O rastro, resíduo supõe e traz em si a divagação do 

existente, e não o pensamento do ser” (Glissant, 2005, p.82). 

Na experiência erótica dos corpos, Estela também é soberana, pois essa 

experimentação ilimitada dos corpos coloca o ser nas vias da soberania. Isto é, 

diferente da soberania, mas na perda da soberania da individualidade própria do ser 

descontínuo, há o encontro na continuidade do ser sem dominação alguma do ser 

pleno desnudado de si. “A passagem do estado normal ao desejo erótico supõe em 

nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua” (Bataille, 2014, 

p.41). 

Nessa condição de “dissolução”, Estela adquire a soberania que o poder 

hegemônico patriarcal-capitalista do século XIX no Brasil não deseja. Pois esse tipo 

de soberania estabelece a heterogenia emancipadora. Assim sendo: 

 

[...] o mundo homogêneo exclui da vida social as condutas soberanas que 
dão vazão à heterogeneidade. 
O indivíduo que se desvia do trabalho, desfuncionaliza a energia liberando-a 
para despesas improdutivas; torna-se, ao contrário, um receptáculo de 
forças heterogêneas. A soberania em Bataille é a condição plena da 
heterogeneidade. Nesse sentido, para ele, o ser soberano é aquele que vive 
inteiramente nos extremos do excesso e na consumação de si mesmo. 
(Borges, 2012, p.21) 

 

Estela gosta desses “excessos de consumação de si mesma”. E, por isso, se 

expõe em escândalos sexuais. Só fica preocupada e disfarça quando esses 

escândalos são flagrados pela classe proletária representada pelo cortiço mestiço. 

Pois, não é bom que o poder proletário heterogêneo descubra os escândalos do 

poder homogêneo soberano político patriarcal, principalmente de tão honrada 

esposa e mãe como dona Estela. Como diz Bataille: 

 
“seres descontínuos” [...] realizam uma experiência de continuidade; a 
continuidade é o sentido que as relações entre corpos adquirem quando se 
colocam na via excessiva das experiências do sacrifício, do erotismo, da 
poesia, do êxtase, das condutas marcadas pela violência [...]. 
A consumação de si não se faz em confirmação de um saber e de sua 
autoridade, mas em razão da autoridade própria da experiência que em seu 
ato desautoriza qualquer outro saber. (Borges, 2012, pp.25-6) 
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 Tanto Bertoleza com a poética da “Relação” no erotismo dos corações e do 

sacrifício de sua morte, como Rita Baiana na displicência sobre o mundo regulado 

do trabalho e no erotismo dos corpos, “desautorizam” o “saber” racional do velho 

patriarcalismo do século XIX. É através das “condutas soberanas” dos seus corpos, 

no experimentalismo da continuidade do ser pleno, com a “consumação de si”, que 

se revela a heterogeneidade do ser emancipado em relação ao do poder da época. 

Através dessa heterogeneidade, abre-se o caminho para a ascensão daquela classe 

proletária do Brasil de então. 

 Já Pombinha e Léonie, na inversão dos valores positivistas da estética 

naturalista para a estética tropicalista, no romance de Aluísio Azevedo, transgridem 

a hegemonia do poder soberano patriarcal quando explicitam na conduta soberana 

de seus corpos o homossexualismo e o bissexualismo. Quando ironizam aquele 

mesmo poder desautorizando o seu saber patriarcalista, frente à luxúria da 

prostituição patrocinada por elas, mas, consumida e mantida na promiscuidade da 

ilegalidade da lei. 

 Portanto, é na visualização erótico-social da personagem no relato corporal 

que Aluísio Azevedo, em seu romance O Cortiço, faz a inversão dos valores 

positivistas da estética naturalista para a estética tropicalista. Da revisitacão histórica 

e sociocultural feita pelo autor no “país das Américas” sobre a nossa diversidade 

cultural étnica, Azevedo propõe ao leitor um jogo lúdico enigmático, científico, 

político e social no relato do romance. Propõe ao leitor revisitar sua obra com o olhar 

na inversão dos significados naturalista-positivistas para os significantes da estética 

tropicalista. 

 Da imagem erótica da mulher, Aluísio Azevedo mostra a força-motriz 

emancipadora feminina na tradução das personagens Bertoleza, Rita Baiana, 

Pombinha, Léonie e Estela. O autor denuncia e mostra a “crisálida” que o poder 

tenta “fechar”. Mas, Azevedo parodia aqueles interditos sociais do poder soberano 

com a força da transgressão erótica do corpo feminino, na inserção da estética 

tropicalista em representação no seu romance. 

 Ao explicitar a conduta soberana erótica da mulher frente ao poder dominante 

da época, o autor resiste ao cientificismo político-social. Resiste na representação 

revisitada do realismo subjetivado na cultura crioula neoamericana do “país das 

Américas” com a performance emancipadora de cada uma daquelas personagens. 

Deste novo olhar experimentalista, calcado na inversão dos valores naturalista-
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positivistas para a estética tropicalista, Azevedo demonstra o resultado concreto 

positivo do poder transformador. 

 O jogo enigmático de Aluisio Azevedo revela ao leitor a força da mulher 

brasileira do século XIX com o olhar no século XX na representação do Brasil em 

miniatura. As forças heterogêneas do erotismo imagético feminino no relato do 

romance contribuem para a decadência daquele poder hegemônico e, ao mesmo 

tempo, para a ascensão do poder heterogênico na representação da classe 

proletária. Isto é, no eixo do simbolismo do romance: o “sobrado branco” 

representando o poder soberano homogêneo, e o cortiço representando o poder 

heterogêneo mestiço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Percorremos um caminho investigativo, que se inicia com a trajetória das 

personagens protagonistas Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela, no 

relato do romance O Cortiço, quando estas se entrelaçam ao movimento histórico e 

sociocultural do Brasil do final do século XIX. Isso nos possibilitou realizar um 

levantamento de confronto entre o realismo-naturalismo europeu mais ortodoxo de 

Émile Zola, com um realismo-naturalismo mais heterodoxo de seus discípulos Eça 

de Queiros e Aluísio Azevedo. 

 Aluísio Azevedo, na sua obra, vai da diacronia historiográfica zolaesca, 

passando pela heterodoxia do naturalismo de Eça de Queiros e, indo mais além com 

seu método experimentalista-tropicalista. Pela profanação e ironia dos interditos 

considerados intocáveis pelo sistema político, econômico e patriarcal de monopólios, 

o autor decodifica as amarras de uma sociedade homogênea ofuscada nos 

interditos, tendo como princípio a ordem social patriarcal do mundo regulado do 

trabalho de produção capitalista. 

 O romancista introduz no Novo Mundo um realismo-naturalismo de matiz 

“quente e tropical”, conectado à dialética da diversidade étnico-cultural da Meso-

América, Euro-América e Neo-América no “país das Américas”. Potencializa e 

tensiona, com esta visão, os dispositivos em uso pelas teorias positivistas-

mecanicistas europeias. A intencionalidade do autor é tornar visível o invisível e o 

dizível no indizível dentro dos interditos de regras patriarcais sociais e da exploração 

do trabalho capitalista monopolista.  

 Por meio da ironia e da paródia no erotismo feminino, vimos como se 

estabelece a articulação na linguagem representativa, a referência textual do 

romance, e concluímos que Aluísio Azevedo propõe, na sua escritura profana, a 

dialética experimental da linguagem referencial com o simbolismo da estética 

tropicalista, à luz da cultura crioula no “país das Américas”. E, através do olhar no 

tempo passado, o autor traz para o seu tempo presente a inversão dos valores 

positivistas, por meio da tradução da estética experimentalista tropicalista. Com isso, 

potencializa vazios deixados pelo mundo homogêneo na representação do 

cientificismo mecaniscista-nacionalista europeu mais ortodoxo. 
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 Tal mentalidade política homogênea do século XIX, na Europa, leva Aluísio 

Azevedo a revisitar as padronizações e as classificações da escola literária realista-

naturalista europeia. O romancista vai em busca do equilíbrio natural da vida, na 

representação revisitada do realismo-naturalismo, através da visão erótica natural e 

social da personagem feminina no relato corporal do texto imagético em O Cortiço. 

É na inserção de sentimentos, cores, sons, imagens, na composição irônica das 

formas individuais das personagens Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e 

Estela, e dentro da dinâmica histórica e- sociocultural da época que Aluísio Azevedo 

monta a representação coreográfica de um espetáculo teatral do Brasil em miniatura 

cujo cenário é Rio de Janeiro do século XIX. 

 Foi na leitura revisitada do romance O Cortiço que escolhemos o espaço 

natural, cultural e social de 1890 do Brasil de então, na forma imagética expressiva 

da força erótica sensual feminina. Aluísio Azevedo irrompe, na intersecção visual 

com o textual, as fronteiras estéticas naturalistas, alicerçadas na cultura brasileira. 

Na concepção realista-naturalista do romance, o autor mostra e demonstra 

literariamente as fronteiras rompidas na escritura de sua obra. Com os aspectos 

múltiplos no espaço natural, cultural e social definido pelas classes sociais, a 

burguesia dominante branca e a proletária mestiça irrompe. 

 O poder soberano homogêneo branco vem representado no romance na 

figura da personagem Estela. O poder heterogêneo proletário mestiço está 

encarnado nas figuras das personagens Bertoleza e Rita Baiana. A corrupção sexual 

do poder branco homogêneo se apresenta nas figuras dos barões do café e na 

prostituição ilegal das empresárias do sexo Pombinha e Léonie. 

 No jogo do significado-significante, Aluísio Azevedo explora ao máximo a 

configuração homogênea-heterogênea entre os dois mundos dissociados entre si, o 

poder soberano patriarcal-capitalista e o poder heterogêneo mestiço. Dessa 

dissociação, resulta a desordenação da ordem da lógica do poder homogêneo 

patriarcal-capitalista, na transgressão dos interditos sociais e da força do trabalho 

regulado desse poder. Ironicamente, são esses interditos que estimulam a 

heterogenia do erotismo corporal feminino no romance. Uma força contrária ao 

poder homogêneo da época.  

 Na representação ficcional, no relado do romance, são as personagens 

Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela que irrompem como 

protagonistas; com a força-motriz natural na liberação da vida, na desordem 
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organizada erótica e feminina, transgridem os interditos. O autor-narrador delega 

mobilidade social erótica àquelas personagens; e essa mobilidade potencializa o 

resgate emancipatório dos desejos soberanos femininos subtraídos pelo poder 

homogêneo, que passa a sequenciar, nominalmente. 

 Bertoleza ganha mobilidade de ação, na poética da “Relação” neoamericana. 

Ela não caminha em direção a uma síntese daquele poder soberano branco. Pelo 

contrário, através da “carne”, na força explosiva do erotismo, ela se abre 

profundamente para a soberania heterogênea de seu corpo, não temendo se perder 

na experiência soberana da morte. Na experiência extrema da morte, Bertoleza 

encontra “o estado extremo da vida” (Bataille, 2014, p.266). 

 Rita Baiana encontra o seu “estado extremo da vida” nas suas danças 

eróticas, nas festas que ela patrocina para os moradores do cortiço, na transgressão 

indisciplinar do trabalho exploratório do mundo fundado capitalista-monopolista e 

nas suas conquistas amorosas. Tanto Bertoleza como Rita Baiana optam pela 

heterogeneidade da cultura neoamericana. No excesso da força do erotismo, elas 

liberam a vida e, por isso, são líderes na ascensão da classe proletária mestiça do 

século XIX, no Brasil, na representação ficcional do relato do romance O Cortiço. 

 Pombinha e Léonie encontram o “estado extremo da vida” na prostituição. 

Prostituição essa direcionada para os poderosos do poder dominante do Brasil 

daquela época. Aluísio Azevedo parodia aquele poder nas figuras das personagens 

Pombinha e Léonie com o comércio profissional do corpo. Os nobres barões do café 

se desnudam de si mesmos diante das duas prostitutas. Estas desautorizam a lei 

desse poder constituído com o excesso das forças heterogêneas de seus corpos. 

Desautorizam e contaminam o mundo da razão homogênea. 

 Estela também encontra o “estado extremo da vida” na desautorização do 

poder dominante homogêneo da qual ela própria é representante. Mas, é nessa 

desautorização que ela se desnuda de si mesma, tal como os barões do café, os 

representantes, com o mesmo poder dominante de Estela. Assim como Pombinha e 

Léonie, Estela consome o excesso das forças heterogêneas do seu corpo com os 

amantes, independentemente de classe social. 

 Na transgressão do jogo dos mundos dissociados homogêneo-heterogêneo, 

Estela transita nos dois. Sempre de acordo com suas conveniências. Quando é 

conveniente, ela transgride o interdito do casamento e exorbita nos braços dos 

amantes. Quando não, ela é a honrada mãe de família. Na paródia de O Cortiço, 
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Estela representa a habilidade do poder soberano homogêneo na manipulação e 

manutenção dos privilégios políticos econômicos do século XIX no Brasil. 

 Neste jogo enigmático dos significados-significantes, Aluísio Azevedo explora 

ao máximo a trama de dois mundos dissociados entre si, o mundo soberano 

homogêneo branco dominador e o mundo soberano heterogêneo mestiço. Essa 

dissociação se dá justamente pela imposição da ordem lógica, política e cultural dos 

interditos sociais daquele poder homogêneo de raiz cultural única em detrimento da 

heterogenia cultural mestiça. 

 Segundo este jogo, o leitor pode revisitar a obra O Cortiço fundamentado nos 

novos significantes, na inserção da estética tropicalista no experimentalismo de 

Aluísio Azevedo. É o Novo Mundo, recebendo a obra aluisiana, num sistema de 

símbolos literários, que dá autoridade à literariedade nesta tradução de matiz 

“quente e tropical” da caracterização subjetiva pela crioulização objetiva nas 

performances das cinco personagens protagonistas. 

 No redimensionamento da estética realista-naturalista para a estética 

tropicalista no “país das Américas”, em O Cortiço, o sentido metafórico daqueles 

dois mundos, simbolizados pelo sobrado branco e o cortiço mestiço, vai se 

concretizando nos novos significantes desde o início do relato do romance. Vai se 

mostrando na linguagem metaficcional do texto romanesco, cuja intencionalidade do 

autor é revitalizar uma leitura fundada na metaliteratura. Isto só se dá quando 

englobada pelo experimentalismo metodológico da estética realista-naturalista-

tropicalista. 

 Segundo esta revisitação investigativa realizada na obra O Cortiço, 

encontramos um sentido lírico-poético na cumplicidade do autor em relação à 

mulher, nas figuras das personagens Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e 

Estela. O autor-narrador estabelece, através da paródia, uma relação de resistência 

e denúncia frente ao poder soberano do século XIX no Brasil. Resistência e 

denúncia diante de tal poder, que tenta atribuir à mulher papéis alienantes 

patriarcalistas frente aos seus desejos soberanos. Como agente desse processo 

histórico, o romancista interfere na uniformização das classes sociais dando 

mobilidade de ação àquelas personagens. 

 No primeiro capítulo, vimos que Aluísio Azevedo ultrapassa a diacronia 

historiográfica dos significados para a sincronia de novos significantes, abrindo 

espaço para o leitor revisitar o romance com um olhar reflexivo subjetivado na 
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cultura crioula da Neo-América. Isto permite ao o leitor decifrar o método 

experimentalista de matiz “quente e tropical”, na autonomia da escritura diante da 

tradução de uma nova e diversa realidade do século XIX no Brasil, com a ascensão 

da nova classe proletária e a queda da classe social patriarcal-capitalista 

monopolista. 

 Já no segundo capítulo, partimos da linguagem referencial, na representação 

textual do romance, sugerindo a leitura do inapreensível referencial da primeira 

linguagem, conectada aos princípios do cientificismo naturalista-positivista e com o 

capitalismo monopolista, rompendo através do erotismo feminino os dispositivos de 

tutela masculina da dinâmica estrutural da forma do romance. 

 Assim, se afirma o fenômeno da crioulização cultural na literariedade da 

metalinguagem, implícito no contexto global da obra. De tal forma, Aluísio Azevedo 

reafirma o papel definitivo feminino na demarcação entre o limite convencional 

patriarcal-capitalista para o espaço sem fronteiras do poder soberano feminino. Aí, 

está a potência do método realista-naturalista-tropicalista aluisiano frente ao 

cientificismo mais ortodoxo europeu do século XIX. Sendo assim, o autor sugere, na 

arqueologia do romance, uma representação que avança o realismo. 

 O engenhoso sistema de literariedade aluisiano refere-se ao imbricamento do 

contexto histórico e sociocultural e paisagístico-climático do Brasil da época. Releva 

a abertura de novas culturas valorizando a emancipação da mulher. As personagens 

protagonistas do romance, Bertoleza, Rita Baiana, Pombinha, Léonie e Estela, na 

intriga traduzem a cultura crioula sustentada pelo rastro-resíduo neoamericano no 

“país das Américas”. 

 Aluísio Azevedo produz uma obra inovadora, em que prevalece a importância 

da intervalorização das culturas universais, abrindo-se para outras identidades 

culturais na proposta vincular afirmativa da cidadania libertadora feminina e de uma 

nação emancipada de preconceitos. Contribui, em síntese, através da forma da obra, 

com uma compreensão ampliada da realidade histórica e sociocultural do Brasil do 

século XIX, porém, com uma tendência estética tropicalista, conforme acreditamos, à 

luz dos pensamentos de Bataille e Glissant, um rastro-resíduo neoamericano no 

“país das Américas. 
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