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RESUMO 

Um estudo comparativo do naturalismo brasileiro e 

americano, tendo como material de análise dos romances 0 Cor-

tlço de Aluísio Aasevedo e Maggie ; A Girl of thé Streets de 

Stephen Crane, irá esclarecer o curso das duas literaturas. 0 

naturalismo, embora esteja presente em ambos os países, toma 

direções enfáticas diferentes que estão em íntima relação com 

as divergências culturais e literárias existentes entre o 

Brasil e os Estados Unidos. 

A estética naturalista caracteriza-se por uma visão 

do homem, do mundo, da vida, da sociedade, da religião e da 

propria literatura que depende dos postulados e idéias da se-

gunda metade do século XIX: cientificismo, darwinismo, deter-

minismo, materialismo e patologismo. 0 Brasil, mais -permeá-

vel ã influência francesa, apresenta um naturalismo caracte-

rizado principalmente pelo patologismo,pelo determinismo he-

reditário e mesolÕgico, em que o tropicalismo desempenha um 

papel especial. Os Estados Unidos, onde a influência francesa 

é mais restrita, apresenta um naturalismo caracterizado pela 

ausência destes dois itens. 0 naturalismo americano é caracte-

rizado pelo decoro e moderação na escolha e tratamento dos as-

suntos.. conseqüente do puritanismo e da influência russa,prin-

cipalmente Tolstoi. 

A primeira parte desta dissertação, que se constitui 
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de pesquisa bibliográfica, determina as características bãsi~ 

cas do naturalismo europeu, principalmente o de França, onde 

esta estética teve sua gênese; e estuda a influência européia 

sobre o naturalismo brasileiro e americano. 

A segunda parte analisa os dois romances, 0 Cortiço 

de Aluísio Azevedo e Maggie; A Girl of the Streets de Stephen 

Crane, tendo em mente as características básicas do naturalis-

mo e sua particular antropovisão e cosmovisao. 
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ABSTRACT 

A comparative study of Brazilian and American 

naturalism, based on the novels 0 Cortiço by Aluísio Azeredo 

and Maggie; A Girl of the Streets by Stephen Crane, will 

clarify the course of the two literatures. Naturalism although 

it is present in both countries, has a different emphasis in 

each which is closely connected with the cultural and literary 

divergences which exist between Brazil and the United States. 

The aesthetics of naturalism ischaràctèrized by a 

vision of man, the world, life, society, religiori and 

literature which is dependent on the postulates and ideas 

of the second half of the nineteenth century: scientifisnv 

Darwinism, determinism, materialism, focusing pathologic 

phenomena. Brazil, more receptive to the French influence, 

presents a form of naturalism mainly characterized by 

pathologism and by hereditary and environmental determinism 

in which tropicalism plays a special rode. In the naturalism 

of the United States, where the French influence • is more 

restricted, these two aspects are absents American naturalism 

is characterized by moderation and decorum in the choise 

and treatment of subjects, as a consequence of puritanism. 

and the influence of the Russian realists, specially Tolstoy. 

The first part of this dissertation, which consists 

of bibliographic research, establishes the basic characteristics 

of European naturalism, principally that of France, where this 
vii 



•aesthetics originated. The European influence on Brazilian 

and American naturalism ia then examined. 

The second part analyses the two novels, 0 Cortiço 

by Aluísio Azevedo and Maggie; A Girl of the Streets by 

Stephen Crane, from the point of view of the basic characteris-

tics of naturalism and its particular vision of man and the 

universe. 
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INTRODUÇÃO 

Hã muito que o naturalismo despertou as atenções do 

autor e, â medida em que o tempo passava e os estudos prosse-

guiam, elas dirigiam-se especialmente âs diferenças e seme-

lhanças do naturalismo brasileiro e do naturalismo no rte r ame-, 

ricano durante seus estudos realizados na:í :Chelmsford ; High 

School. Assim a presente dissertação ê resultado de estudos 

realizados antes e durante o Curso de Põs~Graduação. 

Constituem assunto dessa dissertação1 as convergên-

cias e divergências entre o naturalismo brasileiro e o norte» 

americano. Ë a partir do naturalismo europeu, principalmente o 

francês, e de suas características, que constituem a base teó-

rica e prática para os naturalismos nacionais, que este tra-

balho pretende mostrar como a estética se adaptou äs caracte-

rísticas particulares do Brasil e dos Estados Unidos e por 

que hã elementos que são convergentes, e outros, divergentes. 

Assim questões importantes se apresentam: até que ponto e co-

mo o naturalismo europeu influenciou a literatura das AmetÈi-<"» 

oas? Até que ponto características individuais e nacionais mo-

dificaram o naturalismo europeu? As diferenças e semelhanças 

do naturalismo no Brasil e nos Estados Unidos serão analisa-

das por modelos concretos, por dois romances naturalistas: 

0 Çprtlço de Aluísio Azevedo e Maggie? A Girl of the Streets 



de Stephen Crane, A escolha destes romances justifica-se, uma 

vez que foram escritos em épocas iguais, porem em espaços cul-

turais diferentes. Este fato favorece o estudioso de litera-

tura, pois oferece subsídios substanciais para um estudo que 

revele em que pontos o naturalismo brasileiro e o americano 

convergem ou divergera. 

0 presente estudo tem como base o naturalismo fran-

cês; pois foi na França que essa estética teve o seu início 

e foi a partir da França que dominou o cenário literário mun-

dial das últimas décadas do século XIX. Assim estando deter-

minadas as características básicas do naturalismo, que impli-

ca uma visão toda especial do homem, do mundo e da vida,surge 

o,problema das peculiaridades dessa estética em espaços cul-

turais diferentes. 0 problema da pesquisa concretiza-se na 

medida em que 0 Cortiço de Aluísio Azevedo e Maggie de 

Stephen Crane forem examinados ã luz das visões determinista, 

darwinista, materialista e patológica, que implicam uma par-

ticular antropovisão e mundivisão e que se configuram como a 

estrutura básica da estética naturalista em que o espaço e as 

personagens desempenham papel preponderante. 

Objetivasse, assim, examinar em que proporção os dois 

romances, que aparentemente se assemelham qnanto â apresenta-

ção de espaços, personagens e ações, divergem ou convergem 

quando examinados ã luz das características básicas do natu-

ralismo. 

A dissertação constitui um estudo comparativo, pois 

"eatã confinada ao estudo das relações entre duas ou mais li-

teraturas"* . Porém como demonstrou .WELLEK e WARREN, a compa-
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ração entre literaturas, movimentos ou obras é assunto raro 

na historia da literatura, mas que pode ser 

"esclarecedor por definir não só paralelos e 
afinidadesj mas também divergências entre . o 
desenvolvimento literário de uma nação e o de 
outra". 3 ' . 

Assim o estudo comparativo entre os dóis romances, 

partindo do naturalismo francês e de suas características bá-

sicas, pretende aferir as convergências e as divergências en-

tre o naturalismo brasileiro e o americano, bem como as cau-

sas desses fenômenos, quer sejam elas culturais ou literá-

rias. 

Afirma DAICHES 

"This kind of criticism is not evaluative3it s 
aim is to help to account for differences in 
tonej, style and method between writers by 
showing how those differences are related to 
shifts in the cultural context".M • 

Por conseguinte o trabalho estabelece sua própria 
metodologia. Assim se torna necessária uma pesquisa biblio-
gráfica do naturalismo europeu, principalmente o francês on-
de esta estética teve sua gênese, e dos naturalismos do Bra-
sil e dos Estados Unidos tendo em vista a Influencia france-
sa e os movimentos pró e contra, existentes nos dois países. 
A segunda fase do estudo é uma análise literária dos dois 
romances, 0 Cortiço e Maggie; A Girl of the Streets, com ba-
se nos dados coletados durante a primeira fase. Portanto, o 
estudo segue um esquema: pela visão cientificista, darwinis-
ta, determinista, materialista e patológica, que estabelecem 
perspectivas do homem, da vida, da sociedade, do mundo, da 
religião e da estética ese mostrarão particulares e únicas 
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dentro da estética naturalista. Enfogue todo especial será 

dado ãs personagens e ao espaço durante a análise; pois a 

estética naturalista, em princípio e por princípio, se atem 

a estes dois elementos ficcionais. Portanto, a partir da 

pesquisa bibliográfica e da análise literaria se estabelece-

rão as convergências e as divergências do naturalismo brasi-

leiro e norte-americano. A dissertação segue, dessa forma, a 

sugestão de DAICHES 

"For this approach to he most prof itablè¿ . 
the critic should work both from the 
(cultural) context to the literature under 
consideration and from the work of 
literature to the context5 

A dissertação se configurará a partir de três capí-

tulos, divisão esta que se justifica pela íntima relação com 

metodologia seguida. No primeiro será apresentado o natura-

lismo europeu, principalmente o francês, estabelecendo-se,as-

sim, um modelo crítico. No segundo capítulo serão analisadas 

o naturalismo brasileiro e o naturalismo norte-americano ã 

luz desse modelo critico. E finalmente no terceiro capítulo 

serão examinadas as obras 0 Cortiço de Aluísio Azevedo e 

Maggie; A Girl of the streets de Stephen Crane, à luz da 

conceituação naturalista em foco, colhendo os elementos con-

vergentes e divergentes e as suas causas, quer sejam elas 

culturais ou literárias. 

Uma ve2 que não há edições críticas dos dois roman-

ces, impuseram-se as melhores e as mais cuidadas. Para o 

autor americano foi escolhida a edição da Fawcett6 e para o 

autor brasileiro a Editora Martins,que trabalhou em conjunto 

com o Instituto Nacional do Livro e o Ministério da Educação 
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e Cultura.7 



NOTAS 

JApesar de a maioria dos livros consultados terem sido edi-
tados antes de 1972, ano da mudança ortográfica da Língua Por-
tuguesa, adotamos a atual ortografia nas citações. Não se jus-
tifica a manutenção de ortografia ultrapassada. Não se trata 
de estudo das evoluções é nem tampouco os livros consultados 
sao tão antigos para que se mantenha a sua ortografia^ eles 
continuam sendo editados dentro das novas leis ortográficas. 

2WELLEK, R & WARREN,A. Literatura Geral, Literatura Compa-
rada e Literatura Nacional. In: Teoria da Literatura. 
2.ed. Lisboa, Europa-América , 1971. p.59. 

3IBID, p.57. 

uDAICHES,D. Criticism and Cultural Context. In: . 
.Critical Approaches to Literature. London, Longmans, 1956. 
p.387. 

5 IBID ¿ p. 388. 

6CRANE,S. Maggie; A Girl of the Streets. In: . Two 
Novels ; Maggie; A Girl of the streets and George's mother. 
4. ed. New York, Fawcett, 1967. p.11-88, 

'AZEVEDO^. 0 Cortiço. São Paulo, Martins/Brasil ia, INL 
& MEC, 1972. 254p. 
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. CAPÍTULO I 

O NATURALISMO EUROPEU 

O naturalismo teve sua gênese na França. As caracte-

rísticas do naturalismo do continente europeu constituem a es-

trutura básica para o estabelecimento das relações existentes 

ente o naturalismo norte-americano e o brasileiro. 

A comparação dos dois romances naturalistas, Maggie ; 

a Girl of the streets e 0 Cortiço, estabelecera os elementos 

convergentes ou divergentes e as causas desses fenômenos,quer 

literários;ou culturais. 

0 termo e o fenômeno "naturalismo" não se restringem 

ã segunda metade do século XIX. Uma série de situações confu-

sas tem surgido por falta de clareza, quando o termo é rela-

cionado com o realismo, quando é classificado como tendência 

ou como estética1. A única característica que permaneceu, a 

partir do posicionamento grego até os nossos dias, foi a li-

gação do fenômeno e do próprio termo "naturalismo" com mate-

rialismo: ambos estão ligados â importância dada aos objetos 

tangíveis do mundo concreto. O termo e o fenômeno estão tam-

bém ligados a domínios não literários; carregam dentro de si 

os significados pertinentes a outros domínios como o filosófi-

co, o científico e o artístico. Essa problemática é o assun-

to de estudo de um dos livros de OSBORNE2, mas este ; trabalho 
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focaliza a estética literaria em si, do final do século XIX.. 

Como tendencia, o naturalismo e o realismo são mui-

to anteriores. Os problemas quanto ã utilização dos termos, 

como são entendidos foram causados, principalmente, durante 

o próprio século XIX. Como exemplo basta citar Zola, que, ao 

comentar os trabalhos dos jovens pintores, usou os termos 

"realista, naturalista, impressionista e atualista" indiscri-

minadamente como se fossem sinónimos3. 

Segundo CARP EAUXtt, o naturalismo propriamente dito, 

aquele causador de tantas discussões e equívocos é o natura-

lismo francés. Portanto, quer dizer que há um naturalismo,en-

tendido como estética do final do século XIX e não como ten-

dência que se aproxima mais de um "naturalismo absoluto": o 

naturalismo da França. Hã, além deste, naturalismos relaciona-

dos intimamente com as literaturas nacionais, que fogem des-

se absoluto e se afastam por caminhos diversos para um natura-

lismo relativo. Hã, portanto, uma escala dentro do naturalis-

mo: algumas literaturas nacionais tendem para um : naturalis-

mo de maior grau e intensidade e outras para um naturalismo de 

menor grau e intensidade. 

0 naturalismo surgiu na França. Pode-se determinar 

como datas limites 1867 e 1891 que correspondem respectivamen-

te às datas de publicação de Thérèse Raquin e do inquérito do 

Echo de Paris demonstrando o fim do naturalismo na França5. 

Porém ao se estabelecerem estas datas não intencionamos marcar 

rigidamente o início e o fim do naturalismo; pois as estéti-

cas literárias se interpenetram, não se constituindo em rea-̂  

lidade estanque, mas sim em processo, por, vezes, gradativo e 

longo. Ë por volta de 1880 que o naturalismo toma corpo 
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-quando se organiza a volta de Zola e seu grupo, nos famosos 

"Soirées de Mëdan". 

Como toda atividade humana e como o foram as outras 

estéticas literarias, o naturalismo foi resultado de sua épo-

ca. Elas são uma expressão dos movimentos de transformação do 

mundo; espelhando, desta forma, uma cosmovisão diferente, e 

de transformações dentro da própria literatura; portanto "são 

a expressão imperfeita, acentuadamente didática, dos ciclos 

de estabilidade e instabilidade"6 da própria humanidade. 

0 naturalismo foi uma reação natural aos excessos de 

uma espijritualização passada, partindo, porém, para os exces-

sos do materialismo, colocando o homem num ambiente exclusi-

vamente natural - com origem e história natural. Ë, portanto, 

uma época de mudanças rápidas e radicais e contrastantes. "A 

revolução ocorreu primeiro no espírito e no pensamento dos ho-

mens e daí passou ã sua vida, ao seu mundo e aos seus valo-

res" . 7 

0 naturalismo foi decorrência de sua época, princi-

palmente da Revolução Industrial e das Descobertas Científi-

cas0. A Revolução Industrial entrava na segunda fase, como 

o Capitalismo que passava de competitivo a monopolista9, com 

o desenvolvimento sem igual da produção e do comércio, o cres-

cimento desordenado da cidade, acarretando um ilusório fre-

nesi de super-capacidade, de autoconfiança, de domínio comple-

to do mundo por meio da nova divindade - a máquina. 

É uma época que se caracteriza principalmente pelos 

fortes contrastes. Ligado inevitavelmente â Revolução Indus-

trial estava o Capitalismo e, assim, enquanto a burguesia se 
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expandia, surgia e crescia também o proletariado. Estava es*-

tabelecido o primeiro contraste da época; de um lado, a ex-

pansão, a excitação pelo poder e pela conquista e, conseqüen-

temente, a elevação do padrão de vida e, de outro lado, a ex-

ploração, a inquietação social, a revolta e a queda do padrão 

de vida. Ê o determinismo social e econômico que se caracteri-

za principalmente pelo pessimismo uma vez que a luta pela so-

brevivência dentro dos termos do Capitalismo ê quase impossí-

vel para a maioria. 

0 segundo par contrastante, que então aparece, . é 

formado pelos capitalistas, materialistas em :firme atitude 

prô-progresso, e pelos reacionários, idealistas, em oposição 

ao progresso. Estes, como os proletários, pouco ou nada podem 

perante a força do Capitalismo e do materialismo, que então 

se instala na sociedade como valor. E al está a mudança mais 

radical e mais importante da época, apesar de ser mais sutil. 

Com a Revolução Industrial advêm a mudança na escala 

de valores: tomam lugar, antes ocupado pelos valores espiri-

tuais, os materiais e não é por acaso que a teoria utilitaris-

ta de John Stuart Mill é formulada então.10 Ë esta mudança na 

escala de valores que irá determinar a alteração nos padrões 

éticos e, conseqüentemente, mudança na vida, nas atividades 

e' na conduta da humanidade. A mudança, portanto, atinge as 

atitudes externas, bem como a mentalidade dos indivíduos. 

Além das modificações produzidas pela Revolução In-

dustrial, hã aquelas suscitadas pelas descobertas ciéntíf icas, 

que também estão ligadas ao materialismo característico da 

época; pois as ciências reiteram a ênfase a ele dado. "È a 



11 

•época determinada pelo evolucionismo de Lamark, Spencer e 

Darwin, anatematizado pela Igreja e pela "genteel tradition"; 

pelo determinismo de Taine, reprovado energicamente porque 

impunha um amoralismo e a não-responsabilidade do homem no 

mundo; pelo positivismo de Comte, revitalizando o materialis-

mo com sua teotia baseada no palpável, no observável; pelo 

experimentalismo de Claude Bernard e Mill, excluindo também 

o intuitivo e o metafísico. Assim era reafirmada a importância 

do valor material? porém as descobertas científicas foram 

além, pela ênfase dada ãs teorias mecanicistas e ao • método 

científico baseado na observação e experimentação áplicados 

não só nos campos das ciências experimentais por excelência , 

mas também em outros domínios como a filosofia, a sociologia e 

até a literatura. 

0 homem, perante este burburinho das novas teorias 

do evolucionismo e do determinismo, quer social, quer here-

ditário, mesolõgico e circunstancial, viu-se obrigado a uma 

reavaliação do seu ambiente e de si mesmo, tanto no aspecto 

físico como moral. Viu todo o seu credo em um ente superior 

destruídè; pois a metafísica era afastada, relegada a um se-

gundo plano. Há, apesar disso, entusiasmo, sentimento de pocfer 

e otimismo; pois as novas descobertas e as novas teorias o co-

locam no centro do mundo e das atenções. Ë,desta forma, uma 

época de exagerado otimismo no futuro da humanidade e, ao mes-

mo tempo, um pessimismo, também exagerado, no futuro de cada 

indivíduo. Especie e indivíduo assim se distinguiam. 

Se é lima época de mudanças completas, radicais, to-

tais e contrastantes, é uma época de crise. Ë o mundo, é a 
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^humanidade dividida entre o espiritual e o material, entre o 

otimismo e o pessimismo, entre a realidade e a imaginação ou 

ilusão. Ë o homem caótico, num universo caótico. Ê um tempo 

caótico atingindo o ser humano, a sociedade e toda a cultura. 

Mas. e também um período de análise e de reflexão.11 E assim 

o naturalismo surgiu em resposta ao estímulo da época, que se 

reflete no assunto e no estilo.12 : -

Tanto que: 

"Ao planejar o gigantesco edificio de sua obra} 
Zola não teve duvidas em escrever: "Meu roman-
ce seria irrealizãvel antes de 1869." Isso in*~ 
diaava, da parte do grande iniciador do natu-
ralismo j a compreensão nitida do consorcio que 
existe entre a vida e a arte3 de como as esco-
las e os processos de criação refletem as con-
dições sociais} de como acontecem nas ocasiões 
adequadas 3 e não antes ou depois^ e por causas 
bem nítidas e não pela iniciativa isolada de 
alguém". 13 

Assim como o naturalismo foi conseqüência da época, 

também o ftsi o realismo. A necessidade de se estabelecerem di-

ferenciações básicas entre estas duas estéticas literárias é 

pertinente na pesquisa. Necessidade esta que, não é tão sim-

ples quando se depara com vasta bibliografia e posicionamentos 

tão opostos entre si. 

A primeira questão que se põe, ê a falsa suposição de 

que existe uma filosofia naturalista servindo de base ao na-

turalismo literário, assim como uma filosofia realista susten-

tando o realismo literário. E é isto, justamente, que FRBIMAN1 ** 

demonstra .no seu trâbalho. Na realidade não existe tal filo-

sofia naturalista ou realista, mas, sim, toda uma época, com 

seus credos, teorias, idéias, atitudes, que subjaz â estêti-
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ca literária. 

O segundo problema, que se apresenta, mais crúciál 

que o primeiro, são os diferentes posicionamentos entre o 

que seria a tendência da época e o que seria estética literá-

ria do mesmo período. Esta problemática se torna mais comple-

xa quando são estabelecidas oposições entre as tendência da 

época e a anterior. Por exemplo, enquanto a maioria dos crí-

ticos e estudiosos literários15 opõe a tendência realista da 

metade do século XIX a uma tendência romântica da época ante-

rior, HÄUSER aproxima a estética naturalista a . uma atitude 

romântica, caracterizando-o como "... um romantismo de novas 

convenções, de novas, mas por enquanto, mais ou.menos arbi-

trárias pressuposições de verossimilhança".16 E estabelece 

como única diferença entre o naturalismo e o romantismo, : o 

cientificismo daquele. 0 que, na verdade, poderia classificar-

se como tendência romântica da escola naturalista é, justamen-

te, a fé inabalável depositada nas ciências vistas como sal-

vadoras do mundo e da sociedade. 

Os mesmos críticos e estudiosos literários, que aqui 

também formam a maioria, vêem o realismo como tendência e o 

naturalismo como intensificação do realismo: iam contraposição, 

OSBORNE vê o naturalismo como tendência e o realismo como es-

tética: 

"Chamarnos realista qualquer arte quando ê na-
turalista e mostra o mundo real como que atra-
vés de uma vidraça de janela^ nem melhor nem 
pior do que é. " 

0 que se pode concluir dos posicionamentos dos crí-
ticos é que há uma tendência literária geral durante a segun-



.gunda metade do século XIX. Ë a partir desta tendência geral, 

conseqüente da época, que se estabeleceram as diferentes es-

téticas literárias. Portanto, o problema em si não se consti-

tui ao nível das idéias, mas a nível do léxico, i.e., da no-

menclatura atribuída a um e a outro. 

Assim, partindo deste fato levantado e aprovèitando 

os estudos de WELLEK & WARREN18 e do professor ATAÎDE, per-

cebe-se durante a segunda metade do século XIX uma tendência 

realista entendida como; 

"... a doutrina, segundo a qual o pensamento in-
dividual e obtidoj no ato do conhecimento, por 
uma intuição direta do não-eut entendido este 
como distinto do ej¿. Reduzindo para a estéti-
ca: e a forma geral que a arte assume de nao 
reduzir-se a idealizar a realidade> a fazer os 
homens melhores ou piores do que sãos mas a 
exprimi-los tais quais são efetivamente". 19 

A partir desta tendência realista é que se formam 

as diferentes estéticas. Esta tendência caracteriza-se prin-

cipalmente pelo realismo mimético, pelo materialismo, pela 

objetividade, pelos assuntos do cotidiano, pelo factual e 

pelo típico. Enfatiza-se, então, característicamente o rea-

lismo em oposição a um idealismo, em especial o idealismo do 

movimento romântico. Estas características da tendência geral 

do século XIX tornar-se-ão estruturas básicas das estéticas 

e mostrar-se-ão mais ou menos fortes e presentes em cada uma 

delas. São elas o realismo, o naturalismo e o .impressionismo 

que apesar de diferentes entre si, não são independentes ;pois 

se acham lidadas ã tendência geral da época. Pela nomenclatir 

ra do professor ATAíDE2 0, temos, respectivamente, um realismo 

psicológico, um realismo objetivo e um realismo romântico,com 

seus respectivos representantes: Flaubert, Zola, e os Gon-



.court e Proust. 0 realismo psicológico se diferencia, princi-

palmente, dos outros pela apreensão da complexidade psicológi-

ca da personagem. 0 realismo objetivo caracteriza-se pelo exa-

gerado enfogue dado â realidade exterior, conhecida pela ob-

servação. Finalmente, o realismo romântico distancia-se dos 

anteriores pelo subjetivismo do autor que interfere na vi-são 

da realidade exterior. 0 seguinte quadro visualiza os três 

enfoques: 

TENDÊNCIA REALISTA 

REALISMO 
PSICOLÓGICO 

REALISMO 
OBJETIVO 

. REALISMO 
ROMÂNTICO 

ESTÉTICA 
REALISTA 

ESTÉTICA 
NATURALISTA 

ESTÉTICA 
IMPRESSIONISTA 

FLAUBERT 

. 
ZOLA OS CONCOURT, 

PROUST 

Ainda se faz necessário estabelecer maiores distin-

ções características entre a primeira e a segunda estéticas 

literárias. 0 realismo se caracteriza, ainda, pelo apuro es-

tilístico. pelo decoro que faz com que se evitem as descrições 

repugnantes ou imorais, decorrente de um condicionamento mo-

ral e tradicional da época, que restringe a liberdade do es-

critor, e pela descrição de personagens individuais. 0 natu-

ralismo se evidencia pelo cunho cientificista característico 

da época, da maior liberdade na descrição de situações repug-
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nantes e Íntimas, pelo amoralism© e pela indifierença na des-
crição de grupos sociais, diferenciando-se, assim, com pre-
ferência pela coletividade. 

Concluída a diferenciação bãsica entre as estéti-
cas da segunda metade do século XIX, cabe ainda frisar que 
estas não são estanques, não se podendo delimitá-las crono-
logicamente, jã que convivem ao mesmo tempo no mesmo espaço 
geográfico. Incorre-se em perigo, ao se considerar 

. . a sucessão das escolas ascensionalmente 
... esquema que empobrece e falseia totalmen-
te o sentido histórico... porque coloca a 
idéia de superioridade de uma escola sobre a 
outra, e nao de sua adequação histórica, cada 
uma senão a melhor ou a expressão própria de 
cada .época. . . "21 

A tendência literária geral da época e suas três ma-
nifestações literarias» o realismo, o naturalismo e o impres-
sionismo, marcam o início de uma revolução na literatura,prin-
cipalmente na ficção; pois se mostraram importantes para a 
evolução do romance no século XX. Estas tendências persistem 
na literatura de hoje sob novas formas.22 

Sola sobressai no cenário literário francês como 
iniciador e incentivador, também no cenário literário . mun-
dial como influenciador e propagador do naturalismo,quer di-
reta ou indiretamente.23 0 Zola doutrinário e teórico- se 
revela nos ensaios nos quais descreve o romance .naturalista 
que chama de experimental. 0 Zola romancista, aquele que pre-
tende colocar em prática as suas teorias, aparece nos roman-
ces, Destes, Theres . r*»*-ado de 1867, é considerado o 
protótipo do romance naturalista.2'4 Ko prefacio deste livro 
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já delineava a estrutura teórica básica do naturalismo, que 

somente apareceria totalmente desenvolvida em 1880 em Le 

Roman Experimental.2 5 

A doutrina zolaesca se estabelece basicamente a 

partir do determinismo tainiano visto através do cientificis-

mo característico da época, principalmente 

. . através da, psicofísica de Claude Bernard, 
que lhe forneceu um fio de orientação -psicoló-
gica no caos das relações sociais, perturbadas 
pela corrução do Segundo Imperio e pela derro-
ta. 1,26 

Assim, com estas bases científicas, introduz o ; seu 

modelo de romance: 

.» this is what constitutes the experimental 
novel: t-o possess a knowledge of the mecanism 
inherent in man, to show the machinery of his 
intellectual and sensory manifestations, under 
the influences of heredity and environment ... 
and then finally to exhibit man liviing. in 
social conditions produced by himself, which 
he modifies daily, and in the heart of which 
he himself experiences continuai 
transformation. "z7 

Por outras palavras propõe um romance de bases cien-

tíficas constituindo-se num estudo do homem social: 

"Faire entrer dans le littérature d'abord et 
sourtout les méthodes des sciences de la nature 
ensuite les données nouvelles apportées . par 
ces sciences, tel est le but que se propose 
Zola."2* 

Porém, Zola vai além, quando propõe que a literatura deixe de 

ser arte para ser ciencia. 

"Since medicine, which was an art, is becoming 
' -y 
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a science, why should not literature also 
become a science by means of the experimental 
method?"** 

Mas, apesar de reiterar a literatura como ciencia, 

admite que aquela difere desta e que o romancista tem uma 

maior liberdade que o cientista: 

"Not only is a [writer 's genius to be .found 
in the feeling and in the idea a priori but 
also in the form and style. ...(Une oeuvre 
d'art est un coin de la nature vu à travers un 
tempérament). ?'30 

WELLEK ao analisar Zola diz que este foi muito drás-

tico. ao tratar do romance nos seus ensaios, mas que não 

chegou a .aplicar completamente as suas teorias nos seus ro-

mances. Ao comentar Le Roman Experimental afirma: 

"A citação ou paráfrase de Bernard ê um artifi-
cio retorico - talvez infeliz - para revestir 
suas teorias com o prestígio da ciência contem-
porânea. "31 

Da mesma forma explica que a atitude exagerada de Zo-

la, ao pretender aproximar a literatura da ciência, tinha co^ 

mo propósito defender a liberdade do artista quanto ao trata-

mento de qualquer assunto e, ao mesmo tempo, isentá-lo de qual-

quer obrigação moral.32 WELLEK explica também a imparcialida-

de e a objetividade requeridas por Zola como atitude típica da 

época, que era contrária ã idealização, à imaginação e ao sub-

jetivismo do romantismo. Pois Zola demonstra: 

"... a crença no típico e no universal... uma 
aceitação de um mundo fictício3 sem arranco, se-
leção ou idealização." 
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Apesar dos seus exageros, Zola ê personagem impor-, 

tante no quadro da literatura mundial da segunda metade do 

século XIX. Por sua teoria e seus romances o naturalismo se 

difundiu pelo mundo. Por meio dele a literatura alargou os 

seus limites, não tanto "na dimensão da profundidade, mas da 

horizontalidade".3 ** Com Zola a literatura se liberta, se-

gundo HENRY JAMES; pois deixa de ser inocente e infantil pa-

ra adentrar o mundo adulto de experiências adultas.35 

Portanto, a partir de Zola, dos seus ensaios e ro-

mances e do "grupo de Mêdan" se institui o naturalismo e 

também se pode determinar as suas características. Estas fi-

cara facilmente estabelecidas a partir de uma visão particu-

lar e peculiar do homem, da vida, da sociedade, do mundo, do 

credo e da literatura com um estilo todo proprio.36 

0 cientificismo determina a visão naturalista do ho-

mem, de acordo com a época. 0 homem é, portanto, objeto de 

estudo, de observação, de descrição e de análise científica, 

tal qual a cobaia de um laboratório. 0 que se entrevê aí ê 

uma demanda de um novo conceito do papel do homem no mundo. 

A visão darwinista do homem ê conseqüência do cien-

tificismo. Como Zola dizia "l'homme métaphysique" é substi-

tuído por "l'homme physiologique",37 Assim a parte besta 

do homem ê mais explorada que a sua parte anjo. 0 homem é 

simplesmente um macho e a mulher simplesmente uma fêmea, da 

mesma forma como DARWIN deu ênfase ao aspecto sexual na sua 

teoria da Seleção Sexual: 

"This form of selection depends3 not on a 
struggle for existence in relation to other 
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organic bëings or to external conditions, but• 
on a struggle between the individuals of one 
sexs generally the males, for the possession 
of the other sex."*e 

Maior ênfase é dada, portanto, ä função procriadora 

e ao sexo. Tanto que o amor "que antes era apenas sentimento, 

passou a ser apenas fisiologia".39Ao explorar no humano os 

aspectos bestiais, estã a demonstrar que ele estã sujeito äs 

forças fatais do instinto; da mesma forma Darwin via "instincts 

are of the highest importance to each animal."1*0 0 que pres-

supõe a falta de vontade própria do homem. No naturalismo,po-

rem, hã uma tendência de reverter o processo evolutivo. O ho-

mem tende a degenerar, pelo brutalismo que lhe é peculiar,ao 

sub humano, ao primitivo, pois DARWIN afirmara que "man is 

descended from some lowly organised form..." e que 

"Man, like every other animal, has no doubt 
advanced to his present high condition through 
a struggle for existence consequent on his 
rapid multiplication., . 1 

Portanto, tende a narrar a queda dos fracos na luta 
já pré-determinada contra os fortes: ".,. let the strongest 

live and the weakest die". 1,2 

Ó cientificismo implica também uma visão determinis-
ta e mecanicista; pois as atitudes e reações humanas são de-
terminadas, ocasionando a sua queda. 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 estã sujeito às causas hereditárias e sociais, que o 
determinam. Assim sendo, não há herói dentro da estética na-
turalista, pois, se hã determinismo, exclui-se o extraordiná-
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•rio. Só hã, portanto, lugar para o homem comum. Também não há 

livre arbítrio pela mesma razão, tanto que a personagem "often 

seems to have no self f'.k3 Essa tese acarreta a questão da : ; amo-

ralidade do naturalismo; pois não hã diferença entre o mal 

e o bem, nem mesmo a luta entre estas- duas forças por tantas 

vezes focalizada na literatura. 

A maior ênfase dada ã realidade exterior e ã factua-

1idade implicam a visão materialista do homem. Hã uma primazia 

de detalhes concretos e uma simplificação psicológica no ro-

mance naturalista, acarretando a valorização do corpo e não 

do espirito. Ê apresentado somente o homem natural pela des-

crição comportamental em determinada situação e em determina-

do meio. 

Na antropovisão naturalista há uma tendência ao tí-

pico. E do típico se passa facilmente ao caso e ao patológico. 

Ê assim que o naturalismo foge da normalidade ao visar O ho-

mem como vítima. Explora, portanto, os vícios , as baixezas,o 

doentio.No rol de assuntos do romance naturalista um exemplo 

freqüente ê a histeria feminina. Conseqüentemente é parte ine^ 

renté-, da antropovisão naturalista o fatalismo e o pessimismo, 

pois, considera-se o homem um fraco, um frustrado, um impoten-

te, um vencido. 

Os naturalistas, em conseqüência da visão do homem, 

vêem a vida como uma interminável luta sempre brutal ,sempre 

violenta.*k A vida é, portanto, na ótica naturalista, tão 

conturbada quanto o ê o homem. Porém o determinismo, inerente 

ao naturalismo, incute uma nota fatalista e pessimista; pois 

.não há como fugir, como também de nada adianta lutar. A única 
• - > 
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-atitude que resta, a única solução existente ê a aceitação da 

existência tal qual ela se apresenta. 

Assim como s5 o homem comum e não o extraordinário é 

enfocado, também sõ é retratada a vida cotidiana e contemporâ-

nea, em especial e de preferência em situações chocantes e re-

voltantes. Como o naturalismo se atêm ã observação, - :. sucede 

também uma riqueza social^5, tanto que retrata principalmente 

grupos e classes sociais ao invés de indivíduos. Ê assim que 

um } pouco da sociologia adentra os domínios da literatura.6 

Ê, portanto, assunto.comum a aglomeração e as coletividades. 

Por isso, os naturalistas demonsdtram preferência pelas cama-

das mais baixas da sociedade decorrente da visão darwiimsta e 

ípatolôgica do homem. Porém tanto na classe operária, como una 

prospera classe média, todos são fundamentalmente iguais;pois 

todos sofrem as conseqüências do determinismo hereditário e 

social.14 7 Resumindo, como os horneras a sociedade ê também con-

turbada e violenta. 

E é assim também que se revela o mundo na visão na-

turalista: é conturbado e violento.1,8 Segundo o Cientifi-

cismo preponderante da época, com a supervalorização das leis 

naturais, o mundo é um complexo de normas e fatos indiferentes 

ã alma humana. 

0 determinismo, por sua vez, acarreta o papel ativo 

designado ao meio, ao espaço como pressionador das ações hu-

manas e da sociedade. Conseqüentemente o espaço e as céisas 

são mais importantes que as idéias e os pensamentos.k9 O espa-

ço preferido das descrições naturalistas são as favelas que 

•cresciam ao redor das fábricas; pois o texto naturalista ae 
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atêm ãs camadas mais baixas da sociedade, em especial os ope-

rários. Assim sendo, o romance naturalista é predominantemen-

te urbano e raramente campesino.50 

0 cientificismo e o materialismo, característico da 

época, renegam a existencia de forças sobrenaturais ou metafí-

sicas. 0 que vigora é o conceito do homem, do mundo e dá 

sociedade natural e não o humanista e menos ainda o religiosa 

Ê a razão, e não o sentimento, que sai em busca das -leis natu-

rais e universais. Fruto ê o amoralismo; pois só interessa a 

realidade, o resultado é o liberalismo. 0 que caracteriza,por-

tanto, o naturalismo, se não é uma atitude descaradamente an-

ticlerical, é a atitude anti-religiosa.51 

Faz parte, porém, da visão naturalista a aceitação 

no seu credo de uma contradição dialética (impotência/revolta, 

essência/aparência, aspectos exteriores/aspectos interiores) 

que se faz presente nos romances para a qual não hã solução. 

0 importante é a aceitação; pois implica a aceitação da épo-

ca que, como já descrevemos, é de crise, de contradição, por-

tanto de luta insolúvel entre contrários. 

Segundo HÄUSER a estética naturalista 

"... vai buscar quase todos os seus critérios 
de probabilidade no empirismo das ciencias na-
turais. Baseia o seu conceito de verdade'psico-
lógica no princípio de causalidade; o desenvolr-
vimento correto do enredo3 na eliminação do a-
caso e dos milagres ; sua descrição de ambiente 
na idéia de que todo o fenômeno natural tem o 
seu lugar numa cadeia aberta de condições e mo-
tivosj sua utilização de pormenores caracteris-
ticos3 no método de observação cientifica , em 
que não se despreza nenhum incidente 3 por mener 
que seja, o seu evitar a forma pura e acabada3 
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na natureza inconcludentey inevitável da ¡.in-
vestigação científica. "52 

Assim em decorrência do método documental e do rea-

lismo mimêtico advogados pelos naturalistas, a descrição do 

homem é comportamental em relação a determinada situação e a 

determinado meio. A atitude naturalista afeta a linguagem que 

ê coloquial, simples, natural e até vulgar; pois retrata o 

determinismo entre o meio e o homem. Em decorrência hã uma 

analise cuidadosa dos fatos e da realidade, chegando ã pre-

cisão de detalhes como que fotográficos. Este cuidado refle-

te a maior importância dada ao espaço e ãs coisas, em detri-

mento das idéias e pensamentos. 0 romance naturalista, vis-

to sob este ângulo,se assemelha, portanto, â reportagem e 

ao documentário. Explica-se assim também o fato de que o na-

turalismo se detêm somente no contemporâneo; pois não hã, no 

naturalismo, o romance histórico. 

Em conseqüência de uma visão darwirtista e determinis-

ta, o naturalismo exploraomagens e expressões violentas que 

contém um certo sentido dramático, fí justamente pela violên-

cia e pelo vício que o homem se degenera, se torna primitivo. 

Isto acarreta a aproximação do humano ao animal, . ra •' que 

BRAYNER chama de metaforização do corpo.53 

A visão do homem e a predileção pelas favelas como 

espaço para osromances naturalistas, acrescida de todo o 

cientificismo em que se vê envolto implica diretamente a pre-

ferência poir certos assuntos. Assim o crime, a miséria, a 

prostituição, o adultério,o- hartossexualismo e as intrigas sem-

pre se repetem no rol de assuntos dos romances naturalistas, 
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sempre revelando o popular e ao mesmo tempo o patológico. 

Ainda dentro desta visão cientificista e em decorrên-

cia dela, aparece a tão propalada objetividade e imparcialida-

de científica. Estas, na realidade, tão reinforçadas na teo-

ria, demonstram-se impraticáveis? pois a presença do narrador 

acaba por se fazer presente. Para atestar tal fenômeno basta 

verificar em qualquer romance naturalista o uso dos adjetivos, 

da ironia e das imagens. 

Em conseqüência desta visão estética é que o assun-

to e o método se sobrepõem â forma e ao estilo. 0 que ê fun-

damental para determinar a divergência, os limites entre o 

naturalismo e o realismo. 

Segundo DUBOIS5 4 os conceitos de objetividade e do-

cumentação implicam uma introdução típica do romance .¡natura-

lista. Como os naturalistas não desejavam que a narração que-

brasse o curso dos fatos, o texto inicia quando a ação já ha-

via inicia do. Desta forma evitavam a aparente distância entre 

a narração e a narrativa.55 Três recursos eram usados .para 

dar este efeito: por um "nos", que deixa claro uma anteriori-

dade, por um dialogo ou, ainda, pelo uso dos nomes das perso-

nagens como se ja fossem conhecidas. Assim evitavam a pronta 

manifestação da narração, mas evidenciavam um passado ainda 

desconhecido, o que implica uma falta de referência no con-

texto. 

0 segundo passo para.dar desenvolvimento ao texto 
introdutório e a descrição de uma situação sempre de expecta-
tiva ou de movimento implicando retorno ou saída respectiva-
mente . Aparece então a descrição do cenário que faz o pa~ 
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j?el de elemento referencial com bases no social ou no pessoal, 

antecipando o desenvolvimento da narração. Desta forma a des-

crição espacial tem a função de desvendar o presente usando 

o passado como determinante causai. No passo seguinte, e só 

então, aparece a narração. Esta apresenta implicitamente as 

pistas até então desconhecidas para o desvendamento do passa-

do. Ao mesmo tempo denuncia os èfeitos da situação inicial nas 

próximas. E assim, por meio destes passos, o naturalismo ten-

tava aplicar os conceitos de objetividade e documentação no 

texto, tentando chegar o mais próximo possível da realidade. 

As características do naturalismo, tanto no assunto 

como na forma? são resultado do cientificismo da época,que de-

termina a visão do homem, da vida, da sociedade, do mundo e da 

estética. 

Todas estas características do Naturalismo foram ava-

liadas pelos críticos. Mas a avaliação de uma estética , literá-

ria não pode ser realizada como se faz com uma empresa, por-

que o balanço nunca pode ser fechado. Uma reavaliação se faz 

sempre necessária. Assim acontece também com o naturalismo que 

"... was first attacked for itcs ammorality ¿hen 
valued for its social documentation and more 
recently is coming to be appreciated for• its 
literary qualities."56 

Assim sendo a avaliação do naturalismo depende •sem-
pre da consideração da época em que a estética ocorreu e da 
literatura como um processo dialético. Assim : 

"A grandeza e a importância das alterações in-
troduzidas pelo naturalismo. . . pode ser aferi-da 
... pelo simples fato de que a literatura, para 
acompanhar as alterações introduzidas na exis-
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téncia¿ na vida em sociedade¿ teves -inclusive. 
de mudar os seus processos} criand,o formas que 
pareceram adequadas no momento e relegando ao 
passado outras3 que pareciam superadas 3 liga-
das a um estagio vencido."*7 

As críticas â estética se apegam geralmente às ati-

tudes exageradas dos naturalistas, principalmente o cientifi-

cismo por eles defendido. 0 fato de que no rol dos romances 

naturalistas muitos são de segunda categoria, veio auxiliar 

o estabelecimento de crítica negativa à estética. Ë assim que, 

se a teoria naturalista for entendida literalmente, é um mo-

vimento añti-esfcét i co, porque desejava transformar a litera-

tura em ciência. Porém as teorias se mostraram impraticáveis 

o que acarretou, na prática, a liberalização das concepções 

teoricamente estabelecidas. E assim, esta discrepância entre 

teoria e prática revela a época que se caracteriza .'princi-

palmente pelas contradições e, portanto, pela tensão dialéti-

ca.58 Desta forma o que seria negativo do ponto de vista de 

objetivo nao alcançado se tornou dado positivo para a lite-

ratura. Ë assim que a crítica, baseada no cientificismo apre-

goado teoricamente pelos naturalistas, condena a análise cien-

tífica não adequada para o estudo dos sentimentos, o arrola-

mento extenso dos detalhes, a visão limitada do homem e os as-

suntos repetitivos. 

Outro ponto também bastante combatido é o fato 

de que os naturalistas pretendiam descrever a realidade tal 

como ela se apresenta, transformando o romance em .documentá-

rio ou em reportagem. Porém, ZOLA, ao afirmar que "Une oeuvre 

d'art est un coin de la nature vu â travers un tempérament1'5 9 ? 

•deixou implícito de que o romance naturalista é uma visão e 
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'tuna tradução pessoal da realidade.60 E assim o dualismo en-

tre teoria e prática se apresenta novamente no naturalismo. E 

é assim que 

"The good novel of Naturalism is not a transference 
of science into art, but rather a marriage of 
the two, tense at times, often rewarding."61 

A crítica vê o naturalismo positivamente quando não 

é considerado isoladamente, mas dentro do processo dialético 

literário, Ë o fato de o naturalismo ser uma estética de rea-

ção e, portanto, de inovação Um dos pontos mais positivos que 

se perpetuou e penetrou na literatura no século XX. 

A descrição social geralmente como denúncia é vista 

como um dos pontos mais positivos pela crítica, pois vai cul-

minar no século XX na literatura engangêe. Dentro deste en-

foque são relevantes, portanto, as relações sociais, princi-

palmente o fato de que o bem e o mal não são problemas pesso-

ais, mas sociaisr pois o determinismo isenta o indivíduo de 

culpabilidade. 

Outro fato visto positivamente na estética .natura-

lista são as novas técnicas adotadas, principalmente no que 

concerne o diálogo que se tornará peça importante dentro da 

ficção moderna, e as novas áreas desvendadas para o desenvol-

vimento de assuntos até então ignoradas pela literatura. Como 

o movimento é característicamente simples o romance naturalis-

ta constitui fácil leitura, sem demanda intelectual que o ca-

racteriza como popular em relação a outros movimentos de téc-

nicas mais complexas. E é assim que em oposição ao super-este-

ticismo do realismo, o naturalismo tenta resolver a lacuna en-
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.tre a vida e a literatura. 

O naturalismo, no entanto, não é único e nem unifica-

do. Hã fatores comuns fundamentais que se relacionara ao movi-

mento na França, onde teve sua gênese. São eles o retrato ob-

jetivo de uma realidade observada em detalhes, a adoção do 

método cientifico e a crença no determinismo.62 

E ao expandir-se mundo afora 

"... the groupings whithin eaah country gathered 
and dispersed again with considerable rapidity 
so that there was a constant dynamic process of 
development..."*3 

Tanto que 

"... it assumed a somewhat different guise in 
each land and emphasized different aims} largely 
in response to native conditions and against the 
background of the indigenous tradition. "$lt 

Ê a partir do naturalismo francês, que constitui a base teórica 

e prática para os naturalismos nacionais, que este trabalho 

pretende mostrar como a estética se adaptou às características 

particulares do Brasil e dos Estados Unidos e por que hã ele-̂  

mentos que são convergentes, e outros, divergentes. 
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NOTAS 

xUsa*nos o termo tendencia ou época para designar o enfoque 
enfático dado a realidade exterior nas literaturas da segun-
da metade do século XIX, em contraposição ao enfoque idealis-
ta da primeira metade do mesmo século. 0 termo es te ti ca e 
usado para designar diferentes realizações literárias "de uma 
mesma época. Assim sendo, entendemos que hã uma época realis-
ta onde se realizam diferentes manifestações literarias, ou 
seja a estética realista, a egtéti ca naturalis ta e a estéti-
ca impressionista. Isto se dã da mesma forma como temos uma 
época classica com a estética renascentista, a estética bar-
roca e a estética neoclãssica. 
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Naturalism. London, Methuen, 1971. p»5. 
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In: . A Literatura no Brasil. 2.ed. Río de Janeiro, Sul 
Americana, 1969. 3.v. p.3., 

80 estudo das causas do surgimento do naturalismo baseia-se 
principalmente no trabalho de FÜRST,L.R. & SKRINE,P.N. 
Naturalism.' London, Methuen, 1971. 81p.;principalmente no 
capítulo "The Shaping Factors" p.10-23. Também no trabalho 
de HAUSER,A. 0 Segundo Império. In: . Historia Social da 
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Arte; 2 . éd, São-.Baúl'o, Mestre Jour* * 1972:. Zw- Trad. : 
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Stepper; Crane . Ann Arbor, Xerox University Microfilms , 19 77 . 
p . 69-9 7r~ 
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Paris", Presses Universitaires de France, 1960. p.215. 
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CAPÍTULO II 

O NATURALISMO BRASILEIRO E O NATURALISMO AMERICANO 

3.1 O naturalismo brasileiro. 

Ao estudar-se o naturalismo brasileiro e o naturalis-

mo americano, uma questão fulcral se apresenta: até que pon-

to e como o naturalismo europeu influenciou a literatura das 

Américas? Até que ponto características individuais e nacio-

nais modificaram os conceitos básicos do naturalismo europeu? 

Não é possível negar a importância dessas perguntas, como tam-

bém não ê possível negar no continente americano a força da 

influência européia. Porém, uma vez que se trata de uma situa-

ção, de um espaço geográfico e histórico completamente diver-

so do europeu, não hã como relegar » segundo plano essas di-

versidades, qué naturalmente influem na vida como também na 

literatura. Assim as influências externas e as características 

particulares internas devem produzir um elemento híbrido, ou 

seja, um naturalismo diferente do naturalismo francês, pelo 

menos parcialmente diferentes, fî a base da configuração do na-

turalismo brasileiro e do americano. •+• 
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Foram demarcadas as datas de 186 7 e de 1891 como da-

tas limites do naturalismo francês. No Brasil costuma-se co-

locar como marco inicial do naturalismo 0 Mulato de Aluísio 

Azevedo de 1881. Apesar de ser assim considerado, demonstra 

ser um romance de época de transição; pois é bem aparente ain-

da o romantismo, principalmente na idealização de seu 

personagem principal. Mas o livro e acolhido com entusiasmo. 

A vitória do naturalismo consolida-se em 1884 com a Casa de 

Pensão. Em 1888 atinge o seu apogeu; pois desse ano são 

0 Missionário de Inglês de Sousa, As Cenas da Vida Amazôni-

ca de José Veríssimo, 0 Cromo de Horacio de Carvalho, A Car-

ne de Júlio Ribeiro, Hortensia de Marques Carvalho e O Lar 

de Pardal Mallet.1 Está assim estabelecido o naturalismo no 

Brasil. Apesar da grande quantidade-, a maioria dos roman-

ces naturalistas brasileiros pecam pela falta de qualidade. 

Bons mesmo sô 0 Cortiço de Aluísio Azevedo e 0 Bom Crioulo 

de Adolfo Caminha.2 E assim a partir de 1890, ano da publi-

cação de O Cortiço, e 1895, data da publicação de O Bom Crioií-

lo, o naturalismo no Brasil vai perdendo o seu lugar de 

prestígio e não apresentará nenhuma obra que mereça citação 

especial. 

Portanto, 1881 e 1895 são as datas limites do natu-

ralismo no Brasil, que conseguiu impor-se no cenário nacio-

nal pouco mais que uma década. As concJbsões, porém, que se 

tiram destas datas se mostram relevantes. Enquanto na Fran-

ça Madame Bovary era publicado em volume (havia sido publi-

cado anteriormente em revista), saía no Brasil O Guarani 

(1857) .Enquanto Zola há havia dado início ã série Rougon-
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macquart, Taunay escrevia Inocência (1872) . Assim, portanto, 

enquanto o realismo já vigorava e o naturalismo florescia na 

Europa, no Brasil o romantismo encontrava-se no seu apogeu. 

Assim mais de catorze anos se passaram até que as novas 

idéias chegassem ao Brasil já velhas na Europa.3 E note-se 

que a estética naturalista só ganha corpo no Brasil a partir 

de modelos concretos, o que sõ vem a demonstrar a força da 

influência européia. São as datas novamente que não deixam 

sombra de dúvida. Ê sõ depois que Eça de Queirós escreve 0 

Crime do Padre Amaro (1875)4 e 0 Primo Basilio (1878) e que 

Zola coloca suas teorias em Le Roman Expérimental (1880) que 

sai no Brasil O Mulato (1881).5 

Como bem assinalou ARARIPE JÚNIOR 

"...ae formas poderosas do romance moderno não 
teriam entrado no Brasil pela mão de Aluísio 
Azevedo> se antes uma propülsão acidental3 vin-
da de Portugal; não as houvesse revelado aos 
cultores do gênero".6 

O apoio do público leitor dado aos novos romances 

e ãs novas idéias demonstram que não eram sõ as influências 

externas que tinham força, mas também condições internas. 

"...aquelas condições peculiares ã sociedade 
brasileira do tempos em que as suas manifesta-
ções situavam-se como protesto contra uma or-
dem de coisasa atendendo ao sentimento de in-
conformismo que se generaílizavae encontrava na 
nova escola uma saída para expressar-se em 

, termos de literatura." 

Ë principalmente pelo Nordeste brasileiro que as 
novas idéias adentram o nosso país. A revolução começa com o 
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Grupo de Recife (1868) onde se sobressaem Sílvio Romero,Clô-

vis Bevilacgua e Capistrano de Abreu, liderados por Tobias 

Barreto. Também se distinguem no cenário cultural do Nordes-

te e do Brasil José Veríssimo e Araripe Júnior8 e ainda Adol-

fo Caminha^ um dos fundadores da Padaria Espiritual do Ceara. 

Tomando posição contrária ao romantismo e a seus exageros,vão 

assim aos poucos se infiltrando no Brasil as idéias positi-

vistas e darwinistas. Essas idéias só adentram o domínio li-

terário a partir dos modelos concretos proporcionados por 

Zola e Eça de Queiroz, este último tendo maior domínio e im-

portância na configuração do naturalismo brasileiro.9 

Assim como as novas idéias trazidas da Europa, tam-

bém a situação interna agita o país. Tanto que a poesia de 

cunho social de Sousândrade e Castro Alves, o romance do 

Nordeste de Franklin Távora, os últimos romances urbanos de 

José de Alencar já denunciavam em termos românticos um país 

,em crise.10 

No cenário político, o.império perdia as suas for-
ças e declinava em decorrência da instabilidade política e 
das revoltas que assolaram todo o pals a partir de 1830. Tem 
início o movimento republicano com o Manifesto Republicano em 
1870. Torna-se cada vez mais acirrada a luta abolicionista. 
Nó cenário religioso a forte campanha anticlerical toma cur-
so, uma vez que as idéias importadas, principalmente o posi-
tivismo e o darwinismo, pregam o racionalismo e o objetivis-

! 
mo "em auja propagação teve papel relevante« a maçonaria"J 1 

No aspecto econômico o fantasma da inflação e do desemprego e 

>dos baixos salários assustam, O. ciclo da cana chega a seu 
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"fim em decorrência do açúcar de beterraba da Europa e da con-

corrência antilhana e cubana. Desenvolve-se plenamente o ci-

clo do café, que vem a acarretar o fluxo migratório do Nor-

deste para o Centro Sul. A situação do Nordeste brasileiro , 

a região mais populosa do Brasil, ê das piores; pois decai 

a oferta de trabalho, assim como a renda per capita , cuja 

taxa de crescimento* segundo o censo de 1872, decai para 

-0,6.12 O Fato ë patente em O Cortiço de Aluísão Azevedo. 

O Brasil continua sendo um país essencialmente agrário, tan-

to que não se pode falar de Revolução Industrial; pois as no-

vas técnicas só escassamente haviam penetrado no país.E, a-

pesar da migração interna, a taxa de urbanização do Rio de 

Janeiro é de 1,3, igual ã taxa de crescimento populacional do 

país.13 Portanto hã uma urbanização crescente, porém não 

acelerada. Todos os problemas do país, a inflação, o désem-

prego e os baixos salários, são sentidos de forma mais dras-

•tica pelas populações urbanas,1" que mais sofrem com a si-

tuação do país. 

No aspecto social de "uma sociedade agrária, lati-

fundiãria, escravocratat aristocrática ia-se passando para 

uma civilização burguesa e urbana",15 já existente no Bra-

sil desde o ciclo do ouro. Essa crescente burguesia influi 

em todo cenário nacional, tendo voz forte na imprensa, nas 

escolas superiores, no parlamento, no cenário político. Ë a 

fase preparatória para a industrialização, mas se pode falar t 
em um pequeno proletariado urbano já marginalizado. Reduzem-

se as distâncias com a rede ferroviária, os jornais, o telé-

grafo e o cabo submarinoí aproximam-se, desta forma, os nü-. 
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eleos da população nacional ao mesmo tempo em que se estrei-

tam os contatos com o exterior.16 

Pode-se concluir que e uma época de mudanças sociais, 

políticas, econômicas e até religiosas, que abalam as velhas 

estruturas da nação. "Os anseios das classes médias urbanas 

compunham um quadro novo para a nação¿ propício ao fermento de 

idéias liberais."17 O naturalismo, portanto, não é acidental 

no Brasil, pois às idéias européias somam-se os fenômenos e 

as circunstâncias internas, propícias ã mudança. 

Como apontou ANTÔNIO CÂNDIDO a vida espiritual bra-

sileira "se rege pela dialética do localismo e do cosmopoli-

tismo. "le As diferentes estéticas o demonstram no Brasil; 

pois, ora o nacionalismo é afirmado categoricamente, ora o 

conformismo âs estéticas vigentes na Europa. Ê o caso do 

romantismo e do realismo e naturalismo, respectivamente. Du-

rante a segunda metade do século XIX a sociedade brasileira já 

não consegue aceitar o "padrão romântico de existencia traget-

do com linhas indecisas do devaneio e da fantasia"¿ 1a nem o 

falso nacionalismo; pois o rdmantismo importara as idéias da 

Europa num processo involuntario e inconsciente. Assim sendo, 

sente-se a partir de 1884, data da publicação de Casa de Pen-

são de Aluísio Azevedo, a influencia européia, voluntaria e 

consciente, mais intensa, firmando-se e definindo-se o natu-

ralismo brasileiro. Ë da França e de Zola, diretamente, ou de 

Portugal e Eça de Queirós, indiretamente, que chegam as no-

vas idéias. MIGUEL-PEREIRA conclui que "o agente decisivo foi 

o exemplo dos naturalistas europeus",2u 
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Sabe-se, assim, com certeza que as influências eu-, 

ropéias tiveram papel importante e essencial no desenvolvi-

mnto da estética naturalista no Brasil. Porém, enquanto SO-

DRÊ21 ressalta o papel de Portugal pelos romances de Eça 

de Queirós, 0 Crime do Padre Amaro e 0 Primo Basilio,no ce-

nário literário brasileiro, RIBEIRO21 afirma que com a In-

dependência e para consolidá-la, os brasileiros adotam a 

França, e nao Portugal, como guia espiritual e cultural. Por 

outro lado ANTÔNIO CÂNDIDO e AFRÃNIO COUTINHO23 ressaltam a 

importância influenciadora tanto da França, como de Portugal, 

mas dão também a Eça de Queirós o papel de modelo que se im-

põe e que se sobrepõe a Zola no Brasil. 

Entre os críticos e estudiosos literários são dife-

rentes as posições adotadas frente à influência externa na 

literatura nacional. Assim se mostram desgostosos e contrá-

rios SODRÉ e MIGUEL-PEREIRA2 k classificando o naturalismo co-

mo uma estética importada, postiça e alienígena. São mais 

condescendentes AFRÃNIO COUTINHO, BOSI, RIBEIRO e EINSIEDEL25 

que vêem a influência européia nas Américas como um fenômeno 

natural. 

Não se nega a influência européia nas letras nãcio-

nais. Este fato é facilmente detectãvel? basta analisarmos 

qualquer romance naturalista brasileiro para percebê-la.Des-

ta forma percebe-se que as principais características do na-

turalismo francês também marcam presença nos romances brasi-

leiros do final do século XIX, i.e., no rol de romances de 

autores que adotaram a estética naturalista. 

0 cientificismo existente nas obras francesas, tam-



43 

bém ctercontramos no Brasil, característicamente por meio da, 

observação e da documentação. O darwinismo também se encon-

tra presente, aproximando o homem do animal e explorando os 

seus aspectos mais violentos e primitivos. Como decorrência, 

o sexo também se apresenta nos romances brasileiros, causan-

do polêmica; pois até então o assunto era evitado senão proi-

bido, na ficção. 0 determinismo, principalmente o biológico, 

ê outra característica dos romances do naturalismo brasilei-

ro, trazendo consigo o fatalismo; pois as personagens se ca-

racterizam principalmente pela falta de livre arbítrio. 0 

materialismo também se encontra no Brasil principalmente pe-

lo apego as descrições exteriores, ao concreto. Desta forma 

ce apresenta um texto mais preocupado com as realidades ex-

teriores que interiores. 0 filosófico, portanto, é uma rea-

lidade renegada pelos brasileiros, geralmente pouco dadora 

abstrações.26 Prevalece assim o meio sobre a personagem de-

corrente da maior ênfase dada ao concreto e do determinismo 

mesolõgico, fato evidente nas descrições detalhistas e por-

nenorisadas do ambiente físico. O ambiente é predominantemen-

te urbano, mesmo no Brasil, trazendo para a ficção a análi-

rse social. O positivismo persistiu, teve maiores forças no 

Braslí,e trouxe consigo o racionalismo;pois a bandeira bra-

sileira ostenta o lema comteano 2 7. Conseqüentemente menor 

ênfase é dada ã religião, cujos postulados, também aqui, não 

servem mais para explicar o mundo e o homem. Temos então o 

amoralismo tão discutido e tão condenado. Desta maneira a li-

teratura se desvencilha da moral permitindo o estudo de ca-

nsos patológicos, o misticismo fisiológico, a histeria femi-
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.nina e todos os assuntos até então presentes na sociedade, 

roas proibidos rio romance: o adultério, o crime, a miséria, a 
i 

prostituição, ó homossexualismo. 

Pode-se concluir que a visão do homem, da vida, do 

mundo e da própria literatura presentes no naturalismo fran-

cés, também se encontram no naturalismo, brasileiro. 

Não; hã dúvida, que,durante a segunda metade do sécu-

lo XIX a inffluencia francesa em Portugal, "a elite portu-

guesa uma ve 

teleotuais s 

3 mais se voltava para a França", que *"os in-

orviam a cultura francesa e Paris representava o 

sonho de todos .os artistas".28 0 próprio RAMALHO ORTIGÃO 

o assevera: 

; "Os países latinos, a França, a Itália, a Es-
\panha, Portugal constituem pai^a efeito das 
\ideias, dos princípios, dos costumes uma estrei-
\ta confederação moral, governada em espírito 
pelo mais adiantado e pelo mais instruído dos 
Estados Federados. 0 pais dii'igente ê a França. 
\S ao seu impulso que obedecem fatalmente em Por-
[tugal todos os fenômenos sociológicos: a arte, 
.a literatura, a poesia, o direito, a políti-
ca."** 

E ssim de Portugal, principalmente de Eça de Queirós 

e seus roman 

Brasil receb 

la, mas um m 

ces, 0 Crime do Padre Amaro e 0 Primo Basilio, o 
ia ! o naturalismo, não o naturalismo teórico de Zo-
odèlo concreto e prático. Segundo SODRË30 recebía-

mos um modeilojque não seguia as normas do modelo rigoroso do 
naturalismo j francês; pois o naturalismo português não se-
ria tão ordoâoxo. Assim sendo o artista seria mais li-

- ! 
vre, uma vez que não estaria preso a um modelo coercitivo. 
Segundo COUTINHO31, o naturalismo brasileiro ganhou do mode-
lo de Eça de Queirós principalmente a não pretensão de trans-
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formar a literatura em ciência, mas simplesmente aproveitou • 

os avanços científicos para a arte. Conciliava-se assim a 

arte e a polêmica, tanto que a influência de Eça de Queirós 

mais sentida no Brasil foi a luta anticlerical. Também a ob-

jetividade era quebrada pela ironia, em que nos serviria de 

modelo o romancista português. 

Segundo COUTINHO no naturalismo brasileiro 

"...tres ¡problemas interesam maïs de perto suas 
figuras de maior, expressão : a luta contra a 
Igrega3 a reação do preconceito de cor e a queer 
tão sexual. 

Nestes três problemas trabalhados pelo naturalismo 

brasileiro, temos declaradamente a influência francesa na 

questão sexual, a influência portuguesa na questão religiosa; 

a reação ao preconceito de cor, no entanto, ê característica-

mente brasileira. Durante a época.em que as questões de ra-

ça e de suas diferenças, como eram vistas por GOBINEAU e 

CHAMBERLAIN,33 eram tidas como as causadoras das diferenças 

culturais e econômicas, é justamente no Brasil que se instala 

a reação contra o preconceito de cor e de raça. 

Assim o naturalismo brasileiro se diferenciaria do 

francês pela sua forma de protesto e sua feição polêmica con-

tra o preconceito de raça e de cor, contra a influência cle-

rical, contra a classe dominante e seu comportamento social, 

sua pretensa moralidade e sua falsa santificação da mulher.3" 

Segundo SODRÊ e MIGUEL-PEREIRA3 5 o que ainda torna 

o naturalismo brasileiro diverso do modelo, é o seu romantis-

mo e seu idealismo que., fa2em parte integrante da alma bra-
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sileira e que se deixa transparecer na ficção. Porém esse li-

rismo é também diferente do europeu; pois ê um "lirismo na-

tivo do americano pujante de vida3 de amor3 de sensualidade". 

Temos assim "um realismo quente em oposição a um lirismo de-

cadente e frio36 O naturalismo brasileiro se desvencilba 

do europeu no que toca ao conteúdo, porém não no que toca â 

korma e ao método;como bem notou ARARIPE JÖNIOR, era inevitá-

vel a transformação e a aclœata^o do naturalismo no Brasil, 

pois 

"...tem de entrar pelo Tropico de Capricórnio 
participando de todas as alucinações que exis-
tem no fermento do sangue domésticos de todo o 
sensualismo que queima os nervos do Crioulo",*1 

Portanto o naturalismo não só existiu devido às in-

fluências externas, preponderantes, mas também devido ã si-

tuação interna. Os romances naturalistas brasileiros também 

não foram mera cópia dos europeus, pois no conteúdo eram bra-

sileiros. Tanto é que ANTONIO CÂNDIDO afirma que é só no úl-

timo quartel do século XIX que 

"...se pode considerar formada a nossa literatu-
ra3 como sistema orgânico que funciona e é ca-
paz de dar lugar a uma vida literaria regular, 
servindo de base a obras ao rriesmo tampo univer-
sais e locais."3 8 

É assim que, ao ver MIGUEL-PEREIRA, o romance 

"...adquiriu a todos os olhos importancia e 
dignidades deixou de representar um passatempo 
da categoria dos bordados. "39 
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Porém é necessário concordar com SODRÉ e MIGUEL-PE--

REIRA, quando se referem ã falta de visão por parte dos ro-

mancistas brasileiros das questões mais sérias e mais nacio-

nais como seriam a abolição , a república, as experiência ra-

ciais, o relacionamento de senhores e escravos, as condições 

de existência tão diferentes na Corte e nas zonas rurais."0 

O naturalismo brasileiro 

"Não refletia, portanto, a realidade total do 
pais, em suas formulações e reivindições, mas 
os meios urbanos e as forças novas que emer-
giam".*1 

No cenário literário nacional da segunda metade do 

século XIX distinguem-se Machado de Assis, Aluísio Azeredo e 

Raul Pompéia. É por eles que se reconstitui para a literatu-

ra brasileira o seguinte : quadro : 4 2 

ÉPOCA REALISTA 

REALISMO REALISMO REALISMO 
PSICOLÓGICO OBJETIVO ROMANTICO 
' ESTÉTICA ESTÉTICA ESTÉTICA 
REALISTA NATURALISTA IMPRESSIONISTA 
MACHADO ALUÍSIO RAUL 
DE ASSIS AZEVEDO PCMPËIA 

As duas figuras que nos interessam aqui são Macha-

do dé Assis e Aluísio Azevedo, este por tomar partido da es-

tética naturalista e aquele pela veemente reação ao natura-

lismo. 

Ë natural em Machado de Assis a sua aversão ao na-
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turalismo, sendo ele tradicionalista e moralista. Ao analisar 

0 Primo Basilio de Eça de Queirós, o que Machado de Assis 

fez foi condenar a escola mais que a obra, usando de "hostili-

dade quase partidaria" na expressão do próprio Eça.1*3 Diz 

MACHADO DE ASSIS que o livro de Eça de Queirós 

"...traz defeitos que me parecem gravest uns de 
concepçãoj outros de escola em que o autor ê alu-
no... " u 

Mostra-se também bastante contrário â "obscenidade 

sistemática do realismo"1*5 e lamenta a falta de decoro tan-

to ro assunto, como no tratamento, quanto na linguagem.46 E 

lamenta no mesmo artigo datado de 1878 

"3..nem a doutrina realista é tão nova que não 
conte gã. entre nós} mais de um férvido religio-" . » 1| 7 narto . 

E assim, apesar da critica contrária, o naturalismo 

brasileiro acabou triunfando com o apoio de outros críticos, 

nomeadamente Tito Lívio de Castro, Aderbal de Carvalho e Adol-

fo Caminha.48 Mas é novamente se^gindo um modelo concreto 

que o naturalismo brasileiro toma corpo. Este modelo . dentro 

dos limites brasileiros é Aluísio Azevedo. Porém não o seguem 

pelo exemplo de Casa de Pensão , mas por causa de O Homem, 

que segue os moldes naturalistas, embora seja considerado de 

segunda categoria.49 Por isso, apesar do grande número , os 

romances naturalistas brasileiros não se revelam muito bons. 

Basta lembrar o próprio Aluísio Azetoedo que tanto produziu, 

mas que de valor sÕ nos deixou Casa de Pensão e 0 Cortiço,sen-



•do sõ o último considerado obra prima. 

Pode-se concluir que o naturalismo brasileiro se 

configurou de influencia em influencia e de modelo em modelo. 

Pena é que, apesar dos modelos tenha produzido muito, mas 

com pouca qualidade, fato que se revela especialmente ver-

dadeiro ao se analisar o realismo em que. se verifica justa-

mente o contrario. 

3.2 0 Naturalismo Americano 

Quando se, estuda o naturalismo norte-americano fica 

patente que a crítica literária demonstra um mal-escondido pu-

dor, um generalizado mal-estar que tende não admitir o natu-

ralismo nas terras do Tio Sam.50 Esse fato explica-se pelo 

instituído moralismo no espírito do povo americano,51 que 

naturalmente rejeita os postulados básicos do naturalismo 

francês, do quai, se distingue e se afasta bem mais que o 

naturalismo brasileiro. Na verdade o naturalismo americano5'¿ 

deixa bem mais patente o seu nacionalismo e sua : adaptação 

que o naturalismo brasileiro. Mas apesar dessa tendência ge-

neralizada de rejeição, o naturalismo nos Estados Unidos per-

sistiu e teve uma vida bem mais longa que na Europa e no 

Brasil.53 Demonstra-se bem menos definido e organizado qUe 

no resto do mundo, gozando, por isso mesmo, de maior liberda-

de e maior flexibilidade; pois evitava-se tudo que, no na-

turalismo francês, era considerado exagerado.54 
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Ê só a partir da década de 80 que o naturalismo co-

meça a se definir nos Estados Unidos.55 Porém, como se tra-

ta de estética mais duradoura, é costume dividir o naturalis-

mo americano era duas gerações.56Assim sendo a Primeira Gera-

ção abarca o período de 1883 a 1900 e dela participam Hamlin 

Garland, Stepehn Crane e Frank Norris. A Segunda Geração ini-

cia-se em 1900 e segue até 1920. Nela figuram principalmente 

Theodore Dreiser e Jack London.57 Pelos autores que parti-

cipam dessa lista, pode detectar-se a flexibilidade do natu-

ralismo americano; pois são personalidades diferentes com 

qualidades e habilidades diferentes que se manifestam de mo-

dos diversos e heterogêneos. Além disso o naturalismo se 

alonga de maneiras diversas, para além de 1920, como demons-

trou THORP5 8 e como tansparece nas obras de Hemingway e 

John dos Passos. 

0 primeiro romance americano completamente natura-

lista é Maggie; a Girl of the Streets de Stepehn Crane59(de 

1893, publicação particular; pois o autor não conseguiu edi-

tor) . Essa edição causou muito escândalo e foi considerado 

chocante. Ë sõ em 1896, depois que Crane alcançou sucesso 

com The Red Badge of Courage (1894), que conseguiu publicá-

lo regularmente.6 u 

Assim o naturalismo nos Estados Unidos durou trinta 

e cinco anos, apesar de toda pressão contrária e em conse-

qüência dela teve uma existência duradoura. Teve que aclima-

tar- se e ádaptar-se para poder prosperar. Portanto, foi em 

resposta âs pressões contrárias internas que o naturalismo 

•se instalou nos Estados Unidos, modificando-se, é verdade. 
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Condiz também com a época; pois ë justamente em resposta ã 

situação interna que ele surge. 0 período de 1885 a 1920 é a 

época em que as mudanças foram mais completas, mais radicais 

e mais rápidas na história dos Estados Unidos.61 O fato ë 

que, após a Guerra Civil Americana, o país estava longe de 

ser o que Jefferson e Hamilton haviam sonhado. Depressões,gre-

ves, favelas, discórdias sociais eram fatos da vida cotidiana 

que se prolongaram e se agravaram com a Revolução Industrial 

e a ação do capitalismo ganancioso que geravam o descontenta-

mento do proletariado, pois somente "1/8 of the people owned 

7/8 of the wealth".*2 O naturalismo surge em resposta a esse 

estado de coisas, em resposta ao desencanto e ã desilusão cau-

sados pela mudança principalmente social e econômica e seus 

problemas. 

As mudanças sociais sé aceleram no país em decorrên-

cia do aumento da riqueza e do crescimento desordenado e alar-

mante das cidades, cuja população dobra sete vezes durante es-

se período.63 Ê a cidade que oferece maiores oportunidades e 

uma vida mais civilizada e mais humana; pois hã maiores con-

dições para o lazer, para a instrução. Porém é na cidade tam-

bém que os problemas são mais cruciais e evidentes e onde a 

discrepância entre pobres e ricos, entre proletariado e bur-

guesia se torna gritante. Na cidade a falta de condições de 

trabalho e de habitação se torna angustiante, gerando a vio-

lência. Essa situação não sõ se aplica aos americanos, mas 

agora também aos imigrantes que acorriam aõs Estados Unidos 

em busca de "Promised Land". New York é então o centro de imi-
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fração mundial, onde dentre cinco cidadãos quatro são estran-

geiros.6*1 Portanto, como os imigrantes também acorrem âs ci-

dades, multiplicam-se os problemas da vida urbana, e por isso 

mesmo, dificultam a adaptação dos imigrantes. Apesar de todos 

os problemas encontrados, os imigrantes contribuíram para re-

vitalizar o otimismo da sociedade americana e a esperança em 

futuro melhor. 

Devido âs dificuldades enfrentadas pela maioria do 

povo americano, surge um revitalizante espírito de reforma com 

o objetivo específico de revelar os males sociais. Buscavam 

assim pela crítica auxiliar os pobres e alcançar a justiça so-

cial. Pretendiam-no pela educação livre, grátis e obrigatória? 

pois não podiam conceber a participação responsável e inteli-

gente do indivíduo na sociedade sem ela. 

Essa conturbada situação social resultava da situa-

ção econômica do país. Os Estados Unidos passava de um país 

característicamente agrário para a situação de país capitalis-

ta e industrial. Mas não era mais o capitalismo comete ti tivo 

que vigorava era o monopolista que se impunha.65 Este revigo-

rou o materialismo e, ao mesmo tempo, acarretou a depressão, 

pois a produção era maior que o consumo. Além disso a mudança 

para o capitalismo monopolista não se enquadrou com a tradi-

ção e a vida moral e cultural do país. Há, portanto, uma ge-

neralizada confusão de valores e a sociedade se torna mais 

aquisitiva, há a expansão impërialista e a ostensiva demons-

tração de riqueza, que não espelham as condições reais do 

país; novas religiões e doutrinas políticas, de todo esquisi-
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t'as e não naturais ao espírito americano, vão proliferando. 

Apesar do abalo que sofrem as velhas estruturas, permanece 

a crença no progresso @ no crescimento industrial, tanto 

que as inovações vão ocorrendo assustadoramente, não mais 

preenchendo necessidades, mas criando-as. Em conseqüência 

do espírito da época e em conseqüência do compromisso ame-

ricano com as ciências, as invenções se multiplicam como 

que por encanto - é o mito da época. A ordem do dia é, por-

tanto, inventar, inventar sempre, sem descanso. Ê a febre 

tecnológica que se instala no espírito americano.66 Todo 

esse estado conturbado de coisas acaba por se revelar tam-

bém na situação política do país. A corrupção se torna al-

go corriqueiro ao passar do tempo, conseqüência principal 

do materialismo,que irá provocar no final do século grande 

reação, inclusive na literatura a reação dos Muckrakers.67 

Assim as mudanças se processam de forma acentua-

damente rãpida, revelando a contradição existente entre o 

velho e o novo, o ultrapassado e o contemporâneo. Porãnsão 

mudanças rápidas demais, não permitindo que o indivíduo 

as acompanhe, tanto que HENRY ADAMS chega à conclusão, no 

seu famoso Education(1918), que melhor detecta as mudanças 

e seus efeitos, que o homem americano da segunda metade do 

século XIX 

"...was living in a twentieth-century world 
o with eighteenth-century assumptions about 

order and purpose in change. 

Temos, portanto, um homem dividido entre os valo-
'res do passado e do presente, que vê abaladas as bases da 
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Vida moral e cultural e da propria tradição. É um homem per-• 

dido no tempo; pois não se ajusta ã vida do passado, mas tam-

bém não consegue se adaptar ao modelo de vida proposto pelo 

seu tempo, sua época. 0 naturalismo assim 

"...poured sullenly out of agrarian bitterness, 
the class hatreds• of the eighties and minities3 
the bleakness of small town life, the mackery 
of the nouveaux richess and the bitterne-ss in: the 
great new proletarian cities. 

Conseqüentemente o naturalismo americano represen-
tou 

"... a 'mental orientation' (we can now call it 
an 'ideological mediation*) in response to 
certain specific moral and intellectual problems 
(which we might now call 'anomalies in the 
prevalent ideology ') posed by the social and 
economic structures of the late-nineteenth-
century America."70 

0 naturalismo americano surgiu em resposta aos estí-

mulos internos, principalmente ao capitalismo monopolista e 

ä industrialização com todas as suas obvias conseqüências.Po-

rém, quando se trata do estudo das influências externas, no-

vamente a crítica literária norte-americana demonstra precau-

ção e cautela, algo facilmente explicável pelo moralismo e 

isolacionismo característicos do país.71 Aliás, faltam estu-

dos sobre a influência européia e dos modelos europeus,mas é 

sumamente importante detectar as diferentes influências ex-

ternas; pois â situação interna do país correspondem diferen-

tes manifestações estéticas literárias, o realismo, o natura-

lismo, o muckrakerismo e o impressionismo. Esses estímulos 
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internos não esclarecem a razão de quatro estéticas diferen-

tes; portanto, os estímulos externos ë que devem explicar as 

diferentes manifestações literárias existentes nos Estados 

Unidos. 

Ê interessante notar que até os próprios escritores 

naturalistas tinham por costume negar a influência externa. 

Exceção ë Frank Norris que se confessou discípulo das idéias 

de Zola.72 Porém, essa -peremptória negativa não chega a 

esclarecer o problema; pois, enquanto as obras literárias de-

nunciam influencias européias, os autores acabam, portânto, 

por se desdizer. Ao final de uma análise mais esmiuçada, che-

ga-se ã conclusão de que ela realmente aconteceu. Exemplo bem 

claro ë o caso de Stephen Crane que, quando alguém o apontava 

como discípulo de Zola ou via alguma relação entre os seus 

romances é a obra de Zola, recusava admitir qualquer laço de 

aprendizado. 73 Porém, qüando estava na universidade, entrou 

em contato com o naturalismo francês e com as idéias de Zola.7" 

E como demonstra THORP, Ford Madox Ford observou que as vio-

lentas negações de Œrane, alegando não ter lido os naturalisa 

tas franceses não deviam ser aceitas, pois, quando a conver-

sa girava em torno destes,os seus comentários revelaram um 

conhecimento considerável de suas obras.75 Portanto, as ne-

gativas quanto às influências européias não devem ser levadas 

em conta. 

Vários fatores levaram âs negativas, por vezes vee-

mentes, da influência européia. Primeiramente, não hã dúvida 

de que o naturalismo americano "owes more to local factors 

than to outside influences,"76 Para asseverar este fato .ë 
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évidente a força do jornalismo americano77, como também a 

força dos analistas sociais e de seu vigoroso protesto, com 

as figuras de Jacob Rüs e E.A.Ross78, e a relação entre esses 

fatores e a literatura da época, principalmente ó naturalismo 

e o muckrakerismo, pela documentação da realidade. Outras duas 

forças também serviram para frear um pouco essas duas estéti-

cas, que não se ajustam completamente ao espírito e à tradi-

ção americana,hateadas na crença do sobrenatural e dos 

ideais democráticos. Essas duas forças controladoras foram o 

puritanismo, que implica moralismo aguçado, porém já sem a 

força da sua filosofia trágica e inflexível79, e o nacionalis-

mo e a força do otimismo de Walt Whitman na própria terra e 

na democracia.80 Esses fenômenos naturalmente detiveram o 

amoralismo: e as idéias de uma estética alienígena. Porém a-

pesar de todas essas forças que serviram para conter tanto o 

surgimento como a manifestação da estética naturalista nos 

Estados Unidos 

"...os norte-americanos, não obstante sofrerem 
também a influência européia, foram intelectu-
almente mais livres e seguros de si, deram mais 
cedo a sua medida".61 

A data de 1891 marca ofim ido matérialisme»:, na Erahçà.Abase para 
tal afirmação foi o inquérito realizado pelo jornal Echo de 
Paris demonstrando frança reação àquela estética. As cau-
sas apontadas para o declínio do naturalismo francês foram os 
romancistas russos, Turgueniew, Dostoiewski e Tolstoi, revela-
dos por Melchior Vogué em 0 Romance Russo (1886), o reapareci-
mento de uma posição metafísica com vigoroso sopro espiritua-
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lista e o surgimento de novo surto de idealismo ligado ao rea-

lismo construtivo que se detinha no estudo da vida psíquica e 

social.8* 

Assim a influência européia nos Estados Unidos não 

provém sõ da França, mas principalmente da Rússia, por seus 

romancistas.83 As idéias dos realistas russos se ajustaram 

mais ao espírito do americano, principalmente ao seu moralis-

me. Assim por intermédio de Howells, entravam nos Estados Uni-

dos mais livremente Tolstoi e Turgueniev? do que Zola.84 Aliás 

a influência e o efeito deste nos Estados Unidos é discutida: 

"In 1882j the Critic, a fashionable literary 
journal of the day, had declared Zola a litera-
ry outlaw, and insane. In 1892 it pronounced: 
It was a brilliant idea to introduce the scientific 
spirit of the age into the novel3 and Zola set 
to work upon it with his immense energy and 
his unshakeable resolution. One by one the 
evils of his time have been taken up by this 
prodigious representative of latin realism and 
laid before the world in all their enormity."8S 

Como aponta KAZIN86, uma das causas para essa mudan-

ça de posição foi o posicionamento de Zola no Caso Dreyfus on-

de se mostrou um humanitário, conquistando desta forma o apre-

ço dos americanos.87 Outro fato que demonstra uma certa acei-

tação do romancista francês pelo posro americano foram as nu-

merosas traduções a partir de 1878, apesar de muitas delas não 

se revelarem simplesmente traduções, mas muito mais adapta-

ções.88 

Portanto, o naturalismo americano toma aspectos di-

ferentes do francês e do brasileiro, com a influência adicio-

nal dos russos. Na realidade o naturalismo americano ê todo 

ele um caso â parte; pois não teve um programa, não apresen-
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tou grupos unidos por objetivos comuns., não mostrou um prin-. 

cípio unificador, nem uma orientação coerente e dinâmica, nem 

modelos precisos e quase nenhuma teoria.89 

Como revelam os romances americanos, muitas caracte-

rísticas do naturalismo francês se fazem presentes no natura-

lismo americano, mas com algumas mudanças e adaptações. 0 na-

turalismo dos Estados Unidos também se caracteriza pelo cien-

tificismos usavam assim as descobertas científicas para es-

clarecer e dar embasamento as atitudes das personagens e ao 

proprio enredo. Porém não chegam ao exagero dos estudos de ca-

sos presentes nos romances franceses que se caracterizam prin-

cipalmente pela sua afinidade como fisiologia. Por exemplo, 

Stephen Crane muito se dedicou ao estudo do medo. Novas idéias 

como a noção de "suicídio de raça" de Ross, o apelo por uma 

"vida ãrdua" de Roosevelt e a crença na supremacia da civili-

zação anglo-saxônica de Josiah Strong,90 entravam nos domí-

nios literários, que deixavam patente a americanização do 

cientificismo. Com este, conseqüentemente, aparecia a objeti-

vidade nos romances naturalistas americanos, mas se revela 

¿arèiáií.;.? pois o autor interferia na obra, como é o caso de 

Cbephen Crane e de sua aparente e aguçada ironia. O determi-

nismo também marca sua presença na literatura norte-americana; 

"cr. e mais um determinismo mesolõgico e circunstancial do 

Uue hereditário. Esse determinismo com sua característica fal-

ta de livre arbítrio acabava sempre por 

"release from guilt and from sense of responsi-
bility for one's own failures whioh in implicit 
in such elaborations of the naturalistic paradigm 
aouíd conaeivaläy work as a profoundly relaxing 



force on those who had previously had only thefn 
selves to blame",91 

Portanto, o naturalismo americano caracteriza-se mais 

pelo determinismo social e econômico do que pelo determinismo 

biológico. Também o darwinisme presente nas obras naturalistas 

norte-americanas é mais social e econômico que biológico;pois 

o homem ê sempre visto em sociedade e em razão dela. Mostram 

a queda do homem moderno, pois tendem também, como os outros 

naturalistas, a mostrar a regressão evolutiva. Deste quadro 

participam os vestígios de uma herança animal presente na vio-

lência, a sobrevivência do mais forte, a necessidade do pro-

gresso, apesar de tudo, para chegar ã perfeição. 0 mundo, em 

decorrência do darwinismo social, ê uma selva onde a necessi-

dade da luta para a sobrevivência ë indispensável. Há uma 

tendência generalizada para enfocar as camadas mais pobres da 

sociedade, geralmente implicando a defesa do proletariado. As 

histórias apresentadas são sempre casos do cidadão moderney 

que vive em um mundo industrializado, que planeja a vida, lu-

ta para alcançar seu ideal e morre. Porém nessa trajetória do 

homem moderno em sociedade, sempre o captam em momento de lu-

ta entre as forças do bem e do mal. 

Assim os romances naturalistas são documentos .so-

ciais. E aí se apresenta outra característica do naturalismo 

francês, a documentação da realidade, que se realiza geralmen-

te pela demonstração de toda realidade, mesmo que esta seja 

desagradável. Porém há um policiamento maior na escolha de 

assuntos; pois evitam cenas e detalhes que comprometam. Isso 

ê especialmente verdadeiro quando tratam do adultério, da prçss-
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tituição, do homossexualismo, enfim todos os assuntos que. 

envolvam o sexo. A documentação se revela ainda na primazia 

dada aos elementos exteriores e concretos e nas descrições de-

talhadas dos ambientes, que, também aqui, tem lugar preponde-

rante na literatura. Mas os naturalistas não esquecem das 

realidades interiores que envolvèm conceitos psicológicos fi-

losóficos e éticos. 

Na documentação da realidade os americanos dão um 

passo alem dos naturalistas europeus, quando, desejando mos-

trar a realidade da existência das personagens e sua relação 

com o meio, aplicam a teoria da observação, da documentaçãoe 

do realismo mimetico ã, linguagem utilizada pelas personagens. 

Assim a linguagem da personagem esta em íntima relação com 

o seu meio e o seu background e aparecem a gíria, os pala-

vrões, os dialetos nos romances. Mas o que é mais importante 

ê o aparecimento da linguagem falada, da linguagem coloquial 

cuja representação gráfica foge ãs normas da ortografia tra-

dicional, inovação essa que se mostrará de suma importância 

no desenvolvimento da ficção do século XX. 
Pode-se concluir que o naturalismo americano tem 

nas suas bases o naturalismo francês; pois demonstra conter 
semelhante visão do homem, da vida, do mundo, da sociedade.. 
Porém fenômenos característicos da alma americana . e a in-
fluência russa vão modificar levemente a visão da religião 
2 as características do naturalismo. 

Como demonstrou WELLEK,9 2 Tolstoi teve grande in-
fluência no espírito americano do final do século XIX. Carac-
terísticamente o seu primitivismo, sua confiança no progres-. 



61 

so, sua idëia de arte corno expressão coletiva da sociedade, 

sua religiosidade, seu crédo na sinceridade do artista e 

principalmente sua atitude contraria.aos exageros do natura-

lismo francêsÎ 

"Grande parte da atte moderna ê simples imita-
çãoa ou é copia da realidade3 ou è apenas cho-
cante. e interessante..."s3 

Assim as características do naturalismo se modificam/ 

se ampliam ou se atrofiam na sua versão americana. Como de-

monstrou CUNLIFFE a ênfase americana ë ainda moral, didática 

e redentora,9", mesmo,no naturalismo. E ele se caracteriza 

'principalmente pelos dois dualismos; naturalismo/romantismo e 

natural!smo/didaticismo.95 Porgue a função social do romance 

se apresenta como a função primordial. Mostrando os males da 

sociedade se mostram, portanto, dentro das convenções do na-

turalismo francês.36 

0 naturalismo nos Estados Unidos se revela caracte-

rísticamente americano nas cenas, nas personagens nos assun-

tos que explora e. que revelam a sua nacionalidade e sua épo-

ca. Assim o principal objetivo dos naturalistas é mostrar a 

brutalidade e a anarquia da existência e expandir e aprofun-

dar a consciência americana para as forças incontroláveis dés-

sa época de mudanças, que alteravam inclusive a cultura nor-

te-americana. Porém não são predominantemente urbanos, veja-

se Frank Morris e Jack London que exploram principalmente os 

meios não citadinoa. Quanto a predominância do meio, segun-

do THÓRP,97 este fenômeno ë característicamente americano; 
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pois mesmo antes de o naturalismo surgir, jã se revelavam ro-
mancistas do ambiente, pois os americanos são tradicionalmen-
te adeptos do meio. 

0 naturalismo nos Estados Unidos diferencia-se tam-
bém do francês e do brasileiro, por ser mais profundo, mais 
filosófico, algo característicamente americano que natural-
mente detesta a superficialidades98 Também não se desvenci-
lha da moral, não se caracterizando pelo amoralismo, portan-
to. Os romancistas americanos se mostram mais conservadores 
neste ponto, conseqüência inevitável do puritanismo.9y Tanto 
que demonstrando-se mais fieis ao sentimento humanitário ,ten-
dem para a piedade, não conseguindo deixar suas personagens 
entregues ao fatalismo do determinismo procurando, assim,sal-
var suas personagens.100 

Demonstra-se assim que o naturalismo norte-america-
no é fruto mais direto de fenômenos e situações interiores i» 
que exteriores. Porém as influências externas ocorreram, mas 
não tiveram a força daquelas. 

No cenário literário americano dos fins do século 
XIX e do início do século XX destacara-se Howells, Henry Janes, 
il.iralir. Garland, Stephen Crane, Dreiser e Upton Sinclair. 101 

Destas figuras o primeiro teve grande força e influência,prin-
cipalmente no que toca à resistência ao naturalismo. 

Howells foi o crítico prestigiado do Harper's Magazine 
e exerceu grande influência durante o seu tempo. Desempenhou 
o papel de grande protetor dos escritores novatos, principal-
mente Hamlin Garland e Stepehn Crane. Foi o maior propagan-
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dista da estética realista nos Estados Unidos. Coube-lhe des-

ta forma o trabalho sistemático, tanto que, ao tratar da es-

tética realista, todos os críticos se referem ao seu traba-

lho, principalmente Criticism and Fiction.1"2 Realismo no 

romance, para Howells, era a expressão da vida: adotava,por-

tanto, uma posição contrária aos convencionalismos sentimen-

tais do romantismo. Apesar de apoiar Flaubert, Turgueniev e 

Tolstoi, este último principalmente de quem era grande admi-

rador, desaprovava veementemente o naturalismo francês, as 

brutalidades de Zola.103 Assim o 

"... Realismo} liderado por Howells3 e defini-
do por ele oomo "the trmthful treatment of 
material"j não deveria aderir a uma filosofia 
ou tendencia, mas simplesmente apresentar a 
realiddde. "101t 

Como americano de sua época, Howells insistia nos 

fins morais da literatura. A verdade para ele era mais pro-

funda que simples aspectos exteriores explorados pelos natu-

ralistas. Assim, além do moralismo, insistia também na pro-

fundidade do texto literário? pois como os vitorianos, evita-

va cuidadosamente as questões sexuais e sempre preferia os 

famosos "happy ends" da literatura americana, aos trágicos 

desfechos dos naturalistas franceses. Apesar de apoiar e in-

centivar o criticismo social, não admitia que se explorasse 

a sordidez, o sexo e o crime em literatura. Assim Howells 

resistiu ao naturalismo francês, principalmente a Zola e 

tentou envexédar a literatura americana para os lados ̂  de 

Tolstoi. Teve mais sucesso, ao tentar frear o naturalismo nas 
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terras do Tio Sam que Machado de Assis no Brasil. Mas apesar, 

de toda resistencia, o naturalismo acabou eclodindo, com um 

maneirismo todo proprio, e venceu a forte corrente contraria. 

Todo esse movimento de resistencia teve como base objeçoes re-

ligiosa® e morais, que se chocavam cora o pessimismo, o amora-

lism© e a irreligiosidade dos naturalistas franceses. Porem, 

ë justamente essa literatura violenta que irá levar o país 

a uma posição de realce no cenário literário mundial rio sécu-

lo XX. 

Porém, apesar do grande numero de obras, os roman-

ces e os romancistas naturalistas americanos pecam pela falta 

de qualidade. Somente. Stepbön Crane e Dreiser fugiram ã re-

gra, mas mesmo Stephen Crane acabou escrevendo muita coisa 

ruim - veja-se o trabalho de LA FRANCE sobre o assunto, cujo 

título ê bastante ilustrativo."Any Sort of Stuff that would 

sell."ïûS Caso inverso ë o realismo, que também produziu mui-

to, mas obras de grande qualidade.106 

A atitude contrária ao naturalismo dificultou o seu 

desenvolvimento nos Estados Unidos. Basta lembrar, para ates-

tar esse fato, as dificuldades que Stephen Crane enfrentou pa-

ra publicar o seu Maggie, a Girl of the Streets. E mesmo após 

sua publicação, a crítica foi acirrada, mesmo de seu amigo 

Hàmlin Garland e de seu protetor Howells. Este afirmou 

"...but he (Stephen Crane in Maggie) oould not 
have been so hard to do> for all the pathos of 
her fate is rendered without one maudlin touch."1* 

E Hamlin Garland, que muito incentivara Crane para 
• 
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que publicasse Maggie, acaba por tecer essa critica, cujo ti-

tulo nao deixa de ser irônico: "An ambitious French Novel 

and a Modest American Story"; 

"The story fails of rounded completeness. It 
is only a fragment. It is typical only of the 
worst elements of the alley. The author should 
delineate the families living on the next 
street¿ who live lives of heroic purity and 
hop&ess hardship. "lo8 

Toda critica contraria tinha como causa o fato de 

Stephen Crane na seleção do material, no seu ponto de vista, 

na sua maneira de dizer as coisas, na sua descrição honesta 

dos.:abismos a que pode descer o homem, era muito mais inova-

dor e ousado que seus contemporâneos. Mostrava-se um pesqui-

sador, um artista experimental, em suma, vim inovador. Foi 

justamente pela adoçãcr dessa posição, como tantos outros que 

o seguiram que a literatura americana conseguiu um lugar de 

rèlevo durante o século XX. 

Como as datas limites do naturalismo americano são 

1883 e 1920, é necessário analisar outra estética que surge 

durante os primeiros anos do novo século. Trata-se do muc-

ikrakerismo,109 movimento de cunho predominantemente socialis-

ta e comunista que tinha como iónico proposito agitar, edu-

car e organizar os americanos contra o sistema capitalista. 

Não é fácil aceitar, ã primeira vista, um movimento socialis-

ta e comunista em um país como os Estados Unidos, país bási-

co e característicamente democrático. Porém o mucfcrakerismo 

surgiu justamente em resposta âs injustiças sociais e à 

corrupção resultantes do sistema capitalista e do desenvolver 
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jaento industrial, que com o passar do tempo tendiam a uma 

piora. As suas principais figuras são Upton Sinclar e Lincoln 

Steffens. A obra mais conhecida dessa estética ë The Jungle 

(1906) de Upton Sinclair, onde as idéias radicais e reacio-

nárias são evidentes. Porém como todo o movimento é caracte-

rísticamente contrário ao espírito americano, e isso ë óbvicy 

sofreu duras críticas, chegando o próprio Presidente Rõoser-

veât a criticá-lo.110 As críticas foram mais acirradas do 

que aquelas que vinha sofrendo o naturalismo e acabou assim 

por não conquistar o público. Demonstrou, porém, ter grande 

força política e reformadora. 

Assim o quadro que estabelecemos para o naturalis-

mo francês e para o brasileiro, ganha, no caso do naturalis-

mo americano, mais uma coluna: 

ËPOCA REALISTA 

REALISMO 
PSICOLÓGICO 

REALISMO 
OBJETIVO 

REALISMO 
ROMÂNTICO 

REALISMO 
IDEOLÓGICO 

ESTÉTICA 
REALISTA 

ESTÉTICA. 
NATURALISTA 

ESTÉTICA 
IMPRESSIONISTA 

ESTÉTICA 
MUCKRAKERISTA 

HOWELLS STEPHEN CRANE 
DREISER 

GERTRUD 
STEIN 

UPTCN 
SINCLAIR 

Concl.ui-.se que o naturalismo, como também o .muc-

krake ¿Ismo, surgiram principalmente em resposta ã época. As 

influências externas não tiveram assim tanta força como 

as internas que foram definidoras das duas estéticas. Couber 
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desta forma, às influências externas a determinação de enfo-

ques diferentes - o cientificismo, o darvinismo e o determi-

nismo, no caso do naturalismo. Assim como a situação do país 

teve um papel definidor, também o teve Howells, no sentido 

de oferecer grande resistência àquilo que considerava os 

exageros do naturalismo, francês, não permitindo, assim,o amo-

ralismo, o pessimismo e a irreligiosidade exagerada de Zola. 

Demonstraram então preferência por Tolstoi principalmente , 

mais tradicional e mais comedido que Zola. Deve-ser também 

ressaltar a discrepância entre a qualidade literária das 

obras oferecidas pelos realistas e pelos naturalistas e 

muckrakeristas. Porém é interessante notar que apesar da fai-

ta de qualidade na grande maioria dos casos, esses dois movi-

mentos foram responsáveis, por seu caráter inovador, pelo su-

cesso da literatura americana no cenário mundial no século 

XX, sendo, sem dúvida esse o seu maior legado. 

3.3 Paralelos. 

0 naturalismo brasileiro e o naturalismo americano, 

no decorrer da apresentação, mostraram-se diferentes em al-

guns pontos e semelhantes em outros. A começar pelas datas, 

fíe 1881 a 1895; e Estados Unidos: de 1883 a 1920) revelam-se 

diferentes; pois o naturalismo norte-americano se apresenta 

mais tardio, mas demonstra ter sobrevivido por um espaço de 

tempo bem maior. Explica-se pelo fato de que no Brasil o na-

turalismo surgiu principalmente em resposta a estímulos ex-
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ternos, revelando empolgação, enquanto nos Estados Unidos foi 

resposta a estímulos internos, portanto, mais pensado e ava-

liado que o naturalismo brasileiro. A influência externa,fa-

tor preponderante no naturalismo verde-amarelo, ë mais facil-

mente detectável. No Brasil permanece a dúvida se a França ou 

Portugal exerceu maior influência. Nos Estados Unidos é deve-

ras difícil sé estabelecer concretamente qualquer influência 

ou modelo europeu, pois hã uma generalizada tendência a não 

admiti-los. A influência da Europa, com suas idéias, é paten-

te no Brasil, comprovada pelo positivismo, que persistiu por 

longo período. E justamente por ter sido conseqüência mais a-

centuadamente de uma situação interna, o naturalismo america-

no revela-se mais verossímil ã época. 0 naturalismo estã 

ligado ao Capitalismo e â Revolução Industrial, fato con-

sumado nos Estados Unidos, mas não no Brasil. 0 mais es-

tranho é que ë justamente no Brasil que o naturalismo vai 

adquirir maiores características de protesto, decorrência do 

pessimismo e da situação bastante conturbada do país na épo-

ca. Além disso os naturalistas brasileiros tinham em mira 

três questões: a sexual, a religiosa e a racial. Nos Estados 

Unidos hã também uma revolta, porém essa vai revelar-se nos 

Muckrakers. Os naturalistas americanos .demonstram revolta 

esperançosa com o reformismo, busca consciente de solu-

ções próprias. Assim, o naturalismo americano denuncia 

a mudança e uma crise mais demarcadamente moral, mas 

também social, que o levará a tomar partido do proletaria:-

do contra a classe dominante. No Brasil , ele não irá 

revelar a realidade total do país; pois tratará dos proble-
mas urbanos, denunciando uma crise muito mais econômica, po-
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rem tambera social. Assim enquanto o Brasil se preocupa com' 

os problemas urbanos e se esquece de problemas maiores e 

de interesse nacional, os Estados Unidos vão tratar, ¡além 

dos problemas urbanos, dos problemas rurais, onde a ; crise 

demonstra ser mais crucial. 

Reações contrarias apareceram nos dois países,po-

rém ela foi bem mais forte, mais sólida e mais persistente 

com Howells do que com Machado de Assis. Assim, enquanto a 

crítica brasileira se dividia em duas facções, uma prõ-natu-

ralismo e outra contrária a ele, nos Estados Unidos a ten-

dência geral da crítica ë de reação ao naturalismo: não há 

nada que comprove um movimento pró-naturalismo. As forças 

repressoras demonstraram maior poderio no naturalismo ameri-

cano; e lá que ele sofre suas conseqüências, sendo, portan-

to, forçado a adaptar-se e a modificar-se. Essas modifica-

ções não ocorreram somente devido äs forças repressoras,mas 

também devido a influência de Tolstoi nas letras americanas, 

que acabou por transfigurar o naturalismo. Veja-se o caso do 

determinismo e do darwinisme que no Brasil se revelam 

predominantemente biológicos, enquanto nos Estados UAi-

dos eles são característicamente sociais e econômicos. 

No Brasil o modelo básico foi Zola, seja via direta ou 

via indireta por intermédio de Eça de Queirós. E as-

sim o naturalismo brasileiro demonstra ser mais fiel ao 

naturalismo francês que o americano. Esse fenômeno explica-se 

pelo fato dé que no Brasil a literatura desvenc£ha-se da mo-
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ral, da religião e da filosofia. Nos Estados Unidos isso não 

ocorre, pois, como demonstrou MIGUEL-PEREIRA,111 o puritanis-

mo ainda exerce suas forças no espírito americano que se vê 

ligado â moral, à religião e à filosofia. Buscam, portanto, 

mostrar as realidades de ordem intelectual e moral, demons-

trando o maior valor legado ãs idéias e aos conceitos,revelaa-

âp-se críticos e irônicos. E isso não ocorre no Brasil, onde 

a literatura enfatiza a realidade física, concreta, exterior. 

Pode-se falar que o catolicismo seria uma grande força repren-

sora, principalmente do amoralismo presente no naturalismo,mas 

ele não teve aqui a força e nem o exagero do puritanismo na 

alma e no espírito do americano.112 Prova patente desse fenô-

meno ê o policiamento exercido na escolha dos assuntos; pois 

os naturalistas americanos sempre evitavam as descrições mui-

to detalhadas de cenas consideradas escabrosas, principalmen-

te no que tangia o sexo. Também comprova esse fenômeno o fa^ 

to de os americanos amenizarem as forças fatalistas e -^pessi-

mistas, pois tendiam salvar a personagem. 

Também nos revelam os autores brasileiros um natura-

lismo mais homogêneo no tratamento, no método e nos assuntos 

que o naturalismo americano que se mostra bastante heterogê-

neo. Mas os romancistas americanos são mais inovadores no 

tratamento da linguagem de suas personagens, que têm um rea-

lismo mímético em relação ao meio e ao background dos perso-

nagens. 

Se levarmos em consideração as bases colocadas pelo 

naturalismo francês, veremos que o que corresponderia ao na-
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-turalismo brasileiro, seria a união dos postulados do natura-

lismo americano e do mackrakerismo. Com esta união teríamos 

o determinismo, o protesto, o darwinismo, a documentação de 

forma completa, tal qual se revelam no naturalismo francês e 

conseqüentemente no naturalismo brasileiro. Não que não ha-

ja darwinismo, determinismo, documentação e protesto no natu-

ralismo americano. Sim, esses postulados básicos do '.natura-

lismo francês, que implicam uma visão do homem, da vida, do 

mundo, dan sociedade, da religião e da própria literatura,es-

tão presentes no naturalismo americano. Porém esses postula-

dos se apresentam de forma policiada e não de forma exuberan-

te como eles se revelam no naturalismo brasileiro, por seu 

tropicalismo, sensualismo e calor humano. 

Conclui-se que nas suas estruturas básicas, revela-

das pelo naturalismo francês, o naturalismo brasileiro e o 

naturalismo norte-americano se assemelham. Se assim não fos-

se, em um dos casos não teríamos naturalismo. Em ambos os 

casos está presente 

uma franca reação ao romantismo; 

a escolha de assuntos, que apesar cferevelarem sua 

nacionalidade, servem aos propósitos naturalistas; 

a aclimatação do naturalismo em ambos os países,po-

rém mais no que tange ao conteúdo que ã forma ou ao método; 

a critica social onde a ironia se faz presente; 

o aproveitamento das descobertas científicas no do-

mínio literário. Porém, como foi demonstrado, hã diferenças 

de enfoque, de tratamento que os afastara. E são essas seme-
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JLhanças e diferenças que serão analisadas em modelos concre-

tos, ou seja, no romance de Aluísio Azevedo, 0 Cortiço, e no 

romance de Stephen Crane, Maggie, A Qirl of the Streets. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDO COHPÂRAÏÎVO ÖS 0 COBTIÇO E MAGGIB ; 
A GIRL Qg THB STREETS. 

Para a análise do naturalismo brasileiro e americano 

em bases concretas, escolhemos os romances O Cortiço de Aluí-

sio Azetoedo e Maggie; A Girl of the Streets de Stephen Crane.1 

Ambos os autores se revelam figuras de relevo e de prioridade 

nas duas literaturas, tanto na cronologia como na valoração 

estética; pois tanto Aluísio Azevedo como Stephen Crane deram 

início ao naturalismo em seus respectivos países e ambos pro-

duziram obras-primas. Porém somente Aluísio Azevedo fazia par-

te, juntamente com Celso Magalhães, de um grupo, no Maranhão, 

que se dedicou à leitura, ao estudo e aos debates das novas 

idéias trazidas da Europa,2 que constituem as bases da estéti-

ca naturalista. 

Os dois romances foram escolhidos por serem cronolo-

gicamente próximos (0 Cortiço saiu em 1890 e Maggie em 1893) 

e por retratarem honestamente por meio do realismo mimético a 

horrível realidade das favelas de dois grandes centros urba-

nos, o Rio de Janeiro e os seus cortiços e New York e os seus 

tenements. Nisto ambos foram inovadores e únicos durante a 
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época. Ë óbvio que nem tudo poderia ser igual. Enquanto 0 

Cortiço ë obra do final do naturalismo brasileiro, Maggie 

marca o seu início. Enquanto aquele é considerado a obra 

prima do autor, este não o é, apesar de ser considerado um. 

dos melhores exemplares do naturalismo da primeira geração 

americana. Na realidade Stephen Crane ë mais conhecido pe-

lo seu Red Badge of Courage considerado um dos quatro me-

lhores romances do século XIX na ficção americana.3 

A análise comparativa dos dois romances tem como 

objetivo apontar as convergências e as divergências do na-

turalismo brasileiro e do naturalismo americano. O esquema 

seguido será o mesmo dos prévios capítulos: pela visão ciert-

tificista, darwinista, determinista, materialista e patoló-

gica do homem serão também enfocadas as visões da vida, da 

sociedade, do mundo, da religião e da estética. Enfoque tadó 

especial será dado às personagens e ao espaço durante a aná-

lise; pois a estética naturalista, em princípio e por prin-

cípio, se atém a estes dois elementos ficcionais. 

Como será observádo no decorrer da análise o cien-

tificismo, característico da época e do naturalismo, se en-

contra presente em ambos os romances, principalmente as 

idéias do evolucionismo de Darwin e o determinismo mesolõgi-

co de Taine. O darwinismo e o determinismo se unem nos ro-

manees como força única e inabalável abarcando dois elemen-

tos ficcionais que se tornam importantíssimos no romance na-

turalista: a personagem e o seu espaço. Os dois romances u-

sam da técnica do contraponto, onde várias cenas coletivas 

são descritas com precisão. Estas cenas têm como princí-
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pio de união o cortiço no caso do romance de Aluísio Azevedo 

e o Bowery no caso de obra de Stephen Crane. 0 uso dessa téc-

nica deixa evidente o trabalho dos romancistas a partir de 

um principio racional e lógico que dirige a obra. A este fe-

nômeno acrescenta-se o fato de ambos os autores perseguirem 

o principio da documentação. Tanto Aluísio Azevedo" como 

Stephen Crane5, ao trabalharem com 0 Cortiço e com Maggie, 

chegaram a visitar os ambientes que iriam utilizar nos • seus 

romances para observar e analisar o comportamento dos seus 

habitantes. Desta forma pretendiam assegurar a verossimilhan-

ça de seus romances. Aluísio Azevedo fez uso ainda de de-

senhos de cenas e tipos;além de escritor, foi também ca-

ricaturista. Nos seus estudos dos ambientes e das persona-

gens, os dois romancistas, seguindo o credo naturalista, per-

seguiram a realidade e a descreveram sem omitir cenas ou da-

dos observados. Portanto a documentação e a observação, no 

caso de 0 Cortiço e Maggie, têm papel importante na criação 

ficcional. 

Como 0 Cortiço se trata de um romance bem mais 

longo que Maggie (na proporção 3:1), é óbvio e evidente que 

Aluísio Azevedo teve maiores oportunidades de ilustrar os 

pontos de vista que pretendia inserir na obra, principalmen-

te o darwinismo e o determinismo. Deve-se também levar em 

conta que se trata de ficção e, portanto, as idéias darwinis-

tas e deterministas dos dois romances devem ser consideradas 

pêlo enredo em que elas se realizarão e se comprovarão. 

Na visão darwinista do homem o primeiro fato que se 

evidencia, é que o mundo ê governado pela violência. S pela 



violência que se revela o homem primitivo e brutal, que vive, 

uma vida violenta. A violência se acha presente em todo 0 

Cortiço, tanto que SANTANA6 chama de antropofagica a atitu-

de das personagens na solução de seus conflitos. Este fato 

se mostra verdadeiro quando são analisadas as reações vio-

lentas das personagens de Aluísio Azevedo: 

1) a reação de Bruno diante de Leocadia, a esposa 

adúltera (p.98-104); 

2) a reação de Marciana ao descobrir que Florinda 

estava grávida (p.111-2); 

3) a reação ciumenta de Firmo diante de Jerónimo e 

Rita( p.136-19W 

4) a reação vingativa de Jerónimo diante de Firmo 

(p.184-6); 

5) a reação ciumenta de Piedade diante de Rita, a 

amante (p.200-1); 

6) a reação de Romão ao descobrir as economias de 

Libõrio(p.206-7); 

7) a reação de Bertoleza ao descobrir a traição de 

Romão (p.253-4). 

Não somente as personagens, consideradas isoladamen-

te, reagem violentamente aos seus conflitos, mas o próprio 

cortiço, considerado como agrupamento também assim reage: 

1) quando a polícia ameaça entrar pela primeira vez" 

"... o cortiço ferveu que nem uma panela ao fo-

go". (p. 139) ; 

2) quando rebentou a luta entre portugueses e bra-
sileiros, "...rebentou um terremoto. As cercas e 
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jiraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se 

no ar, estalando em descarga, ao passo que nu-

ma berraria infernal, num fecha-fecha de for-

migueiro em guerra, aquela onda viva ia arras-

tando o que topava no caminho.(p.2 01); 

3) quando a luta entre os carapiaus e os gatos 

rebenta, "sentia-se o hausto¡inpaciente da fe-

rocidade que atirava aqueles dois bandos de 

capoeiras um contra o outro." (p.203). 

0 mesmo acontece em Maggie: as relações entre as 

personagens se caracterizam principalmente pela violência. 

Todas as personagens reagem também violentamente: 

1) a reação de Jim diante das crianças de Devil's 

Row (p.11-2); 

2) a reação de Jim contra Billie (p.13-4); 

3) a reação do pai de Jim ao encontrá-lo brigando 

(p.14); 

4) a reação de Mag contra Tom, que não a quer se-

guir (p. 15) f. 

5) a reação de Jim contra Mag, que o reprova (p.16); 

6) a reação de Mary ao ver que Mag quebrara um pra-

to (p.17-9); 

7) a reação do pai ao ¡.encontrar Jim cóm um balde 

de cerveja (p. 21) ; 

8) a reação de Mary diante do marido (p.22); 

9) a' reação da mãe diante de Jim, que a quer levar 

para casa (p.47-8); ^ 



10) a reação de Jim quando descobre que Pete des-

truiría a irmã (p.54-9); 

11) a reação de Mag quando não encontra uma saída 

para os seus problemas (p..81). 

Assim todo o relacionamento entre as pessoas e go-

vernado pela violência, até entre os elementos da família 

Johnson. Esse fato ë comum, tanto que os vizinhos comentam: 

"01! Johnson's playin' horse agin. " (p. 22 ). A única dúvida que 

permanece para os moradores do tenement ë: *"Is y or fader 

beatin' yer muddert or yer mudder beatin' yer fader?" (p. 19 ) . 

Portanto, não ë de estranhar quando o Sr.Johnson chega ã 

conclusão que: "my home reg'lar livin' Hell.' (p. 21). O pro-

prio mundo se mostra violento; pois Jim "had begun with no 

idols that it (the world) had smashed. " (p. 24 ). E a parte bai-

xa da cidade, onde os Johnsons moram, caracteriza-se por: 

"the turmoil and tumble of the downtown streets"(p. 26). 

A violência, que serve para solucionar qualquer pro-

blema e conflito, se apresenta mais recorrente em Maggie do 

que em 0 Cortiço. Naquele, podemos encontrá-la em quase to-

das as páginas; pois, se as personagens não estão em luta, 

estão a contar as "glorias" de lutas passadas ou programando 

outras. Exemplo mais claro ê Pete, que juntamente com Jim, 

gasta a noite a falar da violência (p.30-4). 

0 mundo assim se assemelha a uma selva onde a vida 

do homem ë uma constante luta, a luta pela sobrevivência com 

os da mesma espécie, com espécies diferentes ou ainda com as 

condições físicas do ambiente.7 Perém nem todos têm condi-

ções de sobreviver; pois o crescimento populacional não o 
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.permite. Assim a luta se caracteriza pela seleção natural: 

os fortes sobrevivem e os fracos sucumbem! 

No romance de Aluísio Azevedo vemos o cortiço como 

um ser vivo em crescimento: 

"E naquela terra encharcada e fumegante, naque-
la umidade • quente e lodosa, começou a miñho-
car, a es fervilhar, a crescer3 um mundo, . uma 
coisa viva, uma geração que -parecia brotar es-
pontanea, ali mesmo, daquele lameiro, e~ multir 
plicar-se como larvas no esterco. 

E durante dois anos o cortiço prosperou de 
dia para dia, ganhando forças, socando-se de 
gente. E ao lado o Miranda assustava-se, in-
quieto com aquela exuberância brutal de vida..." 
(p . 33 ) . 

Como demonstrou ATAÎDE,9 é a partir do processo a-

cima descrito que os habitantes do cortiço lutarão pela exis-

tência; pois a irida em sociedade é um espelho da vida natu-

ral. fi o próprio cortiço que põe em funcionamento o esquema 

da seleção natural. 

E o mesmo acontece com as personagens de Bowery: 

"The vast crowd had an air through out of hocoing 
just quitted labour. Men with calloused hands, 
and attired in garments that showed the • wear 
of an endless drudging for a living... The 
great body of the crowd was composed of people 
who showed that all day they strove with their 
hands." (p. 37) 

Porém Aluísio Azevedo vai além quando afirma: 

"... aquela 
riquecera e 

gentalha sensual, que o (Romão) en-
que continuava a mourejar estupida-
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mente, de sol a sol, sem outro ideal senão ao-, 
mer, dormir e proeriar". (p. 17 9), 

Os dois romances, portanto, enfocam a luta pela 

sobrevivência. Porém o povo do cortiço apresenta caracterís-

ticas inferiores ao povo do Bowery, principalmente pela fun-

ção procriadora que lhe ê dada. O problema do crescimento po-

pulacional também aparece em Maggie, porém sem as aonota-

çÕes primitivas e animaleseas de O Cortiço; 

"... a dozen gruesome doorways gave up loads 
of /babies to the street atid the gutter. ¿..In 
the streets infants played or fought with 
other infants or sat stupidly in the way of 
vehicles. 
...The building quivered and creaked from the 
weight of humanity stamping about in its 
bowels. " (pJ5). 

Mesmo em Maggie a luta pela sobrevivência implica 

o primitivo e o animalesco, mas nunca em relação ao sexo. 

A maneira como os pequenos Johnsons se reúnem ã mesa para a 

refeição, denota essa luta: 

"The children scrambled hastily. With 
prodigious Glatter they arranged themselves at 
table. The Ibabe sat with his, feet dangling 
high from a precarious infant's chair and 
gorgedhis small stomach. Jimie forced, with 
feverish rapidity, the grease-enveloped pieces 
between his wounded lips. Maggie, with side 
glances of fear of interruption ate like a 
small pursued tigress." (p. 18-9). 

Assim, percebe-se, como demonstrou FITELSON,î0 que 

as personagens, imersas no mundo violento, se orientam por 



91 

certos princípios básicos: tomam conhecimento da natureza do. 

mundo, conduzem suas vidas em conformidade com essa natureza; 

conseguindo sobreviver à violência, livram-se da frustração; 

como não hã outras alternativas significantes senão a violên-

cia, percebem que as noções convencionais da moralidade não 

têm aplicação útil; elegem como único e absoluto valor lutar 

é sobreviver. São esses princípiosique irão distinguir os for-

tes dos fracos, os vencedores dos vencidos, os que sobrevivan 

dos que sucumbem. 

As personagens, assim, dividem-se em dois grupos:as 

personagens fortes e as fracas. Quanto mais forte a persona-

gem, mais oportunidades ela terá de vencer e quanto mais fra-

ca, mais facilmente será vencida. Aquelas possuem três caracte-

rísticas básicas: a energia, a ambição e a vontade de vencer; 

enquanto estas se caracterizam pela passividade, resignação e 

falta de ambição. A personagem forte não se deixa ^envolver 

pelas misérias e sofrimentos dos fracos; ao contrário, usa 

deles para sobreviver, acelerando, desta forma, o processo que 

os leva ã queda. A queda, porém, não faz com que o mundo pa-

re: continua alheio a esses pequenos detalhes. 
E m 0 Cortiço os três portugueses, Miranda, Romão e 

Jerónimo, assumem espaços e funções diversas.11 Miranda de-

monstra a linha estável do processo evolutivo ds.-que trata toda a 

narrativa. Ele já tem garantida a sua posição e sõ deve lutar 

para mantê-la a qualquer custo: 

"Prezava, acima de tudo3 a sua posição social e 
tremia so com a idéia de ver-se novamente pobre3 
sem recursos e sem coragem para recomeçar a vi-
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daj depois de se haver habituado a umas tantas 
regalias e afeito à hombridade de português rir 
co que ¿a. não tem patria na Europa. " (p. 24 ). 

Miranda somente deseja o título de Bario, que garan-

tirá a sua posição de certa forma ameaçada pelo vizinho, do-

no do cortiço: 

"...principiou a sonhar com um baronato, fa-
zendo disso o objeto querido da sua existencia 
. . ."(p. 35). 

O que finalmente consegue: 

"Lia-se no "Jornal do Comercio" que Sua Exce-
lencia fora agraciado pelo governo português 
com o titulo de Barão do Freixal; e como os 
seus amigos se achassem previnidos para ir 
cumprimenta-lo no domingo3 o negociante dis-
punhá-se a recebe-los condignamente ." (p .122) 

Para conseguí-lo são necessárias certas estratégias: 

"Deu logo para fingir-se^ escravo das convenient-
cias, afetando escrúpulos sociais3 empertigan-
do-se quanto podia e disfarçando a sua inveja 
pelo vizinho com um desdenhoso ar de superio-
ridade condescendente." (p.36). 

Portanto, conclui-se que mesmo aquele que já galgou 

uma posição, não pode abster-se da luta, ela ë necessária pa-

ra proteger-se a si proprio, como também a posição alcançada. 

Junto com Miranda, representando essa mesma linha estável,en-

contram-se Estela, Zulmira, Henriquinho e o dono do Cortiço 
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Cabeça-de-Gato: 

"Figurava como seu dono um português que tam-
bém tinha venda, mas o legitimo proprietário 
era um abastado conselheiro, homem de gravata 
lavada, a quem não convinha, por decoro social, 
aparecer em semelhante genero de especulações." 
(p.162-3). 

Romão significa a linha ascendente do processo evo-

lutivo, o elemento vitorioso segundo a seleção natural. 'As-

sim Romão tentará de todas as formas alcançar a posição já 

ocupada por Miranda. Ê um processo gradativo,' pois passa por 

diferentes etapas; de empregado para proprietário de uma ven-

da (p.19), para proprietârioe do terreno (p.20) , para pro-* 

prietário do cortiço (p.22), para dono de estalagem (p.32), 

para proprietário da avenida (p.226). 

Como apontou ATAÍDE12a evolução de Romão evidencia-

se também pelas roupas e por seus hábitos: 

1) "sempre em mangas de camisa3 de tamancos e 
sem meias "(p.22); 

2) "sempre em mangas de camisa" (p.23); 
3) "sempre em mangas de camisa3 de tamancos3 

sem meia" (p.30); 
4) "de x>oupa mudada como os outros3 mas sempre 

em mangas de camisa" (p.?0) ; 
5) "que nunca saira dos seus tamancos e de sua 

camisa de riscadinho de Angola" (p.126) ; 
6) "Foi mesmo (ã policia) em mangas de camisa 

e sem meias" (p.142); 
7) "Mandou fazer boas roupas e aos domingos 

refestelava-se de casaco branco e de meias" 
(p.J64); 

8) "Já não era o mesmo lambuzãol" (p.165); 
9) "banhou-se em várias águas3 areou os dentes 

ate faze-los bem limpos, perfumou-se todo 
dos pés ã cabeça, escanhoou-se com esmero, 
aparou e bruniu as unhas, vestiú-se de rou-
pa nova em folha" (p.168-9); ' 
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10) "vestido de casimira alara, uma gravata à 
moda, jã familiarizado com a roupa e com 
a gente fina" (p. 178); 

11) "agora sempre de paleto, engravatado , de 
calças brancas, colete e corrente de re-
lógio" (p. 212); 

12) "de fraque e chapéu alto" (p. 228); 
13) "em chinelas e camisola " (p. 231); 
14) "apurado num fato novo de casimira clara" 

(p. 248); 
15) "apoiado no seu guarda-chuva de cabo de 

marfim... consultava o relógio..."(p. 249). 

Porém, as mudanças são só exteriores; no fundo Ro-

mão continua o mesmo, se assim não fosse não venceria (p.165). 

Romão consegue sair-se vencedor pelas suas "qualidades": a 

cobiça e a avareza (p.30), a esperteza e a ladinagem (p.34), 

a agitação e o trabalho fatigante e incansável (p.53,55), a 

inveja (p.126): 

"... qquele taverneiro, na aparência tão hu-
milde e tão miserável; aquele sovina que nunca 
saíra de seus tamancos e da sua camisa de ris-
cadinho de Angola; aquele animal que se alimen-
tava pior que os cães, para pôr de parte tudo, 
tudo, que ganhava ou extorquia, aquele ente 
atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdica-
do dos seus privilégios e sentimentos de ho-
mem; aquele desgraçado, que nunca jamais amara 
senão o dinheiro, .." (p .126) . 

Romão apresenta-se como típico avaro e de uma forma 
doentia: 

"E o prazer que ele desfrutava neste serviço 
(contar dinheiro) punha-lhe em jogo todos -os 
sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas.. 
E continuou com mais ardor o seu delicioso tra-
balho..." (p. 210). 
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Libório também desempenha o papel do típico avaro 

e do típico mendigo; porém a avareza para este é causa de 

sua queda, enquanto para Romão ë causa de sua vitória. Isto 

quer dizer que dos dois somente Romão sabe usar da avareza 

para o seu próprio proveito, como sabe usar da avareza :de 

Libório o próprio Romão (p.206-7); 

"Um tipão o velho Libório.' Ocupava o pior 
canto do cortiço e andava sempre a fariscar 
os sobejos alheios3 filando aqui3 filando ali, 
pedindo a umeaoutros como um mendigo3 choran-
do miserias eternamente3 apanhando pontas de 
cigarro para fumar no cachimbo 3 cachimbo que 
o sum€tico roubara de um pobre cego decrépito. 
Na estalagem diziam todavia que Libório tinha 
dinheiro aferrolhado3 contra o que ele protes-
tava ressentido3 jurando a sua extrema penúria. " 
(p.82). 

Romão também apresenta-se como forte, pois sabe ti-

rar partido de situações que normalmente seriam catastrófi-

cas. Veja-se, por exemplo, o caso do incêndio do cortiço que 

so trouxe prejuízos para os seus habitantes que jã não ti-

nham muito para perder (p.208), para Romão significa lucro, 

pois com o dinheiro do seguro teria um negócio: 

"a dar din he iro3 em vez de uma centena de como-
dosj, nada menos de quatrocentos a quinhentos3 
de doze a vinte e cinco mil-réis cada um.'(p. 209). 

Para alcançar a posição almejada e ser vitorioso é 
necessário ĉ ue Romão seja um forte. Assim se faz ditador e 
entende que, como ë dono do cortiço, ê também dono das vidas 
dos habitantes do cortiço: "Aqui mando eu."(p. 131 ). Dispõe do 



trabalho, da família, da casa e do dinheiro daqueles que mor 

ram no cortiço: 

". . . convencido de que não podia, por economia, 
dispensar um homem daqueles (Jerónimo). B pen-
sou lã de si para si; "Os meus setenta mil-
rêi8 voltar-me~ão ã gaveta. Tudo me fica em 
casa!"(p. 62) 

ß o ditador e sabe aproveitar de situações para o 

seu proprio proveito: 

1) no caso de Florinda, Domingos e Marciana (p.115-

24) ; 

2) no despejo de Marciana (p.132); 

3) no caso da invasão da polícia (p.142); 

4) no caso do incêndio (p.208-9). 

Portanto para poder sair-se vitorioso não pode ter 

nenhum preceito moral, pois: 

1} forja a carta de alforria de Bertoleza (p.21); 

2) rouba materiais de construção (p.22); 

3) rouba Domingos (p.116); 

4) usa da politicagem e instiga a rivalidade contra 

o cortiço Cabeça-de-Gato (p,163); 

5) rouba LibÓrio (p.206-7); 

6) causa indiretamente a morte de Bertoleza (p.241, 

251-4). 

Assim, além do amoralismo que dirige a sua vida,tira 

partido dos fracos, utilizando-se de suas misérias e sofrimen-

tos para tornar-se mais forte. Portanto os fracos não fazem 

com que Romão pare, ao contrário, o estimulam a seguir em fren-
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te. Outros também seguem o seu caminho, também evoluem; po-

rém não conseguem chegar até o ponto alcançado por Romão:Al-

bino, Bruno e Leocadia, Augusta e Alexandre, Machona, Nenen 

e Das Dores e Rita. 

Jerónimo representa a linha descendente no processo 

evolutivo do cortiço. Consegue atingir um certo estágio den-

tro desse processo, porém as circunstâncias e o meio o levam 

à queda. Dentro desse processo passa por diversas etapas:co-

lono, quebrador de pedras, faz paralelepípedos, faz lajedos, 

contramestre : (p.65). Porém, venceu todas essas etapas antes 

de chegar ao cortiço. Assim que lã chega, estaciona e depois 

decai. Jerónimo aparece no cortiço como um semideus grego: 

"Era um português de seus trinta e cinco a qua-
renta anos, alto, éspadaúdo, barbas ásperas,ca-
belos pretos e maltratados caindo-lhe sobre o 
testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordi-
nárioi pescoço de touro e cara de Hércules,na 
qual os olhos, todavia, humildes como os olhos 
de um boi de canga, exprimiam tranqüila bonda-
de". (p.54). 

Assim, apesar de sua "força de touro" (p.65),Jeró-

nimo e também sua mulher decaem principalmente por causa de 

suas qualidades, seus padrões morais: 

"...a grande seriedade do seu caráter e a pu-
reza austera dos seus costumes. Era um homem 
de uma honestidade a toda prova, de uma primi-
tiva simplicidade no seu modo de viver. Saía 
de casa para o serviço e do serviço para casa, 
onde nunca ninguém o vira com a mulher senão 
em boa paz; traziam a filhinha sempre limpa e 
bem alimentada, e, tanto um como outro, eram 
os primeiros ã hora do trabalho. " (p. 66) 
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Essas qualidades do casal Jerónimo e Piedade, normal-

mente consideradas como excelentes, dentro dos padrões natura-

listas são fraquezas, porque aquele que quer vencer não pode 

fraquejar. Portanto, para sobreviver o amoralismo se torna 

essencial arma na luta. 

Assim a princípio Jerónimo se apresenta para os ha-

bitantes do cortiço como um ente superior, tanto que ühegam 

â conclusão que 

"Aquele e que devia ser o patrão, diziam. É um 
homem sério e destemido.'" (p.67). 

Os habitantes do cortiço o elegem como um ser forte, 

como ele ë físicamente, mas não espiritualmente. Isto acarre-

tará a sua queda. E é Rita Baiana que acelerará o processo 

devolutivo de Jerónimo e conseqüentemente também de Piedade. 

"E deixava-se (Jeronimo) ficar olhando. Oxtras 
raparigas dançaram, mas o português só . via a 
mulata (Rita), mesmo quando, prostrada, " fora 
cair nos- braços do amigo. Piedade, a cabecensr 
de sono, chamava-o várias vezes para se recolhe-
rem; ele respondeu com um resmungo e não deu 
pela retirada da mulher." (p.90). 

Assim tem início a queda de Jeronimo, que, a partir 
desse momento, vai sofrer transformações cada vez maiores e maiis 
¿rápidas. . No dia seguinte ao do pagode de Rita 

"Zargou o trabalho ã hora de almoçar e, em vez 
de comer lã mesmo na pedreira com os companhei-
ros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher 
lhe apresentou ã mesa e meteu-se logo depois na 
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cama3 ordenando-lhe que fosse ter com João Ro-
mão e lhe dissesse que ele estava incomodado ë 
ficava de descanso aquele dia." (p.91) 

Aos poucos vai decaindo e todas aquelas qualidades 

que foram as causadoras desse processo vão caindo e tomam 

o seu lugar outras: perde o gosto pelo trabalho (jb. 105) ; co-

meça a gostar do parati (p.104-5) deixa-se prostrar por Rita 

(p.96), começa a fumar (p.105): 

.. tanto mais os seus sentidos se apuravam, 
posto que em detrimento das suas forças físi-
cas. "(p.105). 

Com o passar do tempo, Jerónimo que fora sempre tão 

amável para com Piedade, vai se afastando dela e vai se apro-

ximando de Rita: 

"Esta rezinga chamou outras que, com o correr 
do tempoj se foram amiudando. Ah! jã não havia 
duvida que mestre Jerónimo andava meio caído 
para o lado da Rita Baiana. .," (p. 108 ) . 

Quanto mais se afasta de Piedade, mais se aprèxima 

de Rita 

,. a Rita no patio3 beliscou a coxa de Jeróni-
mo... E- para deixar bem patentes as suas prefe-
rências, (Jerónimo) virou o pe do lado e bateu 
com o tamanco na canela da mulata." (p.122). 

Acaba brigando com Firmo, o amigo de Rita, numa luta, 

que» em termos darwinistas, é a luta pela posse da fêmea, que 
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fica feliz e impassível aguardando o resultado dela.(p.136-9): 

"jogassem lã as cristas, que o mais homem ficaria com a mu-

lher. 'fp. 140). Porém, tanto Jerônimo como Rita tem uma falsa 

visão de si e do outro, pois não hã virtude no que fazem, uma 

vez que tudo se resume no biológico: 

"Jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma sim-
patia de mártir sacrificado ã mulher que ama; 
cresceu com aquela navalhada; iluminou-sè com o 
seu próprio sangue derramado... o mesmo fenômeno 
se operava no esptrito de Jerônimo com relação 
â Rita: arriscar espontaneamente a vida por al-
guém e aceitar um compromisso de ternura, em que 
empenhamos alma e coração; a mulher por quem fa-
zemos tamanho sacrifício, seja ela quem for, as-
sume de um sS vôo em nossa fantasia as propor-
ções de um ideal." (p.187). 

Assim essa visão romântica e falsa contribuirá ain-

da mais para a sua queda. Porém a luta não resolve o problema, 

Firmo fica possesso de ciúmes e deseja vingança (p. 173) enquan-

to Jerônimo ainda fraco e desfigurado pela convalescença, tam-

bém deseja a vingança (p.173). E assim Jerônimo planeja uma 

tocaia para Firmo. Contrata Pataca e Zé Carlos (p.176-7) e: 

"Ele (Firmo) agora, assim debaixo daquele• bate-
bate sem tréguas> parecia muito menors minguava 
como se estivesee ao fogo. Lembrava um rato mor-
rendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era 
apenas o que ainda lhe denunciava um resto -de 
vida. Os outros três (Jerônimo, Zé .Carlos e Pa-
taca) ng.o diziam palavra3 arfavam, a bater sem-
pre, tomados de uma irrestível vertigem de pi-
sar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e 
ensangüentada3 que grunhia frouxamente a seus 
pês. " (p. 186) . 

E assim sõ falta Jerônimo abandonar a família para 
-i-
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alcançar a miséria: 

. . mandaria uma carta a João Romão3 despedin-
do-se do seu serv>iço3 e outra ã mulher3 dizen-
do com boas palavras que por uma dessas fatali-
dades de que nenhuma criatura eetã livre3 dei-
xava de viver em companhia dela3 mas -que lhe 
conservava a mesma estima e continuaria a pagar 
o colégio da filhaj e3 feito isto3 pronto.' en-
traria em vida nova3 senhor da sua mulata3 li-
vres e sozinhos f independentes3 vivendo um pa-
ra o outro3 numa eterna embriaguez de gozos." 
(p.199). 

A degradação de Jerónimo é total: assassina fria e 

calculadamente o rival e despede-se da família com uma carta. 

Acaba por deteriorar-se física e espiritualmente, não traba-

lha e gasta muito (p.215-6). E o mesmo vai acontecendo com 

Piedade: 

..começou a afundar sem resistencia na lama 
de seu desgosto^ covardemente3 sem forças para 
iludir-se com uma esperança fãtuas abandonándo-
se ao abandono3 desistindo dos seus princípioss 
do seu próprio caráter... foi-lhe fugindo o tra-
balho pouco a pouco i fez-se madraça e moleirona 
... e, gole a gole3 habituara-se a beber todos 
os dias o seu meio martelo de aguardente 3 para 
engañar os pesares." {p.217). 

Jerónimo e Piedade se mostram sem ânimo para a luta, 
sem energia, viciados, em resumo, fracos (p,218). Entram vnum 
ciclo vicioso e vão afundando cada vez mais. Porem não são res-
ponsáveis; pois tudo acontece sem que a vontade de ambos seja 
consultada: 

"subordinava-se (Jerónimo) calado e afetando atê 
satisfação; no intimo3 porem,• o infeliz sofria 'de-
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Veras. A lembrança constante da filha e da mu-
lher apoquentava-o com pontas de remorso, que 
dia a dia alastravam na consciência, ã propor-
ção que este ia acordando daquela cegueira. 0 
desgraçado sentia e compreendia perfeitamente 
todo o mal de sua conduta; mas só a idéia. de 
separar-se da amante, punha-lhe logo o sangue 
doido e a^aga-lhe de novo a luz dos raciocinios 
... E entãos para fugir àquela voz irrefutável, 
que estava a serrazimar dentro dele, bebia em 
camaradagem com os companheiros e habituara-se, 
dentro em pouco, à embriaguez..." (p .220 ) . 

E Piedade também acaba na miséria total; 

"...chegara aos extremos dos extremos. Coitada.' 
já não causava dó, causava repugnância e nojo. 
Apagar am-se-lhe os últimos vestígios do brio; 
vivia andrajosa, sem nenhum trato • - sempre 
ébria; . dessa embriaguez sombria e mórbida que 
se não dissipa nunca. 0 seu quarto era o mais 
imundo e o pior de toda a estalag em ; homens rnab-
vados abusavam dela, muitos de uma vez, aprovei-
tando-se da quase completa inconsciencia da in-
feliz. Agora, o menor trago de aguardente a pu-
nha logo• pronta; acordava todas as manhãs apa-
tetada, muito triste, sem ânimo para viver es-
se dia, mas era so correr ã garrafa e voltavam-
lhe as risadas frouxas, de boca que já se não 
governa. " (p. 248). 

Note-se que a queda de Jerónimo e Piedade é total e 

não há piedade e nem cointemplação para eles. Sao os fracos,co-

mo também o são Libório, a Bruxa, Agostinho, Bertoleza, Firmo, 

Marciana e Isabel. E, sendo fracos, não sobrevivem. 

Portanto, em o Cortiço o processo evolutivo se rea-

liza em suas três linhas a ascendente, a estacionaria e a des-

cendente. Não é âcaôante pore^te processo <jue o darwinismo se realiza 

no romance. DARWIN afirmou que as dificuldades para .sobrevi-

ver e a força da destruição se mostram maiores em relação aos 
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jovens e aos velhos13 e que os muito jovens são aqueles que 

mais sofrem.1 * Este fenômeno natural também se realiza no 

romance de Aluísio Azevedo; são os casos 

1) da Bruxa (p.47, 244-5), 

2) de Libôrio (p.73, 206-7); 

3) de Marciana (p.47, 123-5, 183, 244-5); 

4) de Isabel (p.48, 246-7); 

5) de Agostinho (p.236); 

6) da filhinha de Augusta (p.207). 

Fica assim comprovada a dificuldade que têm os ve-

lhos, como a Bruxa,Libôrio, Marciana e Isabel, para sobrevi-

ver; pois as circunstâncias acabam por lhes impedir a luta. 

0 mesmo também fica patente no caso dos muitos jovens, como 

Agostinho e a filha de Augusta. 

2 Cortiço, além dos três grupos que perfazem o 

processo evolutivo das linhas ascendente, estacionaria e des-

cendente, representados respectivamente por Romão, Miranda e 

Jeronimo; há mais um grupo. Ê o grupo das mulheres que também 

se saem vitoriosas, justamente porque abandonam o quadro dos 

padrões éticos convencionais. São as prostitutas representa-

das principalmente por Léonie (p.47,117), Pombinha(p.245-6), 

Florinda (p.182) e Senhorinha (p.247). A primeira jã estabe-

lecida, as duas seguintes que iniciam e alcançam o mesmo es-

tágio de Lêonie e a última que só inicia o mesmo processo no 

fim da narrativa. 

"...('Pombinha e hêonie) dominavam o alto e o 
baixo Rio de Janeiro. Eram vistas por toda a 
parte onde houvesse prazer.. . no teatro3 .<em 
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um camarote de boca clamavam sobre si os v^elhos. 
conselheiros desfibrados pela política e ávidos 
de sensações extremas3 ou se arrastavam para as 
gabinetes particulares dos hotéis os sensuais 
gordos .fazendeiros de café, que vinham à corte 
esbodegar o farto produto das safras do^ ano, 
trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas 
duas passara uma geração inteira de devassos... 
seus lábios (de Pombinha) não tocavam em nin-
guém sem tirar sangue; sabia beber, gota a go-
ta, pela boca do homem mais avarento, todo o 
dinheiro que a vítima pudesse dar de si."(p.247) 

Dessa maneira elas perfazem o segundo grupo dentro 
do processo evolutivo e se encaixam dentro da linha ascenden-
te; pois vencem e para isso abandonam todo e qualquer código 
moral, fazem uso dos mais fracos para vencer e não demonstram 
nem constrangimento, quanto mais, piedade perante os fracos, 
acelerando dessa forma o processo devolutivo. 

Segundo SANTANA15 ha três tipos de mulher em O Corti-
£0: aquela que é objeto de troca, como Zulmira e Bertoleza;a-
quela que é objeto e sujeito de troca, como Estela e Rita; e 
aquela que é sujeito de txrca, que impõe as condições, como 
Léonie e Pombinha. Assim as realmente vitoriosas são as últi-
mas. Para a mulher, portanto, só hã duas alternativas: o casa-
mento ou a prostituição.E ambas são vistas como meio de sobre-
vivência, um negócio, uma troca(p.167 e p.247). 

Dessas três linhas do processo evolutivo somente duas 
aparecem em Maggie bem discriminadas: a descendente e a ^es-
tacionaria. A linha Ascendente não faz parte da narrativa.Co-
mo exemplo do vencedor poderíamos citar o patrão de Maggie: 

". k . The fat foreigner who owned the estcblishment. 
He was a detestable character. He wore white 
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soaps with low shoes. He sat all day delivering 
orations in the depths of a cushioned ahair. 
His pocket-book deprived them(the workers) of 
the power of retort, 'What do you sink I pie 
fife do lia a week for? Play?.No, py tamn!" 
(p. 42). 

Porém, ele ë uma personagem secundária e Stephen 

Crane não se ocupa de sua trajetória. Portanto, a trajetória 

da linha ascendente não aparece no romance. 

Mary, a mãe de Mag, e Jim representam a linha esta-

cionãria do processo evolutivo de Maggie. Como aponta Fl-

TELSON16 Mary vive em perpétua luta, porque não pode eér 

classificada como uma forte. Porém ela ê capaz de vencer mui-

tos antes de ser vencida e ë capaz de maftter-se longe do al-

cance dos mais fortes; pois há nélã .umaincrível vontade de so-

breviver o que lhe dá forças e permite que ela não se tor-

ne vencida. 

"The door (of the bar) received a, kick of 
exasperation from withins and the woman (Mary) 
lurched heavily out on the side walk. The gamins 
in the half-circle became violenthy agit&ted. 
They began to dance about and hoot and yell 
and jeer. A wide dirty grin spread over each 
face. 

The woman made a furious da<sh at a 
particularly ûUï&ageous cluster of little 
boys. They laughed delightedly, and sQamperred 
off a short distance, calling out to her over 
their shoulders. She stood tottering on the 
kerb-stone and thundered at them. "yeh devilïs 
kids !" she howled3 shaking her fists. The 
little boys whooped in glee. As she started up 
the street they fell in behind and marched 
aproariously. Occasionally she wheeled about 
and made charges on them. They ran nimbly out 
of reach and taunted her. "(p. 46). 

Esse trecho ë o que melhor demonstra que Mary luta 
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pára não ser uma vencida, porém ela também não é uma vencedo-

ra. Aqui ela mais parece um animal ferido fugindo de lobos 

famintos. Mary pelo seu físico, ë forte e usa da violência 

para se impor, parecendo um animal raivoso e feroz (p.17,47). 

Assim sobre a família ela consegue se impor e pode, principal-

mente perante o pai, Tom e Mag, ser qualificada de forte. Ela 

hão apresenta sentimento matèrnal nenhum(p.17,19), justamente 

porque esse sentimento a impediria de se impor, de ser . uttais 

forte. Assim perante o pai ê vencedora pois ao"interjecting 

bursts of volcanic wrath at the father" (p. 22) e ao apresen-

tar "an expression which, it would seem, had the power to 

change his blood to salt"(p. 23) ela se mostra forte. Porém na 

luta contra ele apesar de sair-se vitoriosa, sai ferida: 

"The mother writhed in an uneasy slumber, her 
chest wheezing as if she were in agonies of 
strangulation". 

O mesmo acontece com Jim que perante os mais fracos 

toma uma atitude de ataque e perante os mais fortes toma uma 

atitude de defesa. Acontecera quando criança, quando brigou 

com Bill(p.14) e se apresentara como atacante; quando o pai 

o levou para casa(p.14) ou quando observa a mãe.(p.19,23) se 

apresentara como defensor. É o que acontece depois de adulto: 

"He (Jim) maintained a belligerent attitude 
toward all well dressed man. . . He and his orders 
were kings to a certain extent, over the men 
of untarnished clothes, because these latter 
dreaded, perhaps, to be either killed or laughed 
at. "(p. 24). 
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Assim a vida de Jim ë uma luta e, para sobreviver, 
ele deve saber guando é hora de atacar e quando ë hora de 
recuar: 

"...he resolved never to move out of the 
way of anything until formidable circumstances 
or a much larger man then himself forced 
him to it."(p. 27). 

A mãe e Jim representam a linha estacionaria do 

processo evolutivo de Maggie, pois perante os mais fracos 

atacam e perante os mais fortes se defendem. Estão, assim, 

em perpétua luta para manterem a sua posição e sobreviver. 

É o mesmo padrão para a velha vizinha dos Johnsons. 

Essa personagem ê em alguns pontos semelhante ao Libôrio e 

em outros â Bruxa de O Cortiço. Pois ë a típica mendiga co-

mo o Libôrio: 

"Bach day she took a position upon the stones 
of Fifth Avenue, where she crouchèd, immovable 
and hideous, like an idol. She received daily 
a small sum in pennies. It was contributed,for 
the most part, by persons who did not make 
their homes in that vicinity."(p. 20) 

Ë ela que irá contar ao Jim que Mag perdera a Vir-

gindade, vê tudo como "It was deh funnies' t'ing I ever saw" 

(p. 60).Nessa ocasião ela toma a mesma posição da Bruxa ao ve-

rificar a gravidez de Florinda: 

"...depois disse friamente: 
- Está de barriga. 
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E afastou-se, sem um gesto de surpresa, 
nem de censura."Cp.Ill) 

Ë nesse posicionamento de não-censura ou de não-sur-

presa que a velha vizinha e a Bruxa se assemelham. Porém ela 

não ë uma fraca e uma vencida como Libório e a Bruxa;pois ela 

luta para se manter onde e como está, para sobreviver. Ela o 

consegue e os outros dois não. 

O pai de Maggie e o seu irmão, Tom, e Pete represen-

tam a linha descendente do processo evolutivo do romance .-".de 

Stephen Crane. O pai de Jim que consegue suplantar os filhos, 

não consegue suplantar a mulher. Também usa da violência para 

tentar sobreviver e consegue ser mais forte que Jim: 

"Up the avenue there plodded slowly a man 
(Maggie's father) with sullen eyes. ...As he 
neared the spot where the little boys strove-¿he 
regarded them listlessly. But suddenly he. roared 
an oath and advanced upon the rolling fighters-. 
"'Here, you, Jim, git up, now, while I belt yer 
life out, yeh disorderly brat. " He began to 
kick into the chaotic mass on the ground, "(p. 14) 

Porém, perante Mary, o pai de Mag é um vencido e um 

fraco: 

"In the quarrel between husband and wife the 
woman was viator. The man seized his hat and 
rushed;from the room, apparently determined upon 
a vengeful drunk. "(p. 18). 

Assim o pai é vencido pela mãe e foge. E na luta pela 

sobrevivência vai aos poucos perdendo para a mãe e para as con-
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„dições físicas do Bowery: 

"In one corner of the room his father 's limp 
body hung across the seat of a chair... The 
father had not moved, hut lay in.-the same 
death like sleep(p.23-4). 

Finalmente perde a luta e morre.(p.26). O mesmo acon-

tece com Tom,que ë fraco e, por ser o menor,acaba por sofrer 

a violencia dos outros: 

"The babe bawled tremendously, protesting with 
great violence. During his sister's hasty 
manuoevres he was dragged by the arm... the babey 
Tommie,Was knocked down. He protested with his 
usual vehemence because they had bruised his 
tender shin<- against a table leg. "(p.16) 

Apesar de tentar usar da violência para sobreviver , 

Toiranie, sendo o menor e o mais fraco, sucumbe? 

"The babe, Tommie, died. He w.ent away in an 
insignificant coffin, his small waxen hand 
clutching a flower that the girl, Maggie, had 
stolen from an Italian."(p.24). 

Assim o velho e o bebê se mostram os mais fracos e 

acabam morrendo; pois, como afirmou DARWIN,17 a sobrevivência 

se torna muito mais difícil para eles, acabando, assim, por 

sofrer a destruição. Porém as suas mortes não modificam a 

família e nem o mundo, pois a luta continua e ninguém pode 

parar 
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"So eventually, he (Jim) felt obliged to work-.. 
Bis father died, and his mother 's years were 
divided up into periods of thirty days."(p.26) 

Pete a princípio se apresenta como forte e superior: 

"Down the avenue came boastfully sauntering a 
lad of sixteen yearss although the chronic 
sneer of an ideal manhood already sat upon his 
lips. His hat was tipped over his eye with an 
air of challenge.. Between his teeth a cigar-
stump was tilted at the angle of defiance. He 
walked with a certain swing of the shoulders 
which appalled the timid... He strode over to 
the cursing circle, swinging his shoulders in 
a manner which denoted that he held victory in 
his fists."(p.12). 

Denota-se que num mundo violento Pete age com 
violência. Isso ë necessário para sobreviver; por isso se 
mostra superior. Esse fenômeno é bem visível quando anos de-
pois visita Jim(p.30~4) - o assunto da conversa demonstra es-
sa necessidade: 

"When he said, "Ah, what d'hell'." his voice 
was burdened with disdaint for the inevitable 
and contempt for anything that fate might compel 
him to endure."(p. 32) 

É assim que Pete age com todos, com o mundo, e 
mesmo com Mag(p.37). A sua agressividade ë o seu meio para 
sobreviver. A sua atitude ë semelhante a de Jim: na realida-
de fora ele c[uem ensinara Jim a vencer. No momento em que 
Pete deixa de assim agir, acaba por perder-se.Isso acontece 
quando ele encontra Nellie no bar e estã acompanhado de 
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Maggie? pois fica perturbado e acaba se rebaixando: 

"Pete reached forward an touched the woman 
(Nellie) on the arm. "Come out a minute while 
I tells y eh why I can't go wid yer. Yer doin' 
me dirtNell/ I never t'ought Ye'd do me 
dirt, Nell. Come on, will yer?" lie spoke in 
tones of injury. 

"Why, I don't see why I should be 
interested in your explanations," said the 
woman with a coldness that seemed to reducce 
Pete to a pulp. 

Bis eyes pleaded with her." (p.69). 

E assim ao se rebaixar, ao deixar de lado o 

seu modo agressivo de enfrentar qualquer situação, torna-se 

um fraco e um vencido e Nellie mostra-se mais forte e vence-

dora. Apôs a morte de Maggie, quando ele entretêm um grupo 

de prostitutas, vemos Pete emocionado, o que leva a suspeitar 

um sentimento de culpa? pois repetidamente suplica por apoio 

e entendimento:"I'm goo' f'ler'lp.82-5) . Essa atitude, que an-

teriormente o próprio Pete havia condenado (p.30-4), demons-

tra que ë um fraco; pois demonstra necessidade de afirmação, 

de piedade. Assim, Pete se deteriora e decai: 

"Presently he- (Pete) went to sleep with . his 
swollen face fallen forward on his chest. 

The women drank and laughed, not heeding 
the slumbering man in the corner. Finally he 
lurched forward and fell groaning to the floor. 

The women screamed in disgust and drew back 
their shirts. . . 

The woman of brilliance and audacity (Nellie) 
stayed behind, taking up the bills and stuffing 
them into a deep, irregular shaped pocket. A 
guttural snore from the recumbent man . caused 
her to turn and look down at him. She laughed. 
"What a fool!", she said, and went. (p. 85-6) 
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Portanto, aqueles que se mostrara fracos acabam sen-

do vencidos; pois a vida é uma luta e, com qualquer deslize, 

outro mais forte aparece, destruindo-os. Estes sempre ficam 

abandonados, já que não hã ocasião para a compaixão. 

A descrição inicial de Pete se assemelha ã descri-

ção de Firmo : 

"...era um mulato pachola3 delgado de corpo e 
ágil aomo um cabrito; capadócio de marca3 per-
nÕeticOj so de maçadas, e todo ele se quebran-
do nos seus movimentos de capoeira. ...Pernas 
e braços finos, pescoço estreito3 porém forte; 
não tinha músculos3 tinha nervos. A respeito 
de barba, nada mais que um bigodinho crespo,pe-
tulante... grande cabeleira encaracolada ...di-
vidida ao meio da cabeça, escondendo parte da 
testa e estufando em grande gaforina por debai-
xo da aba do chapéu de palha, que ele punha 
de banda... a boca um enorme charuto de dois 
vinténs e na mão um grosso porrete de Petró-
polisj que nunca sossegava..."(p. 76). 

Ambos são vencidos por mulheres que se mostram mais 

fortes que eles: Nellie e Rita Baiana. Assim apesar de fisi-

camente aptos para sobreviver, as suas mulheres e a paixão 

que lhes devotam, são suas fraquezas; pois fazem com que 

abandonem os seus princípios, necessários para lutar e . para 

sobreviver. Ambos acabam bêbados e vencidos (Maggie, p.8.5-6; 

0 Cortiço p.183-6). 

A historia de Maggie se assemelha bastante com a 

de Pombinha. Mesmo a descrição inicial de ambas apresenta se-

melhanças: 

"The girl3 Maggie3 blossomed in a mudpuddle.She 
grew to be a most rare and wonderful production 
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of a tenement dis triât, a -pretty girl. None of 
the dirt of Rum Alley seemed to be in her veins. 
The philosophers, .upstairs, downstairs, and on 
the same floor, puzzled over it. When a ohild, 
playing and fighting with gamins in the street, 
dirt disguised her. 
Attired in tatters and grime she went unseen." 
(p.29) 

"A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe 
Pombinha. Bonita, posto que enfermiça e nervo-
sa ao ultimo ponto; loura, muito pálida, com 
uns modos de menina de boa familia. A mãe não 
lhe jpermitia lavar, nem engomar, mesmo porque 
o medico a proibira expressamente... 

Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe 
presentes, o que lhe permitia certo luxo relati-
vo. Andava sempre de botinas ou sapatinhos com 
meias de cor, seu vestido de chita engomado¡ti-
nha as suas joiazinhas para sair ä rua, e, aos 
domingos, quem a encontrasse ã missa na igreja 
de São João Batista, não seria capaz de descon-
fiar que ela morava em cortiço." (p.48-9). 

Ambas são descritas de modo bastante semelhante, são 

bonitas e são comparadas com flor. Ambas, ainda, destoam do 

ambiente onde moram,camo que a desafiar o meio onde vivem. 

Há diferenças, ë óbvio,o tratamento que recebem de suas mães 

e a maior delas. As alternativas que ambas tem para . a vida 

também diferem. Pombinha podia escolher entre o casamento e 

a prostituição. Escolhe, naturalmente, o primeiro e, não ten-

do sucesso, tenta a segunda alternativa, onde encontra o su-

cesso. Maggie também podia escolher entre o trabalho ou a 

prostituição(p.29). Naturalmente avessa ã segunda tente a pri-

meira: 

"Whereupon she went to work, having the feminine 
aversion to the alternative. By a chance, she 
got a position in an establishment where they 
made collars and cuffs. She received a stool and 
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a machine in a room where sat twenty girls of-
various shades of yellow discontent. She 

•perched on the stool and treadled at her machine 
all day„ turning out collars with a name which 
might have been noted for its irrelevancy to 
anything connected with collars. At night she 
returned home to her mother."(p.29). 

Não tem sucesso: 

"The air in the collar-and-cuff establishment 
strangled her. She knew she was gradually and 
surely shrivelling in the hots stuffy room ... 
she felt that she should love to see somebody 
entangle their fingers in the oily beard of the 
fat foreigner who owned the establishment." 
(p.41-2) 

Ë Pete que acaba por influenciá-la; para Mag ele se 

apresenta como: 

"• Here was a formidable man who disdained the 
strength of a world full of fists.. Here was 
one who had contempt for brass-clothed power3 
one whose knuckles could ring defiantly against 
the granite law. He was a knight."(p. 34). 

Assim, apesar de ter conhecimento que "the earth was 

composed of hardships, and insults"(p. 34) Mag se entrega â 

visão romântica que ela tem de Pete. Ele se transforma no seu 

salvador, na sua única saída honrosa. Entrega-se totalmente a 

Pete, de corpo e alma (p.50-1). Esquece que para sobreviver é 

necessário lutar, como fazia quando criança; abandona-se to-

talmente e é totalmente dependente de Pete para sobreviver: 

"Maggie was pale. From her eyes had beenpluxked• 
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all look of s elf-'reliance. She leaned with a dependent 
air toward her companion. She was timids as if 
fearing his anger or displeasure. She seemed 
to bese&dh tenderness of him. "(p. 60) 

E assim tenta fugir do passado: 

"At times Maggie told Peter long confidential 
tales of her former home life¿ dwelling upon 
the escapades of the other members of the family 
and the difficulties ehe had had to combat in 
order to obtain a degree of comfort."(p.60-1) 

E prevê o futuro 

"She imagined a future rose~tinted because of 
its distance from all that she had experienced 
before. 

As to the present she perceived only vague 
reasons to be miserable", (p.61) 

Portanto, Mag abandona a luta torna-se fraca e presa 

fácil, acaba assim por deteriorar-se: 

"The air of spaniel-like dependence had., been 
magnified and showed its direct effect in the 
peculiar off-handedness and ease of Pete's ways 
toward her."(p.66) , 

No momento em que Pete a abandona para sair com 

Nellie , começa a perceber que a visão que tinha de Pete era 

errônea (p.69-71). Jã ê tarde: não a aceitam em casa(73-5) e 

nem Pete a aceita mais (p.76-7). 

Ë então que Mag tenta a segunda alternativa que a 

vida e o mundo lhe oferecem - a prostituição. Segue o ca-
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minho de Sadie Mac ~ Mallister (p. 52) e de Hattie (p. 71-2) . 

Aqui ela parece também ter obtido sucesso, assim como Pombi-

nha: 

"A girl of the painted cohorts of the city 
went àL on g the street. She threw changing 
glances at men who passed her, giving smiling 
invitations to those of rural or untaught 
pattern* . . -bending forward in her handsome 
cloak, daintly lifting her shirts, and picking 
for her well-shad feet the dryer spots upon 
the sidewalks, (p. 79) 

Tudo é aparência; Mag estã realmente perdida e acaba 

suicidando-se. Abandona, portanto, o valor maior de seu mundo 

que ê a vida, que ë sobreviver. Assim Mag também faz parte do 

grupo que representa a linha descendente do processo evoluti-

vo do romance. Ê nisto, principalmente, que ela difere de 

Pombinha,. que não abandona a luta. Em termos darwinistas Mag 

se assemelha â planta que nasce â beira do deserto, cuja so-

brevivência ë sempre problemática.18 

Tanto em 0 Cortiço quanto em Maggie o processo evo-

lutivo ocorre em três linhas: a ascendente, a estacionãria e 

<a descendente de forma a comprovar a seleção natural. No se-

gundo romance Stephen Crane não explora a linha ascendente, 

não apresenta nenhuma personagem que se encontre em luta den-

tro do processo evolutivo ascendente. Portanto, o darwinismo 

se realiza em ambos os romances que ilustram a evolução ou 

a involução do ser humano. Não ë somente por este processo , 

que o darwinismo se realiza. As transformações por que passam 

as personagens, as variações de comportamento que eles ado-
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tam para tentar sobreviver também são realizações do darwinis-

mo nos dois romances.19 Como demonstrou FITELSON,20 as per-

sonagens adotam uma variante de comportamento para justificar 

uma ação e, conseqüentemente, sobreviver ou sucumbir, se a 

variante não surtir efeito. E ainda, como demonstrou SANTANA21, 

a troca ë outra transformação que ocorre dentro do romance na-

turalista permitindo, assim, que a personagem evolua e sobrevi-

va. 

0 primeiro tipo de transformação porque passam as 

personagens, a adoção de uma variante de comportamento, ocor-

re nos dois romances. Em 0 Cortiço Miranda transforma o seu 

comportamento para se manter na sua posição, conseguir o ba-

ronato e sobreviver: 

"Deu logo para fingir-se escravo das conveniên-
cias, afetando escrúpulos sociais, empertigando-
se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo 
vizinho com um desdenhoso ar de superioridade". 
(p.36) 

0 mesmo acontece com João Romão, que, para evoluir 

e competir com o vizinho, passa por uma série de transforma-

ções: 

"Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o 
vendeiro transformava-se por dentro e por. fora 
a causar pasmo. Mandou, fazer boas roupasr. . . Dei-
xou de tosquiar o cabelo â escovinha; pôs a bar-
ba abaixo, conservando apenas o bigode,que ele 
agora tratava com brilhantina todas as vezes 
que ia ao barbeiro. Ja nao era o mesmo lambuzao! 
... principiou a comer com guardanapo e ter toa-
lha e copos sobre a mesa... Admitiu mais três 
caixeiros, jã se não prestava muito , a. servir 
pessoalmente ã negralhada da vizinhança, ..agora 
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até mal chegava ao balcão. Principiava a meter-
se em altas .especulações, aceitava ações de 
companhias de títulos ingleses e so emprestava 
dinheiro com garantias de boas hipotecas". 
(p.164-5). 

Mesmo as atitudes e o comportamento de Miranda pa-

ra com Romão e vice-versa modificam-se. O atrito de ambos 

por causa do terreno entre o cortiço e o sobrado: 

"Travou-se então uma luta renhida entre o por-
tuguês j ne g ociante de fazendas por atacado e o 
portuguêst negociante de secos e molhados". 
(p.28) 

acaba aos poucos desaparecendo, na mesma medida em que João 

Romão evolui 

"0 Miranda tratava-o qã de outro modo, tirava-
lhe o chapéu3 parava risonho para lhe falar 
quando se encontravam na rua, e ã& vezes troca-
va com ele dois dedos de palestra ã porta da 
venda".(p.165). 

Os dois acabam se unindo por intermédio do casamento 

de Romão com Zulmira 

"...nessa noite o Miranda lhe falara abertamen-
te sobre o que ouvira de Botelho3 e estava tudo 
decidido: Zulmira aceitava-o para marido e Dona 
Esteia ia marcar o dia do casamento."(p.2 21). 

Rita também adota uma variante de comportamento, pa 

ra fugir de complicações e assim conseguir sobreviver: 
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"Vinha satis feita, - estivera com Jerónimotjanta-
vam juntos, numa casa de pasto; -fi; aar a tudo 
combinado, arranjara-se o ninho. Não se muda,-
ria logo para não dar que falar na estalagem. 
(p.19 9). 

O mesmo acontece com Isabel: 

"A pobre mãe• chorou a filha (Pombinha) como mor-
ta... aceitou de cabeça baixa o primeiro dinhei-
ro que Pombinha lhe mandou. E desde então, a-
ceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu 
único amparo da velhice e sustentando-a com os 
ganhos da prostituição. Depois, como neste mun-
do uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel 
mudou-se para a casa da filha, Mas não aparecia 
nunca na sala quando havia gente de fora, escon-
dia-se. .."(p.246) 

Essas mudanças comportamentais também aparecem era 

Maggie. A sua, mãe, Mary, usa a variante de comportamento para 

fugir de problemas e sobreviver 

"when arrested for drunkenness she used the story 
of her daughter's downfall with telling effect 
upon the police justices."(p.65): 

Da mesma forma usa desse tipo de artificio para esca 

par à condenação dos vizinhos, guando estes descobrem que Mag 

se perdera: 

"The parent continually wondered how her daughter 
could come to such a pass . She had never considered 
Maggie as a pearl dropped unstained into Rum 
Alley from ~Beaven, but she could not conceive 
how it was possible for her daughter to fall so 
low as to bring disgrace upon her family. She was 
terrific in denunciation of the girl's wickedness. 
The fact that the neighbours talked of it maddened 
her."(p.62) 
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O mesmo acontece com Jims 

"Of course Jimmie publicly damned his sister 
that he might appear on a higher social plane. 
But arguing with himself, stumbling about in 
ways that he knew not, he, once, almost came 
to a conclusion that his sister would have been 
more firmly good had she better known how. 
However, he felt that he could not hold such 
a view. He threw it hastly aside."(p.65) 

Jim em público adota um comportamento, mas para si 

próprio chega a concluir que a culpa não ë dela. Essa idéia, 

implica responsabilidade e como não combina cora o seu padrão 

de atitudes que têm como único valor a luta pela sobrevivên-

cia, ele rapidamente abandona a idéia. 

Pete adota, ao contrário de Jim e Mary, uma varian-

te que implicará sua destruição: ele depende da aprovação dos 

outros para sobreviver. Esse fato fica claro quando Mag lhe 

recusa, um beijo 

"He had something of an astonished expression 
upon hie features. He paused under a lamp-post 
and breathed a low breath of surprise. "Yee" 
he said, "I wonner if I've been played fer a 
duffer!"(p.41). 

E esse mesmo fato é mais évidente na atitude de Pete 

perante Nellie 

"The man turned appealing eyes to' the woman. He 
felt that if he could be convicted of a 
contemptible action he would die. "Shay, Nell, 
I alius, trea's yehs shquare, didn't I? I alius 
been goo' f'ler wit yehs, ain't I, Nell?" 
(p. 84). 
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É obvio que dentro dos padrões em que se coloca o 

romance,uma*personagém que depende de outra para sobreviver, 

acaba sucumbindo, porque abandona a luta. 0 mesmo acontece 

com Mag que depende de Pete para sobreviver 

"The air of spaniel - like dependence had been 
magnified and showed its direot effect in the 
peculiar off-handedness and ease of Pete 's 
ways toward her", (p. 66) 

Além disso, Ma<¿ decai porque esquece que o mundo 

"was composed of hardships and insults"(p.34) e que para so-

breviver é necessário lutar. Ela abandona a luta e sai a 

procura de um mundo idealizado e romântico. Ë por intermédio 

de Pete, em quem ela vê o cavaleiro salvador (p.34),que ela 

pretende alcançar esse mundo. Ao adotar esse • comportamento 

variante, ela se perde e sumcumbe. 

E assim tanto Mag, quanto Pete acabam por adotar 

variantes comportamentais que não produzem o efeito desejado, 

e pelo contrario, os levam a destruir-se. De modo inverso Jim 

Mary, Rita Baiana, Romão e Miranda adotam as variantes cor-

retas, aquelas que os auxiliam na luta pela sobrevivência. 

Outro meio adotado pelas personagens para garantir a 

sobrevivência é a troca. Assim em 0 Cortiço, Estela ë uma 

das personagens que,usa desse artificio 

"...a sua (de Miranda) casa comercial garantia-
se com o dote que ela trouxera¿ uns oitenta con-
tos em predios e ações da dívida pública de que 
se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe per-
mitia o regime dotal". (p. 24) 
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E além de manter um regime de troca com ó marido ba-

seado no dinheiro, também o realiza pelo sexo: 

"...estabeleceu-ae entre eles (Estela e Miran-
da) o hábito de uma felicidade sexual, tão com-
pleta como ainda não a tinham desfrutado, pos-
to que no íntimo de cada um persistisse contra 
o outro a mesma repugnancia moral em nada en-
fraquecida. . ."(p. 27) 

Miranda com a troca tem lucro e desgostos : 

"Enriquecera um pouco, ê verdade, mas como? a 
que preço? hipotecando-ae a um diabo, que lhe 
trouxera oitenta contos de réis, mas incalculá-
veis milhões de desgoetoe e vergonhas ! Arranja-
ra a vida, aim, mas teve de aturar eternamente 
uma mulher que ele odiava!"(p. 34) 

Esse regime de trocas também ocorre entre Miranda e 

Romão. Aquele interessado na prosperidade deste: 

"0 Barão e o Botelho apareaiam. por lá (casa de 
Romão) todos os, dias ambos muito interessados pe-
la prosperidade do vizinho..."(p. 212). 

Para Romão a troca também interessa: 

"Mas so com lembrar-se da sua união com aquela 
brasileirinha fina e aristocrática, um largo 
quadro de vitorias, rasgava-se defronte da de-
senaofrida avidez da sua vaidade ... fazia-se 
membro de uma família tradicionalmente orgulho-
sa^aumentava consideravelmente os seus bens com 
o dote da noiva... caber-lhe-ia mais tarde tudo 
o que o Miranda possuía..."(p.232). 



0 regime de trocas adotado em O Cortiço sempre traz 

lucros para ambos os lados. Porem isso não ocorre em Maggie, 

em que a troca, ao contrário, traz prejuízos. Maggie resolve 

mudar sua vida e para isso troca o seu trabalho e sua casa, 

que significam desgostos, tristezas e conflitos, - por Pete 

por meio de quem ela procura uma vida melhor e um mundo me-

lhor 

"Her (Maggie1e) cheeks were blushing with 
excitement and her eyes were glistening. She 
drew deep breaths ¿¡f pleasure. No thoughts of 
the atmosphere of the collar - and-cuff factory: 
came to her", (p.40). 

Finalmente, apôs descobrir que com Pete não encontra-

ria o mundo que procurava, Maggie se vê perdida: 

"The girl seemed to have a struggle with herself. 
She was apparently bewildered and could not find 
speech. Finally she asked in a low voice3 "But 
where kin I go? 

The question exasperated Pete beyond the 
powers of endurance. ...In his indignation he 
volunteered information "ohs go to hell'." cried 
he. ... 

Maggie went a way. She wondered aimlessly 
..."(p.77) 

Assim o darwinismo também se realiza nos dois 

romances com variações de comportamento e regime de trocas. 

Também se realiza nas associações animais e botânicas tanto 

em relação âs personagens, como em relação ao espaço que elas 

ocupam. Em O Cortiço esse fenômeno ë mais recorrente e mais 

enfático que em Maggie: todas as personagens são comparadas 
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a animais öu plantas conforme sua atitude, posição, trabalho, 

vestuário, habitação e hábitos. Duas cenas ficaram famosas em 

2 Cortiço justamente por essas associações: o despertar do 

cortiço (p.43-5) e a festa de Rita (p.87-90). 0 próprio cor-

tiço ê comparado botánicamente: 

"...daquela floresta implacável que lhe crescia 
junto da casa, por debaixo das janelas,e- cujas 
raízes piotees e mais grossas do que serpentes, 
minavam por toda parte..."(p.S3). 

É também comparado zoologicamente 

"...começou a minhocar, a es fervilhar, a cres-
cer, um mundo, uma coisa viva... "(p.33) 

Principalmente os habitantes do cortiço sofrem es-

se tipo de associação: 

"...o grosseiro rumor que vinha da estalagem 
numa exalação forte de animais cansados." 
Cp.33). 

"...aquele bafo, quente e sensual, que o embe-
bedava com o seu fartum de bestas no coito." 
(p.34) 

"Sentia-se naquela fermentação sangüínea, na-
quela gula viçosa de plantas raeteiras que 
mergulham os pés vigorosos na lama preta e 
nutriente da vida, o grazer animal de existir 
a triunfante satisfaçao de respirar sobre a 
terra. 

Da porta da venda que dava pava o corti-
ço iam e vinham como formigas fazendo compras." 
(p.44-S). 

O mesmo acontece em Maggie em que a casa dos Johnsons 
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ê "a panther's den"(p.22) numa associação zoológica. 0 mesmo 

acontece com as suas personagens. Maggie "ate like a small 

pursued tigress."(p.19), "blossomed in a mud-puddle."(p. 29)e 

tinha um "air of spaniel. - like dependence" (p. 66). Pete é 

associado com uma pantera ("The glare of a panther came into 

Pete's eyes" (p.56) na luta com Jim. Este por sua vez é as-

sociado com um gato {"with the quickness of a cat"(p. 5?)). 

Ambos são associados com cães na mesma ocasião {"The bravery 

of bulldogs sat upon the faces of the men"(p.57). Para Mag, 

Pete ë "a lion of lordly characteristics" (p.60). Mary tam-

bém sofre esse tipo de associação: "...she blawled persistently 

... she shrouded herself, puffing and snorting in a cloud 

of steam at thé stove..."(p.18). 

Essas associações, quer zoológicas ou botânicas,que 

sofrem as personagens de Maggie e de 0 Cortiço, marcadamen-

te deste último, as aproximam do primitivo e do brutal. As-

sim pelas comparações e pelas m e t á f o r a s a s personagens ad-

quirem características animais ou botânicas por suas atitudes 

hábitos, moradia, vestimenta. 0 darwinismo aí se realiza, 

ao demonstrar que o homem tem certas características primi-

tivas: fica implícita a relação do ser humano com seres mais 

primitivos, fundamentando dessa forma também o processo 

evolutivo das espécies. Quanto mais violenta e mais bárbara 

se mostra a personagem mais ela sofre esse tipo de associação. 

Esse fato ocorre principalmente em 0 Cortiço, em que as as-

sociações zoológicas ou botânicas ocorrem em maior número com 

os habitantes do cortiço do que com os habitantes do sobrado. 
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Era Maggie essas associações geralmente ocorrem quando a per-

sonagem se torna violenta e primitiva. 

0 darvinismo se realiza nestes dois romances pela 

violência, o que implica a visão do mundo como selva ëda vida 

como eterna luta; pelo processo evolutivo das linhas ascenden-

te, descendente e estacionaria, onde se evidencia a seleção na-

tural; pelas transformações quer por um comportamento varian-

te, quer por um regime de trocas; e pelas associações zoológi-

cas e botânicas. Ê enfática a apresentação da violência em 

Maggie e a associação das personagens tanto com animais,como 

com plantas em 0 Cortiço. AssimJdo ponto de vista darwinista 

ambos os romances se enquadram dentro dos preceitos naturalis-

tas, mas com ênfase diferente em cada um.deles. 

0 determinismo também se realiza em 0 Cortiço e em 

Maggie. Neste não há o menor indício do determinismo here-

ditario ou racial, enquanto em O Cortiço ele ë claro e dire-

to. Aluísio Azevedo o apresenta e o explora principalmente por 

meio de duas personagens: Bertoleza e Rita Baiana. Ambas pro-

curam homens brancos como companheiros: 

"Ele (Romão) propôs^-lhe morarem juntos, é ela 
concordou de braços abertos, feliz em meter-se 
de novo com um português porque, como toda a car 
fusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros 
e procurava instintivamente o homem numa raça 
superior ã sua." (p.20). 

"...Jeronimo propendeu para ela, fascinando-a., 
com sua tranqüila seriedade de animal bom e for-
te, o sangue da mestiça reclamou os seus direi-

' tos de apuração, e Rita preferiu no europeu o 
macho de raça superior." (p.187). 



127 

Fica, assim, explícito no texto de Aluísio de Azeve-

do a crença na superioridade e inferioridade das raças. 0 que 

era comum na época no Brasil, como demonstrou MOOG.23 A força 

do determinismo hereditário e racial comandam a escolha e a 

vida das personagens. Esse fenômeno ë visivelmente claro no 

caso de Bertoleza: 

"Na sua obscura condição de animal de trabalho, 
3a não era amor o que a mísera desejava, era 
somente confiança no amparo. da sua velhice 
quando de todo lhe faltassem as forças para 
ganhar a vida. E contentava-se em suspirar no 
meio de grandes silêncios durante o serviço de 
todo o dia, covarde e resignada, como seus pais 
que a deixaram nascer e crescer no cativeiro.Es-
condia-se de todos, mesmo da gentalha do frege 
e da estalagem, envergonhada de si propria,amal-
diçoando-se por ser quem era, triste de sentir-
se a mancha negra, a indecorosa nodoa daquela 
prosperidade brilhante e clara. 

E, no entanto, adorava o amigo, tinha por 
ele o fanatismo irracional das caboclas do Ama-
zonas pelo branco a que se escravizam, dessas 
que morrem de ciúmes, mas que também são capa-
zes de matar-se para poupar ao seu ídolo a ver-
gonha do seu amor." (213-4). 

O fim de Bertoleza, o seu suicídio, ocorre por 

força do determinismo hereditário e racial. Assim toda a 

sua vida ë determinada e dessa força ela não pode escapar, 

mesmo sabendo que irá destruí-la. 

Rita também sofre desse tipo de determinismo, por 

duas vezes o autor a descreve como "volúvel como toda mesti-

ça" (p.77 ,201). Em O Cortiço o determinismo hereditário e 

racial ë mais enfaticamente explorado no confronto: brasilei-

ro x português. Esse confronto segue-se por toda a narrativa 

e apresenta-se sob variadas formas : 
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BRASILEIROS PORTUGUESES PÃGIN^ 

pobres ricos 39 
ë roubado rouba 57 
modinhas fados 45 
chorado: alegria,ardente, 
delirante, baiano 

cantigas : saudade, 
monótono, triste, 
além-mar 

68,86-7 

cavaquinho, violão guitarra, harmôni-
ca 

68-9,76 

cabelos penteados á/rama-
lhete 

lenço na cabeça 69 

xales de croché de um ama-
relo desbotado 

xales de Ia verme-
lha 69 

parati . vinho 70,78 
vatapá cozido ã moda da 

terra, zorõ 78 
fala fala 92t4 ,194 
insultos recebidos :cigana, 
cabra do inferno, peste, 
sirigaita, mulata assanha-
da 

insultos recebidos; 
perua choca, ga-
linha podre, baiacu 
de praia, galega 

199-201 

remédios caseiros : café 
quente, parati, suadouro 

remédios casèiros: 
chã, escalda-pês 92-4 

acostumados aos males da 
terra 

não agüentam as 
doenças da terra 93 

mais supersticiosos maus pressagios 64,68, 
224 

Assim apesar de morarem no mesmo cortiço e conviverem 

em certa harmonia, brasileiros e portugueses demonstram ser 

dois grupos distintos. Esse fato ê comprovado no capítulo VII, 

em que os portugueses se reúnem com os portugueses e os brasi-

leiros com brasileiros. 0 mesmo acontece no capítulo XVI, em 
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que Rita e Piedade brigam por Jerónimo, os brasileiros natu-

ralmente tomam partido daquela e os portugueses tomam parti-

do desta. Os italianos sempre se configuram como um grupo à 

parte (p.80,85). Porém todos se unem guando hã necessidade, 

auando hã um interesse comum a ser preservado (p.163-4, 202-

3). 

Dessa forma ocorre o determinismo hereditário e ra-

cial em O Cortiço,fixando as atitudes,os comportamentos das 

personagens, que são privadas do livre-arbítrio, já que este 

determinismo age sobre elas como uma força contra a qual não 

adianta lutar. 

Aluísio Azevedo deixa clara a força do determinismo 

hereditário e racial em todo o romance e chega a falar em 

"pobreza hereditária e humilde"Cp.247), o que em termos de 

Brasil não deixa de ser verdade. Ë importante frisar novamerir 

te que esse tipo de determinismo não e explorado por Stephen 

Crane em Maggie. Ë bem verdade que esse romance não apresen-

ta personagens de origens raciais diferentes, todos são an-

glo-saxônicos. A única personagem que difere das outras ë 

Pete que ë judeu (p.49), mas Crane não explora essa caracte-

rística da sua personagem. Stephen Crane, assim como Aluísio 

Azevedo, coloca as suas personagens â revelia das circunstân-

cias ed> meio, principalmente deste último. 

As circunstâncias têm um papel importante no desen-

rolar da narrativa. São elas que irão determinar e caracteri-

zar as personagens fortes e as fracas. Desta forma o determir 

nismo circunstancial serve para distinguir os vencedores dos 
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vencidos, pois um dado momento que para uns significa des-

truição, para outros, apesar de sua característica catastró-

fica, oferece condições para crescer. Em O Cortiço esse fe-

nômeno se evidencia no Incêndio do cortiço. Os seus habitan-

tes só levam prejuízos, enquanto Romão tira partido da situa-

ção e a usa para crescer mais : 

"0 vendeiro, com efeito, impressionado com' a 
primeira tentativa de incêndio, tratara desegur 
Tçarytodas as suaspropriedades; e} oom tamanha ins-
piração o fez que, agora em vez de lhe trazer 
o fogo prejuízo, ate lhe deixaria lucros... 

Olhej aqueles ê que com certeza não gosta-
ram da brincadeira', acrescentou (Romão) apon-
tando para o lado em que maior era o grupo de 
infelizes, que tomavam conta dos restos de seus 
tarecos atirados em montão. 
- Ah, mas esses, que diabo! nada têm que per-
der! ... considerou o outro"(Miranda). (p.20 8) 

Assim enquanto os habitantes do cortiço são vítimas 

do momento, Romão, pelo contrário, sai-se vencedor da circuns-

tância. -Zulmira também ê vitima das circunstâncias s 

"0 nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais 
a situação ; a pobre criança, em vez de servir 
de elo aos dois infelizes (Esteia e: Miranda), 
foi antes um novo isolador que se estabeleceu 
entre eles. Esteia amava""<x menos do que lhe pe-
dia o instinto materno por supo-la filha do. ma-
ridoe este a detestava porque tinha convicção 
de não ser seu pai." (p.84) 

Assim Zulmira sofre as conseqüências de uma circuns-

tância que na realidade não apresenta relação direta consigo 

mesma. Conseqüentemente perde para Valentim, um dos criados 

da casa do Miranda: 
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tf 
» • • e muita vez chegou (Estela) a fazer ciúmes 

ã filha, de tão solícita que se mostrava com 
ele (Vaient im). Pois se a caprichosa senhora ro-
lhava com Zulmira por causa do negrinho! Pois, 
se quando se queixavam os dois, um contra o ou-
tro, ela nunca dava razão ã filha! Pois, se o 
que havia de melhor.na casa era para o Valentim! " 
(p.37) 

E assim Zulmira segue o seu caminho, ê destinada a 

Romão. Ela não tem escolha 

" - Ela talvez não queira... 
- Qual o quê! Pois uma menina daquelas, criada 

a obedecer aos pais. Babe la o- que ë não 
querer?"(p.167) 

Plorlnda e Marciana também são presas pela circunstân-

cia. Aquela ficou grávida e como a mãe lhe bate foge de casa 

"Marciana foi ate o portão, como uma doida e, 
compreendendo que a filha a abandonava... dispa-
rou da cólera, que a aonvulsionava desde a ma-
nhã da véspera, para cair numa dor humilde e en-
ternecida de mãe que perdeu o filho."(p.125) 

No entanto Marciana chega a compreender que enquanto 

o momento se apresenta como trágico para elas, para Romão sig-

nifica lucros e ganhos: 

"Este 'galego ê<que teve culpa de tudo! Maldito se-
jas tu, ladrão! Se não me deres conta de minha 

filha, malvado, pego-te fogo na casa! 
... 0 vendeiro chegou à porta e ordenou em 

tom seco à Marciana que despejasse o número 12." 
(p. 125). 



Assim, como foi apontado, as forças circunstanciais 

determinam a vitória ou a ruína das personagens. 0 mesmo a-

contece em Maggie, em que Stephen Crane explora não tanto 

as circunstâncias, mas o que elas produzem.2** A violência é 

sempre resultado de um determinismo circunstancial, princi-

palmente a briga entre Pete e Jim, pois Jim estava "with his 

heart throbbing at battle heat"(p.59).A luta inicia-se com 

"the three men edged for positons like frigates contemplating 

bai&e", porém ela se torna cada ves mais violenta: 

"The faces of the men, at first flushed to flame 
- coloured anger, now began to fade to the 
pallor of warriors in the bload and heat of a 
battle. ...their eyes glittered with murderous 
fire." (p. 57) 

E se torna cada vez mais brutal 

"The three, frothing créatures i on the floor 
buried themselves in a frenzy for blood."(p. 58) 

0 mesmo acontece com Maggie que acaba sendo vítima 

das circunstâncias. Jim e sua mãe tiveram uma briga daquelas 

e 

"Maggie, standing in the middle of the room, 
gazed about her. The usual up heavel of the 
tables and chairs had taken place." (p. 48) 

Pete aparece repentinamente 
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"Oh, gee!" he observed. He walked over to 
Maggie and whispered in her ear: "Ah, what 
d'hell, Mag? :Come ahn and we'll have a out 
sight time."(p.49) 

A mãe diante de Mag e Pete, e na sua raiva: 

"Her eyes seemed to burn bale fully. "Yeh've 
gone t' d'devil, Mag Johnson, yehs knows yehs 
have gone t' d' devil yer a disgrace t' y er 
people. An' now, §it out an' go ahn wid dat 
doe faced jude of yours. Go wid him, curse y eh 
an' a good riddance. Go, an' see how yeh likes 
it."(p.49) 

E Maggie fica indecisa entre a mãe e Pete e as suas 

propostas, pois passa por estágios até aceitá-las: 

"Maggie gazed long at her mother ... the girl 
began to tremble... The. Qirl cast a glance 
about the room filled with a chaotic mass of 
débris, and at the writhing body of her mother." 
(p.49) 

Porém suas indecisões se dissipam quando a mãe in 

siste: 

"Git th' devil out here." Maggie >u@nt". (p. 49 ) . 

Ë assim que,essa situação determina a vida de Mag 

que se entrega a Pete, oda mesma forma que, quando não sabe 

o que fazer e' pede socorro a Pete e 

"In his indignation he volunteered information. 
"Oh, go to hell'." (p. 77) 
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Assim as circunstâncias por duas vezes determinam o 

destino de Mag, primeiro atirando-a aos braços de Pete e de-

pois levando-a para a prostituição e conseqüentemente para a 

morte. 

0 determinismo circunstancial se apresenta, desta 

forma, como tima força avassaladora nas vidas das personagens, 

tanto em Maggie como em 0 Cortiço, levando-as e determinan-

do o seu fim. Porém mais avassaladora ê a força do determinis-

mo mesológlco em ambos os romances. 0 determinismo mesolõgico 

é mais avassalador, mais direto e mais explícito ainda em 

2 Cortiço; não só o ambiente do cortiço determina as vidas 

das personagens, mas o próprio pals as determina. Exemplo pron-

to e acabado desse fenômeno no romance ë Jeronimo. 

As diferenças entre Brasil e Portugal ficam claras 

no romance. São diferenças climáticas e geográficas que deter-

minam as características de seus povos : 

"...essa boa terra (Portugal) cansada, velha co-
mo que enferma; essa boa terra tranqüila, sem 
sobressaltos nem desvarios de juventude. Sim,lã 
os campos, eram frios e melancólicos, de um ver-
de alourado e quieto, e não ardentes e esmeral-
dinos e afogados em tanto sol e em perfume como 
o deste inferno (Brasil), onde em cada folha que 
se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em 
cada flor que desabotoa e em- cada moscarão que 
áãefla hã um virus de lascivia. ... lã o seu • ho-
mem não seria anavalhaão pelo ciúme de um ca-
poeira, lã Jeronimo seria ainda o mesmo esposo 
casto,' silencioso e meigo, seria o mesmo lavra-
dor triste e contemplativo, como o gado que ã 
tarde levanta para o céu de opala o seu olhar 
humilde, compungido e biblico." (p.196). 

Assim no triângulo amoroso Piedade-Jerônimo-Rita a-

quela representa Portugal e esta representa o Brasil e Jerônt-
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mo representa o elemento que por força do determinismo ambien' 

tal passará por um processo de transformação - Jeronimo se 

abrasileira a cada passo, a cada dia. E nesse processo de a-

brasileiramento deixa Piedade e busca Rita. Aquela então se 

torna toda defeitos. Jeronimo ao passar por esse ' processo 

trabalha comparativamente, para assim explicar a sua prefe-

rência por Ritas 

"A mulata aproximou-se da oama. Como principia-
ra a trabalhar esse dia3 tinha as saias apanha-
das na cintura e os braços completamente nus e 
frios, da lavagem. 0 seu casaquinho branco abris-
se no pescoço3 mostrando parte do peito cor de 
cane la. ... 
Jeronimo3 só com respirar aquele almiscar, pare-
cia melhor. Quando Piedade tornou, pesada3 tris-
te, resmungando consigo mesma, ele sentiu • que 
principiava a enfará-lo ; e, quando a infeliz se 
aproximou do marido, este, fora do costume, no-
tou-lhe o cheiro azedo do corpo. Voltou-lhe en-
tão o mal-estar e desapareceu o último vestigio 
do sorriso que ele tivera havia pouco."(p.92) 

Assim é por intermédio de Rita que Jeronimo irá a-

brasileirar-se, pois Rita representa o Brasil: 

"Naquela mulata estava o grande mistério, a sín-
tese das impressões que ele recebeu chegando 
aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era 
o calor vermelho das ses tas da fazenda; era o 
aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o 
atordoara nas matas brasileiras ; era a palmeira 
virginal e esquiva que se não torce a nenhuma ou-
tra planta; era o veneno e o açúcar gostoso; era 
o sapo ti mais doce que o mel e era a castanha de 
caju, que abre feridas com seu azeite de fogo; 
ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta 
viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia 
muito tempo em torno do corpo dele..." (p.89). 
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A trajetória de Jerónimo tem o seu inicio e o seu-

fim em Rita: 

"...aquela música estranha, que vinha dentro de-
le continuar uma revolução começada desde a 
primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, 
como uma bofetada de desafio..."(p. 8?) 

Jerónimo não pode e nem consegue evitar esse .desafio, 

cede e é vencido pelo meio: 

"... cedendo ãs imposições mesológicas, enfarava 
a sua esposa, sua congênere, e queria a mulata, 
porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era 
o fruto dourado e acre destes sertões americanos, 
onde a alma de Jerónimo aprendeu lascivias de 
macaco e onde seu corpo pòrejou o cheiro semsual 
dos bodes."(p.187). 

O processo de abrasileiramento de Jerónimo ê lento, 

porem, certo. Ê "uma transformação lenta e profunda"(p.IOS)on-

de Jerónimo apura os sentidos em detrimento de suas forças 

físicas, adquire novos hábitos e atitudes e perde a ambição 

que o trouxera ao Brasil (p. 105-7). Assim "o mundo intei-aro--se 

todo o seu passado fugiam como sombras fatuas", (p.191). 

Estava completamente mudado. Rita ̂ apagara-lhe a 
última réstia das recordações da pátria. 

0 português abrasileirou-se para sempre ; fez-
se preguiçoso, amigo das extravagancias ë, dos 
abusos, luxurioso e ciumento, fora-se-lhe de vez 
o espírito da economia e da ordem; perdeu a es-
perança de enriquecer, e deu-se todo, todo in-
teiro, ã felicidade de possuir a mulata e ̂  ser 
possuído só por elaà sõ ela, e mais ninguém. 

A morte do Firmo não vinha nunca a toldar-
Iheao gozo da vida; quer ele,quer- a mi^qxxhxoam a 
coisa muito natural."(p.216). 
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Jerónimo sofre uma mudança total e completa. Não só 

os hábitos e as atitudes mudam, mudam também os seus padrões 

éticos. A mudança, portanto, não ë sõ física ë também espiri-

tual. Assim Jeronimo ë vitima do meio (p.187) e de uma fata-

lidade (p.199) para as quais não há remédio, não há fuga. 

Aluísio Azevedo, dessa forma, culpa o clima, a geo-

grafia, o relevo, a fauna e a flora brasileiras de todas as 

ações e atitudes das suas personagens: 

"Sentia-se o hausto impaciente da ferocidade 
que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um 
contra o outro. E, no entanto, o sol, único 
causador de tudo aquilo, desaparecia de todo 
nos limbos do horizonte, indiferente, deixando 
atrãs de si as melancolías do crepúsculo, que 
ã a saudade da terra quando ele se ausenta, le-
vando consigo a alegria da luz e do calor," 
(p. 203) 

Esse tipo de determinismo nao aparece em Stephen Cra-

ne, para quem a violência, além de ser elemento necessário pa-

raba sobrevivência, ë determinada pelas circunstâncias e não pe-

lo meio-ambiente físico, como ë claro em Aluísio Azevedo. 

0 meio-ambiente onde moram as personagens ë fator de-

terminante de suas vidas. Daí a importância que adquire na nar-

rativa a descrição desse meio-ambiente, como apontou DUBOIS.a5 

Esse determinismo se manifesta em Aluísio Azevedo e em Stephen 

Crane. Nos dois romances aparecem dois ambientes que se mos-

tram importantes quanto ao determinismo mesolõgico que age so-

bre as personagens. Esses dois ambientes se caracterizam prin-

cipalmente por dois aspectos: o campo de batalha e a prisão. 

Em O Cortiço temos 
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"uma sociedade completa, fechada, formando um 
todo complexot mas coeso. Todas as existências 
se entrelaçai^ repercutem uma nas outras."26 

Nestes termos a ênfase maior não ë dada às persona-

gens, mas ao espaço, pois não hã herói, "e o cortiço e que 

forma o núcleo gerador de tudo"i7. Desta forma, a visão spen-

ceriana de sociedade como um organismo vivo se realiza em O 

Cortiço. A estalagem de Romão ê descrita como um grande ani-

mal vivo (p.33,43,45, 63,80) que cresce fermentando. Como os 

seus habitantes se acham dentro de um processo evolutivo,po-

sitivo ou negativo, todo o cortiço e o próprio bairro também 

se encontram dentro do mesmojrocesso. Assim como João Romão 

cresce, também cresce o seu cortiço e, quanto mais ascende^ 

aquele, também este ascende. Caida etapa vencida por Romão e~ 

quivale a uma nova etapa do cortiço, que como seu proprietá-

rio passa por várias modificações: taverna(p.l9), venda(p.20), 

quitanda(p.20) , três casinhas (p.22), pedreira (p.23), casa 

de pasto (p.30), bazar (p.31), armazém (p. 31) , cortiço(p.31), 

noventa e cinco casinhas (p.32)f estalagem (p.32), quatrocen-

tos a quinhentos cômodos (p.209-223-4), sobrado (p.212), gran-

de armazém (p.212), avenida (p.226), casa comercial (p.243-4). 

Assim 

"como q, casa comercial de João Romão prosperava 
igualmente a sua avenida. ... O Cortiço aristo-
cratizava-se." (p.244). 

O cortiço, como um grande ser vivo, tem as mesmas 

características de seu dono: 
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"A feroz- engrenagem daquela maquina terrível, 
que nunca parava, ia ja lançando os dentes a 
uma nova camada social que, pouco a poucç se 
deixaria arrastar inteira lã para dentro." 
(p.225). 

Portanto aqueles que não podem e não conseguem a-

companhá-los, aqueles que se encontram dentro de um processo 

evolutivo negativo ou descendente, são obrigados a abandoná-

lo e seguir para o Cabeça-de-Gato, que como aqueles qúe o 

procuram também se encontra em processo de degenerescencia: 

. "Caheça~de-Gato" que, ã proporção que o 
São Romão se engrandecia, mais e mais ia-se 
rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez 
mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo 
satisfeito do lixo e da salsugem que o outro 
rejeitava... viveiro de larvas sensuais em que 
irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma 
cama; paraíso de vermes; brejo de todo quente 
e fumegante, donde brota a vida brutalmente, 
como de uma podridão." (p.248) 

0 cortiço, para alcançar a sua posição e se equipa-

rar com o sobrado de Miranda, foi obrigado a lutar, a trans-

formar-se. A maior parte do romance se ocupa dessa transfor-

mação, pois o cortiço só se equipara no Capítulo XX(p.223), 

isto é, no final do romance. Assim o cortiço e o sobrado se 

contrapõem, pois aquele se constitui uma sociedade simples, 

governada pelo instinto, característicamente animal e hori-

zontal, pois está ao nível da natureza, resolvendo os seus 

conflitos com a violência, enquanto este se constitui numa 

sociedade complexa, governada pela razão, característicamen-

te convencional e vertical, pois está ao nível da cultura,re-

solvendo os seus conflitos principalmente por meio de um re-
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gime de trocas.28 Assim, em termos sociais, o cortiço se re-

laciona com a plebe e o sobrado com a aristocracia. Ë natural 

que entre duas entidades tão diferentes e tão próximas sur-

gisse um conflito. Esse conflito se concretiza no momento em 

que Miranda se vê obrigado a construir o muro (p.32). Como 

apontou SANTANA,29 o muro deixa nítida a diferença entre o 

sobrado e o cortiço e delimita o jardim (p.27) da selva(p.33), 

o domínio da cultura e do convencionalismo ("marido de Esteia" 

p.29) do domínio da natureza e do instinto ("amigo de Bertole-

za "p.27). Como o cortiço e Romão crescem e abandonam o mundo 

regido pelo instinto, para adentrar o mundo dos convencionalis-

mos, o conflito desaparece e o cortiço e o sobrado se unem 

com o casamento de Romão e Zulmira. 

O cortiço possui também dois outros aspectos; é cam-

po de batalha e ê, também, prisão. Ë campo de batalha, poisos 

conflitos de seus habitantes se resolvem pela violência, pois 

várias vezes ë comparado com um "formigueiro assanhado" . ou 

"formigueiro em guerra" (p.45,51,53, 70, 78, 100, 112, 139, 

195, 197, 201, 236). Esse fato ressalta mais nos capítulos 

XVI e XVII em que uma guerra realmente se deflagra, primeiro 

entre brasileiros e portugueses e depois entre carapicus e 

gatos. O caos é total entre os habitantes do coactiço e conse-

qüentemente também em todo o espaço: 
i 

"Houve um vavau rápido e surdo, e logo emjseguir 
da um formidável rolo, um rolo a valer, não 
mais de duas mulheres, mas de uns quarenta e 
tantos homens de pulso, rebentou oomo um terre-
moto. As oeroas e os ¿iraus desapareceram do 
chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descar-
ga ao passo que numa berraria infernal, num fe-
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cha-fecha de formigueiro em guerra, aqueta onda 
viva ia arrastando o que topava no caminho, bar-
racas e tinas, baldes, regadores e caixões de 
planta, tudo rolava entre aquela centena de per-
nas confundidas e doidas." (p. 201). 

Essa correlação entre o espaço e as personagens é 

constante no romance. Exemplo mais típico desse fenômeno é 

guando a notícia da morte do Firmo se espalha nos dois corti-

ços, aumentando o clima de guerra entre eles. Aluísio Azavedo 

descreve então o ocaso: 

"0 sol descambava para o ocaso, indefeso, e nu, 
tingindo o céu de uma vermelhidão pressaga e si-
nistra. " (p . 197 ) 

Por outro lado o cortiço é também prisão, pois todos 

lã vivem, lã trabalham, lã ganham e gastam o seu suado dinhei-

rinho, lã amam, lã brigam e lã morrem, (p.62) 

"E toda a gentileza daquelas redondezas ia cair 
lã (no bazar), ou então ali ao lado, na casa 

de pasto, onde os operários das fábricas e os 
trabalhadores da pedreira se reuniam depois do 
serviço... Era João Romão quem lhes fornecia tu-
do, tudo... Havia grande avidez em alugá-las 
(as casinhas); àquele era o melhor ponto do 
bairro para a gente do trabalho."(p.31) 

Assim as personagens estão presas ao espaço, moram, 

trabalham e deixam tudo de si ali mesmo. Quanto mais cresce 

o cortiço, mais crescem as suas características de prisão: 

"0 número dos hospedes crescia, os casulos sub-
dividiam-se em cubículos do tamanho de sepultu-
ras..." (p.16 2). ^ 
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Torna-se claustrofóbico: 

"0 pátio... estreitara-ee com as edificações no-
vas; agora parecia uma rua... Desapareceram as 
pequenas hortas, os jardins de quatro a oito 
palmos e os imensos depósitos de garrafas va-
zias. A esquerda,- até onde acabava o prédio do 
Miranda, estendia-se um novo correr de casinhas 
de porta e janela, e dai por diante... erguia-
se um segundo andar, fechado em cima do primei-
ro por uma estreita e extensa varanda de gra-
des de madeira..."(p.223-4). 

0 cortiço e o sobrado, assim, se apresentam como uma 

sociedade fechada e completa, como um organismo vivo, < : como 

campo de batalha e como prisão. O espaço é configurado do mo-

do semelhante em Maggie. 0 Bowery também se apresenta como uma 

sociedade fechada e completa, assim como o cortiço, o Bowery, 

se apresenta como o centro de tudo, não hã heróis e a ação de-

pende do espaço. Ê a descrição ambiental e o próprio tenement 

que une dbodasiias••¿cesnas que è principia-párecem desconexas. É 

• também descrito como um orgànismo vivo, porém não nas dimen-

sões dadas ao cortiço por Aluísio Azevedo: 

"...a dozen gruesome doornays gave up loads ôf 
babies to the-street and the gutter. ...The 
bulding quivered and creaked from the weight 
of humanity stamping about ih its bowels. " 
(p. IS). 

A importância do meio ë grande em Maggie, pois 'de-

termina a vida e o destino das personagens. 0 próprio Stephen 

Crane assevera que: 
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"Maggie tries to show that environment is a 
tremendous thing in the world and frequently 
shapes lives regardless. . "30 

A propria Maggie tem consciência da força do meio 

sobre as vidas das pessoas: 

"She wondered if the culture and refinement 
she had seen imitated, perhaps grotesquely, by 
the heroine on the stage, could be acquired by 
a girl who lived in a tenement house and worked 
in a shirt factory." (p. 45) 

Quando Stephen Crane escreveu Maggie a ação degene-

rativa do meio, principalmente dos tenements3 dos bares,era 

conhecida, pois Jacob Riis jã havia tratado do assunto em 

How the Other Half Lives (1890) e em Children of the Poor(1892?<1 

Ë sobre esse efeito do meio nas vidas das personagens que se 

ocupa Stephen Crane em Maggie« O meio tem força destrutiva no 

romance, através da indiferença e da opressão de suas institui-

ções - a fabrica, o lar, os bares e a igreja. Os habitantes da 

Bowery se encontram " in curious postures of submission to 

something". (p.15). O espaço é violento como os seus habitan-

tes são violentos: 

"...infants played or fought with other infants... 
Formidable i,women . . . screamed in frantic 
quarre ls. (p .15) . 

A violencia e o caos do; ambiente: se revela nesta ce-

na: 
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"Foot passengers were mere pestering flies 
with an insane disregard for their legs and 
his (Jim's) convenience. He could not comprehend 
their desire to cross the streets. Their 
madness smote him with eternal amazement. He 
was continually storming at them from his throne. 
He sat aloft and denounced their frantic leaps3 
plangesj dives3 and straddles." (p.27). 

Como apontou PIZER32., o mundo do Bowery se divide em 

dois ambientes importantes: 0 tenement e o bar. Estes têm pa-

pel importante na trajetória de Maggie, pois a mãe domina e 

representa o primeiro e Pete domina e representa o segundo. A 

importância dos dois ambientes no destino de Mag se evidencia 

no paralelismo da apresentação de ambos (tenement p.l5-93 bar 

p.53-9). Hã a descrição do espaço, seguida da descrição das 

personagens e a narração de ação. Ambos se caracterizam -;por 

um lado pela predominância do álcool e da fúria e pela violên-

cia animal destacando uma amoralldade primitiva. De outro la-

• do, caracterizam-se por um posicionamento moral que não combi-

na com as atitudes das personagens que julgam e condenam rapi-

damente, o que denota uma amoralidade sentimental. Assim em 

ambos os ambientes denota-se o desejo de manter a respeitabili-

dade do lugar por meio da isenção da culpa e da responsabilida-

de dos atos de Maggie e de seu destino. (p.63--75). 

0 tenement tem uma força determinista sobre Mary, 

mas ela também age no espaço tornando-o pior. Ela tem, assim, 

um comportamento diferente de Mag que tenta melhorã-lo: 

"She spent some of her week's pay in the purchase 
of flowcmd cretone for a lambrequin, She made it 
with infinite care3 and hung it to the slightly 
careening mantel over the stove in the kitchen." 
(p.35) 
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As tentativas de Maggie de nada adiantam, pois 

"She (Mary) had vented some phase of drunken 
fury upon the lambrequin. It lay in a 
bedraggled heap in the corner, "(p. 36). 

As tentativas de Maggie são aparentes, porem não 

mudam o aspecto do ambiente: 

"The rooms showed that attempts had been made 
at tidying them. Parts of the wreckage of the 
day before had been repaired by an unskilled 
hand. "(p. SO) 

Maggie destoa do ambiente, porém não consegue arru-

má-lo, pois sua mãe e Jim o colocam em desordem. Tanto a mãe 

como o irmão não destoam do ambiente: 

"The woman on the floor cursed. Jimmie was 
intent upon his bruised fore-arms. The girl cast 
o glance about the room filled with a chaotic 
mass of debris, and at the writhing body of 
her mothërZ nGit th' devil out a here."' Maggie 
went." (p. 49) 

Como Maggie destoa do ambiente, tenta fugir dele, po-

rém ë justamente na íuga que Maggie se destruirá. Assim a mãe, 

como representante do tenements tem força sobre o destino de 

Maggie. Porém a propria mãe também sofre o determinismo do 

meio: 

"It seemed that the world treated this woman 
very badly, and she took a deep revenge upon such 
portions of it as came within her reach. She 
broke furniture as if she were at last getting 
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her rights, "(p.42)' 

Como o meio age destrutivamente, também Mary assim 

age. A força que empurra Maggie para o seu fim ë assim du-

pla pelo efeito do meio e da mãe: 

"The eyes of both (Mag and Jim)were drawn by 
some force, to stare at the woman 's face, for 
they thought she need only to awake and' all 
the fiends would come from below."(p.24) 

O bar, por sua vez, apesar de sua ordem, apresenta 

uma atmosfera de imitação barata e de fuga. 

"The ope>n mouth of a saloon called seductively 
to passengers to enter and .annihilate sorrow 
or create rage. 

The interior of the place was papered in 
olive and bronze tints of imitation leather. 
A shining bar of counterfeit, massiveness 
éxtende d down the side of the room. Behind it 
a great mahogany - imitation sideboard reached 
the ceiling. ... A nickel - plated cash- • 
register occupied a place in the. exact centre 
of the general effect. The elementary senses of 
it all seemed to be opulence and. geometrical 
accuracy." (p. 63-4). 

A função do bar; portanto, não é outra senão propor-

cionar uma ilusória "faga do mundo violento e cruel. Esta mes-

ma função tem o hall que também tem uma atmosfera brilhante, 

de Imitação barata e de maù-gosto (p. 36-40) - escena toda é 

absurdamente patética, tanto o espaço, como a ação e as per-

sonagens que assim tentam a fuga. 

Como em O Cortiço o espaço aqui também se configu-

ra como campo de batalha e como prisão, fí campo de batalha, 
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porgue as personagens resolvera os seus conflitos com violên-

cia. Esse fato ocorre tanto no tenement como no bar de forma 

cruel e primitiva, É prisão porque oferece poucas alternati-

vas: 0 trabalho ou a prostituição (p.29) e porque não abre 

caminhos para que se saia dele. Ë um mundo fechado, as po-

bres ficam na cidade baixa, no Bowery (p. 26: ,39) . Tem também 

todas as características de um ambiente de emprisionamento. 

Ê escuro, ë frio e hã falta de espaço, hã medo e ha fúria 

(p.15-6, 23-4). 

Tanto o cortiço como o tenement, tanto o Botafogo ce-

rno o Bowery com suas características de emprisionamento e 

violência têm uma força determinante ñas vidas das -'.persona-

gens, principalmente em Pombinha e em Maggie. 0 melo tem o 

poder de determinar as atitudes e as reações das personagens, 

determinando assim a queda. Portanto, não hã livre arbítrio, 

o que implica a amoralidade e a não-responsabilidade das per-

sonagens. 

Pombinha a princípio apresenta-se como um fruto raro 

do cortiço, parece intocada pelo meio-ambiente que a cerca ; 

(p.48-9). 

Porém 

"... a pobre rapariga ia acumulando no seu cora-
ção de donzela toda a súmula daquelas paixões 
e daqueles ressentimentos¿ as vezes mais féti-
dos do que a evaporação de um lameiro em dias 
de grande calor. "(p. 75) 

Assim o meio vai deixando seus traços em Pombinha e 

o seu destino fica previsto no presente que ela recebe de 
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"...uma tetéia. que valia sô pela esqueeitiae, 
representando uma fatia de queijo oom um oa-
mundongo em cima." (p. 121) 

Pombinha e sua mãe desejam fugir do cortiço, e o 

único meio de fuga para elas ê o casamento com Costa (155-6). 

Porétó o seu destino jã estava marcado pelo cortiço: 

"E não obstante, até então, aquele matrimônio 
era o seu sonho dourado. Vois agora, nas véspe-
ras de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao 
noivo, e, se não fora a mãe, seria muito capaz 
de dissolver o ajuste. "(p.161). 

0 determinismo do meio é explícito: 

"E na sua alma enfermiça e aleijada, no seu es-
pirito rebelde de flor mimosa e peregrina cria-
da num monturo, violeta infeliz, que um estrume 
forte demais para ela atrofiara, a moça pressen-
tiu bem claro que nunca daria de si ao marido 
... "(p. 160-1). 

Não ë so o meio que determina o seu destino, a sua 

interpretação errada do mundo também age destrutivamenteÏ 

.. ela compreendeu e avatiou a fraqueza dos 
homens., a fragilidade desses animais fortes, de 
músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que 
se deixavam encabrestar e conduzir humildes pe-
la soberana e delicada mão da fêmea. . 

Aquela pobre flor do cortiço, e&aapando ã 
estupidez do meio em qúe desabotoou, tinha de 
ser fatalmente vitima da sua propria inteligên-
cia, "(p. IS 9) 
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Para Pombinha o mundo se rege pelo dualismo macho- . 

fêmea, pelo sexo. Portanto, a sua errônea interpretação do 

mundo e o meio determinam o seu fim: 

"...estava morando num hotel oom Lêonie. A ser-
pente vencia afinal: 
Pombinha foi, pelo seu proprio pë, atraída,me-
ter-se-lhe na boca. " (p, 246) 

Ë o destino, ë a fatalidade do meio que se realiza 

determinantemente no romance que jã prenuncia o mesmo fim 

para Senhorinha, pois seus país, Jerónimo e Piedade vêem Pom-

binha como modelo e como exemplo: 

"Lã : pelo risco de perder-se, ,. Ora adeus, só 
Sje perdia quem mesmo jã nascera jpara a perdi-

ção.' A outra não se conservara sã e pura? não 
achara noivo? não casara e não vivia dignamen-
te com o marido? Então?,'" E Senhorinha continuou 
a ir à eeta<lagem. " (p. 218 ). 

E assim o destino de Senhorinha acaba por se deli-
near: 

"... sua protegida predileta, dotava agorç., por 
sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica 
ã que noutro têmpo inspirara ela própria (Pom-
binha) ã Lêonie. A cadeixt, continuava e conti-
nuaria interminavelmente; o cortiço estava pre-
parando uma nova prostituta naquela pobre me-
nina desamparada, que se fazia mulher ao lado 
de uma< infeliz mãe ëbria. " (p. 24? ). 

0 mesmo acontece com Maggie. Ela se vi oprimida pe-

lo espaço de sua casa (48-9) e pelo espaço da fabrica (p.41-

2). E tudo parece ficar pior do que ë quando ela vê em Pete 
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o seu meio de fuga: 

"Her eyes dwelt wonderingly and rather wistfully 
upon Pete's face. The broken furniture,grimy 
wall§3and general disorder and dirt of her home 
of a sudden appeared before her and began take 
a potential aspect. " (p. 32 ). 

Quando Maggie vê Pete como um salvador(p.34) demons-

tra também que está interpretando erroneamente o mundo- com 

ilusões românticas que a tornam cega para a realidade. Esse 

fato se comprovará fatal para Maggie; pois na realidade com 

Pete ela consegue fugir de casa e da fábrica, porém não con-

segue fugir do Bowery e nem do ambiente vicioso e da sua mo-

ralidade vialosa, o que fica claro quando ela tenta retornar a 

casa(p.73~5) e quando tenta buscar a ajuda de Pete(p.76-7). 

Ã medida que Maggie decai, decai também o ambiente 

em que ëla se encontra (p.65-6). Porém, ao contrário de Pom-

binha, Maggie não consegue manter-se viva; pois no Capitulo 

XVII fica claro que Maggie, ao contrário de todos os outros, 

não tem destino certo, todos a rejeitam (p.79-81). Ela, por-

tanto, não pertence ao espaço e vê-se obrigada a sair dele 

o que ela faz quando encontra "the deathly black hue of the 

river".(p.81). E o ambiente se coloca em ordem novamente: 

".. the room took on that appalling appearance 
of neatness and order with which death is 
greeted. " (p. 8?) 

Como ficou demonstrado o determinismo ê evidente nos 

dois romances, porém de forma muito mais explicita, clara 
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direta em O Cortiço do que em Maggie. Da mesma forma ele se 
« 

mostra cíclico, também mais explicitamente em 0 Cortiço, pois 

.o romance deixa claro gue o processo ë repetitivo e cíclico. 

Assim João Romão e Zulmira repetirão a história de Miranda 

e Esteia (p. 232); Senhorinha repetirá Pombinha (p.217) ;o Ca-

beça-de-Gato reiniciará tudo novamente (p.162) e a história 

de Jerónimo também se repetirá (p.221). O mesmo ocorre com 

Maggie que repetiu Sadie Mac Mallister (p.52). A vida, assiitv 

não tem solução e nem o mundo, o que implica visão pessimis-

ta. 

Aluísio Azevedo insiste mais em um determinismo bio-

lógico e na amoralidade, por isso a sua insistência ao tra-

tar suas personagens como animais e não somente e simplesmen-

te animais, mas também reprodutores, pois a narrativa ressal-

ta a força do sexo nas ocorrências. Stephen Crane, ao contrá-

rio, insiste mais em um determinismo social, pois enfoca os 

efeitos prejudiciais do Bowery e de suas instituições sociais, 

não somente por seus vícios, mas também pelo falso moralismo 

adotado pelas personagens que acabam destruindo Maggie. 

0 materialismo se apresenta tanto em 0 Cortiço como 

em Maggie. As personagens apresentam uma vida interior quase 

nula, porém a vida exterior e de relação é ativa. Ressalta-se 

esse fato pela primazia do corpo e pela descrição comportamen-

tal em relação ao meio e a uma determinada situação. Esses fe-

nômenos são visíveis em 0 Cortiço na descrição de seu. acor-

dar (p.43-55) e em Maggie na descrição da briga de Jim e Pe-

te(p.53-9). Em ambas as narrativas tudo é visto pelo prisma 

físico e visual. 
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O materialismo ë também claro nos valores cultiva-

dos pelas personagens. Há uma supervalorização dos valores 

materiais em detrimento dos valores espirituais. E são es-

ses valores que empurram as personagens cujas ações são por 

eles determinadas. Isso é revelado em 0 Cortiço especial e 

diretamente pelas atitudes de João Romão que deixam claros 

quais sao os valores que preza: 

"mas ao cabo de tres meses} João Romao¡ notando 
que os seus interesses nada sofriam com a exis-
tencia da nova estalagem e, ate pelo contrario3 
lucravam com o progressivo movimento de povo que 
se ia fazendo no bairro3 retornou a sua primi-
tiva preocupação com o Miranda. (p. 164 ), 

E o fato de que são os valores materials que regem a 

vida das personagens, ë claro quando, depois do incêndio, tu-

do ë visto em termos econôiùicos e não humanitarios: 

"E todos, todos se queixavam de danos recebidos 
e revoltaram-se contra o s rigores da sorte. 0 
dia passou-se inteiro na computação dos prejuí-
zos & dar-se balanço no que se salvara do •in-
cêndio", (p. 207 ) 

0 relacionamento entre as personagens também é regi-

do por esses mesmos valores. Rita admira Léonie porque: 

"...a verdade é que ela passa muito bem de boca 
e nada lhe falta: a sua boa casa; seu bom carro 
para passear ã tarde; teatro toda a noite; bai-
les quando quer e3 aos domingos corridas¡ rega-
tas j pagodes fora da cidade e dinheirama grossa 
para gastar ã farta."'(p.ll9). 
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O mesmo acontece entre Miranda e Romão: 

"...era ainda a prosperidade do vizinho o que 
lhe ohsedava o espirito, enegrecendo-lhe a al-
ma oom um feio ressentimento de despeito." 
(p. 34) 

Assim os valores materiais são os únicos que conhe-

cem e que regem as suas vidas, determinando também o relacio-

namento com os outros. 0 que fica implícito ë o amoíalismo 

que acompanha o materialismo dentro do romance. Sõ valem os 

padrões materiais? o padrão ético sucumbe. Não há como sobre-

viver com dignidade, a dignidade aqui não interessa, sÕ in-

teressa sobreviver. Isso se: verifica nas trajetórias de Mi-

randa, Romão e Jeronimo. Para exemplificar esse fenômeno, ve-

ja-se como Romão reage ao descobrir que Libôrio tinha algumas 

notas prescritas: 

"Hoje impingiam-se dois mil-reis, amanhã.eineo. 
Não nas eomprass mas nos trocos... Por-que não? 
Alguém reclamaria3 mas muitas engoliriam a bu-
cha. . . Para isso não faltavam estrangeiros e 
caipiras.' ... E demais, não era crime.' . . . Sim! 
se havia nisso ladroeira3 queixais s em^ se do 
governo"(p. 210-1). 

0 amoralismo se mostra necessário e esssencial para 

sobreviver. Assim sendo, os valores espirituais perdem sua 

força. Somente as personagens fracas se encontram ainda pre-

sas ã religião: Jeronimo e Piedade (p.66). Como ficou claro 

na exposição da trajetória de Jerónimo, os valores espirituais 

não engrandecem a personagem, ao contrário, por eles ela se 

mostra fraca e sucumbe. ^ 
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Em O Cortiço Aluisio Azevedo se mostra anti-religio-

so e até anticlerical principalmente pelas imagens e compara-

ções usadas: Juju ë carregada em procissão como um ídolo mi-

lagroso (p.118), a roupa branca de Lëbnie ê rica como a : de 

Nossa Senhora da Penha (p.119), a ida â delegacia ë uma roma-

ria (p.142), o barulho dos trabalhadores na pedreira ë um co-

ro religioso de penitentes (p.151), a camisa de Pombinha man-

chada com sangue menstrual é a Verônica sagrada de Cristo (p. 

154), a escrivaninha de Pombinha ë um pequeno confessionário 

(p.160), a casa de Albino tem o luxo de igreja(p.224). Esse 

fato é mais visível ainda quando Bruno e Leocádia brigam e 

aparece um Irmão do Santíssimo no cortiço que não toma nenhu-

ma atitude para ajudar a resolver o conflito entre a esposa 

e o marido, mas que pede dinheiro, ao contrario do que . era 

esperado (p.101). 

Essa mesma visão materialista ocorre em Maggie. Os 

valores que preocupam Maggie são os materiais: 

"...she began to have an intense dislike.:. for 
all of her dresse s... she began to note with, 
more interest the well-dressed women she met 
on the avenues. She envied elegance and soft 
palms. " (p. 41). 

Essa preocupação ë mais evidente ainda quando no hall 

Maggie observa a dançarina: 

• "Maggie wondered at the splendour of the costume 
and lost herself in calculations of the úost of 
the silks and laces. " (p. 38) 
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ß em Pete que ela os vi e vai procura-los:"she... 

noted that wealth and prosperity were indicated by his 

clothes'.-,"(p. 61). O mesmo acontece com Pete ao se interessar 

por ¡..Maggie: "J'm stuck on yer shape. It's outa sight, "(p. 53 ). 

São os valores materiais, portanto, que regem a 

vida de Maggie e o seu relacionamento com Pete. A amoralida-

de ê implícita na narrativa, na luta em que Maggie se coloca 

em busca desses valores e no fato de ela acabar prostituindo-

se. Os valores espirituais também ficam relegados a um segundo 

plano. Maggie só lembra que ela ouviu uma vez falar em Deus 

e sai em sua busca quando não tem mais a quem recorrer(p.78). 

Assim a anti-religiosidade também se apresenta em Stephen 

Crane sempre com um tom irônico como: 

"Two girls... sang a duet which is heard 
occasionally at concerts given under ahurch 
auspices. They supplemented it with a dance3 
which3 of course can never be seen at concerts 
given under church auspices."(p.39). 

"Be did not risk it (respectability) to save a 
soul. For how was he to know that there was a 
soul before him that needed saving?"(p.78) 

Os valores espirituais e a religião são completamen-

te desvalorizados pelos habitantes do Bowery: 

"He (Pete) waved his hands like a man of the 
world who dismisses religion and philosophy..." 
(p. 20-1) 
"Above all things he (Jim) despised obvious 
christians. . . " (p. 2 5) 
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Esse fato é mais patente na cena da missão (p. 24-5)-, 

pois enquanto "a man composed his sermons ofyou- 's ' " (p. 24) 

e condena a degradação dos habitantes do Bowery, estes so 

estão interessados no calor do fogão e na sopa. 

Portanto, o materialismo e a anti-religiosidade são 

claros nos dois romances, porém em Maggie a atitute contra-

ria a religião ë explícita e diretamente aberta, enquanto em 

2 Cortiço ela é implícita e indireta. 0 amoralismo se en-

contra presente nos dois romances durante toda a narrativa 

como arma necessária para a luta da sobrevivência, pois os 

padrões éticos convencionais em nada auxiliam as personagens 

nas suas trajetórias, ao contrário, as levam em direção da 

queda. 

A visão patológica do homem, onde este se apresenta 

vítima dos vícios e do doentio, não se apresenta em Maggie. 

Porém ela .é bastante explorada por Aluísio Azevedo em 0 Cor-

tiço, pois enfoca o homem em relação a cenas de uma sensua-

lidade e sexualidade violentas. Tudo se configura como "uma 

aglomeração de machos e fêmeas"(p.44). A visão da sexualida-

de exposta no romance ë resumida por Botelho ao Henriquinho: 

"Nas circunstancias de Dona Estela3 ê até um 
grande serviçjo que você lhe faz! ... quando 
uma mulher jã passou dos trinta e pilha a jei-
to um rapazito da sua idade3 ê como se descobria-
se ouro em pó.' . . . escovena3 escove-a.' que a 
porã macia que nem veludo.' ... e continue para 
diante3 não so com ela3 mas com todas as que 
lhe cairem debaixo da asa.' Vã passando.' menos 
as de casa aberta3 que isso ê perigoso por 
causa das molestias ; nem tampouco donzelas.' ". 
(p. 42-3) 
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Assim a luta, não somente se configura em termos de 

existência simplesmente, mas também em termos da sexualidade 

humana. Tudo é visto em termos darwinistas: o homem como ani-

mal se torna escravo dos seus instintos. Assim a sexualidade 

humana ë só instinto e nada mais onde "o temperamento, forte 

para desejar e fraoo para resistir ao desejo"(p.2S) resumem 

toda visão do romance. Aluísio Azevedo explora a sexualidade 

de seus personagens em cenas picantes e sensuais : Miranda e 

Esteia (p.26), Esteia e Henriquinho(p.41), Henriquinho e Leo-

cadia (p.97-8), Florinda e Domingos (p.113), Jerónimo e Rita 

(p.190-1), piedade e Pataca(p.230). Explora também o homosse-

xualismo com Botelho (p.42-3), Albino(p.49-50) e principalmen-

te com Léonie que inicia Pombinha sexualmente(p.147-9). A 

histeria feminima é:explorada nas personagens Esteia (p.41-2) 

e Pombinha (p.151-3). 

A visão de Aluísio Azevedo no romance se assemelha ã 

visão distorcida de Pombinha sobre a humanidade: 

"...mediu com as antenas da sua perspicacia mu-
Iheril toda aquela esterqueira... E sentiu dian-
te dos olhos aquela massa informe de machos e 
fêmeas, a comichar, a frémir concupiscente, su-
fojsando-se uns aos outros. E viu o Firmo e o Je-
rónimo atasalharem-se como dois cães que dispu-
tam uma cadela de rua; e viu o Miranda, lã de 
fronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que 
se divertia a faze-lo dançar a seus pés seguro 
pelos chifres; e viu o Domingos> que fora da 
venda, furtando horas ao sono, depois de um tra-
balho de burro, e perdendo o seu emprego e as 
economias ajuntadas com sacrifício, so para ter 
um instante de luxuria entre as pernas de uma 
desgraçadinha irresponsável e tola, e tornou 
a ver Bruno a soluçar pela mulher; e outros fer-
reiros e hortelões, e cavouqueiros, e trabalha-
dores de toda a espécie, um -exército de bestas 
sensuais..."(p.160) 
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Assim toda a diaiêtica do mundo se resume no conjun1-

to de machos e fêmeas. O mundo ë visto pelo prisma da sexua-

lidade. Esse fato não ocorre em Maggie, na verdade Stephen 

Crane puritanamente não explora em nenhuma das cenas o se-

xo, nem mesmo quando Maggie se abandona para Pete. 

Tanto Aluísio Azevedo em 0 Cortiço como Stephen Cra-

ne em Maggie revelam uma denuncia e uma critica ao código 

social e aos problemas sociais. Os dois romances são gritos 

de protesto pela representação desencantada do ambiente das 

grandes cidades, da desesperada e sofredora existência dos 

mais pobres e da falta de condições para que se leve uma vi-

da com dignidade. Deixam claro que e uma nova época que sur-

ge no Brasil e que se acha estabelecida nos Estados Unidos -

é a época do industrialismo e do capitalismo. Porém o Brasil 

é ainda uma " cabalgadura rica" (p. SáJpara os europeus e a nova 

época só se prenuncia no Romance de Aluísio Azevedo com : o 

crescimento ; urbano (p.30,66,164), as fábricas que começam a 

aparecer (p.30) e conseqüentemente os operários e os corti-

ços (p.30,66), que são "repúblicas da miséria"(p.163) e os 

"infernos" (p.138) da grande cidade brasileira. Uma nova épo-

ca áe inaugura no Brasil trazendo riquezas com o café (p.86-

247), com a importação e exportação(p.31,243-4) com a migra-

ção do Nordeste (p.55-75), com a máquina (p.205). O Rio de 

Janeiro cresce e como toda cidade que cresce apresenta gran-

des problemas que aparecem em O Cortiço; 

1) a escravidão(p.19-20,21, 253-4); 

2)o sistema desumano de trabalho (p.31,59,62,65,76); 

3) os acidentes de trabalho (p.55,236); 
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4) a pobreza (p.98-9,124,178-9); 

5) a justiça sõ para os abastados (p.124); 

6) o grande índice de natalidade (p.131); 

7) a mortalidade infantil (p.207-8, 236); 

8) o desamparo da velhice(p.213,246-7); 

9) a falta de espaço vital (p.209,223); 

10) os males da promiscuidade (p.l46>r50, 247); 

11) a prostituição (p.75, 117,157,182,246-7); . 

12) os vícios (p.120, 181,182); 

13) o aborto (p.171,182); 

14) a violencia (p.98-9,102, 111-2,112-6, 185-6,; 

15) a violencia contra as crianças (p.69,237); 

16) a violência policial (p.140-1, 143); 

17) a evasão do campo (p.55,75); 

18) o problema da agricultura (p.55); 

19) o problema dos cabos eleitorais e os servidores 

públicos (p.77); 

20) a febre amarela (p.91,162); 

21) as doenças (p.182); 

22) os boticários (p.180); 

0 mesmo acontece em Maggie onde a industrialização 

e o capitalismo ê um fato consumado tornando assim o proble-

ma das grandes cidades, maiores e piores: 

1) os efeitos da imigração (p.19,37); 

2) a pobreza (p.20,44-5); 

3) a falta de espaço vital (p.15); 

4) a sujeira da favela (p.15); 

5) o grande índice de natalidade (p.15); 
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6) a dificuldade de emprego (p.29); 

7) o sistema desumano de trabalho (p.26,41-2); 

8) o vicio (p.18,19 , 21,23 , 26 , 47*6, 53); 

9) a prostituição (p.52,62,66-8, 79, 81); 

10) a violência (p.11,12,14, 15/16,17,18,19,21,23,26, 

46,47r8,57); 

11) a violência policial (p.26-27). 

A denuncia ë clara em ambos os romances, porém é ne-

cessário frisar que isso não significa que vejam na obra de 

arte uma função social, ou que pretendam uma arte engajada. 

Tanto em Maggie como em O Cortiço fica claro o não-conformia-

mo de seus autores com as condições sociais e o estado de coi-

sas , que eles denunciam. 

No plano estético os dois romances realizam-se dentro 

do naturalismo. Em ambos a linguagem ë coloquial e vulgar. Em 

0 Cortiço são encontrados diálogos como esse: 

Muito bêbados hein? 
Como um gambãl Aquilo foi alguma que a Rita 
Baiana lhe pregou de fresco.'" (p. 176) 

Em Maggie encontra-se esse tipo de diálogo: 

"Ah, Jimmie youse bin fightin' agin," The 
urchin swelled disdainfully. "Ah, what d'hell, 
Mag see?" 

The little girl upbraided him. "Xouse alius 
fightin' Jimmie, an' yeh knows it puts mudder 
out when yehs come home half dead, an' it's 
like we'll all get a poundin' "She began to 
weep. The labe threw back his head and roared 
at his prospect. 

"Ah, ' cried Jimmie, "shut up er I'll smuok 
yer mout'. See?" (p.16) 
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Em ambos os , romances há o cuidado de documentar pe-

la linguagem o mëio das personagens. Ê, portanto, coloquial e 

vulgar. Porém Stephen Crane demonstra uma preocupação maior 

do que Aluísio Azevedo, quando coloca no papel a linguagem tal 

qual seria falada pela personagem na realidade ,. youse bin 

fightin' agín." Essa preocupação além de abarcar a persona-

gem e o seu meio, abarca também a situação, por exemplo quan-

do encontramos Pete bêbado: 

"Dase vi'!" cried the man, his face lighting up 
at the soothing tones of the woman's voice, 
"Dass ri¡ I'm goo' f'ter, an' w'en any one 
trea's me ri', I trea's zem ri'! Shee?" (p.83) 

Assim a linguagem não só documenta a personagem e o 

seu meio mas também a circunstância. Aluísio Azevedo não apre-

senta esse tipo de preocupação, mesmo quando, por exemplo,Firmo 

se encontra bêbado(p.184). Sob esse aspecto Stephen Crane ë 

mais inovador do que Aluísio Azevedo, que, apesar de tentar 

colocar as diferenças de fala entre brasileiros e portugueses 

no papel, não chega ao nível daquele: o diálogo de Jerónimo e 

Piedade : 

" - Não me âizes nada! Assim m'assustas ... Que 
tens, diz'-lo i 
- Não cozas o chã. Vou tomar outra coisa ... 
- Nao queres o chã? Mas é remédio filhinho de 

Dejis.' 
- Jã te disse que tomo outra m&zinha. Oh." 

(p,92) 

o diálogo entre Jerónimo e Rita: 
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" - Jã tomou algum remedio?^ 
- A mulher falou aí em chã preto.,. 
- Chã! Que asneira! Chã ê cCgua morna! Isso 

que você tem ë urna vesfriagem. Vou-lhe fazer 
uma xícara de café bem forte para poce beber 
corn um gole de parati, & me dirá se sua ou 
não, e fica depois fino e pronto para outra! 
Espere ai!"(p.S2) 

A dramatlcldade dos textos apresenta-se principalmen-

te pelas imagens e expressões violentas, denotando a primiti-

vidáde das personagens. Em 0 Cortiço temos 

"... imenso rebentão de fogo ©sgargalhava-se de 
uma das casas do fundo, o numero 88. E agora o 
incêndio era a valer. 

Houve nas duas maltas um súbito espasmo de 
terror. Abaixaram-se j>& ferros e calou-se o hi-
no de morte, Um clarão tr&mendo ensangüentou o 
ar, que se fechou logo de fumaça fulva. 

A Bruxa conseguira afinal realizar^ o seu 
sonho de louca; o cortiço ia .arder; não haveria 
meio de reprimir aquele cruento devorar de la-
baredas (p. 203-4) . 

E em Maggie: 

"The small combatents pounded and kicked, 
scratched and tore,They began to weep, and 
their curses struggled in their throats . with 
sobs. The other little boys clasped their hands 
and wriggled their legs in excitement. They 
formed a bobbing circle about the pair. ... The 
two little boys, fighting in the modes of four 
thousand years ago, did not hear the warning." 
(p.14). 

Assim temos na descrição a violência explorada com 
imagens e expressões dramáticas. Ks cenas também comportam ri-
queza de detalhes. Essas características realizam o naturalismo 
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tanto em 0 Cortiço como em Maggie. 0 mesmo ocorre com as per-

sonagens , porem nas suas descrições geralmente aparecem as 

comparações oü metáforas33 pelas quais o homem apresenta ca-

racterísticas animais. Esse fato ë muito mais visível em 0 

Cortiço do que em Maggie ; 

"Marciana na frente da grupo e sem largar o bra-
ço da filha, que seguia como um animal 'puxado 
pela coleira..."(0 Cor tip o, p*ll$) 

"... a sua crina preta (a Bruxa), desgrenhada, 
escorrida e abundante como a das éguas selva-
gens.. (0 Cortiço, p.204) 

"E era tão feros o demônio naquela fome de cão 
sem dono (LibÕrio) ..." (0 Cortiço p.82) 

"The bravery of bulldogs set upon the faces of 
the m-en " (Maggie p. 57) 

"Bowery - like, with the quickness of a cat." 
(Maggie p.57) 

"The glare of a panther came into Pete 's eyes. " 
(Maggie p.56) 

"... with the expressions of happy cows." 
(Maggie p. 37) 

Esse tipo de comparação, como foi visto, realiza o 

darwinismo nas duas obras. Mas ocorre com maior intensidade e 
j*» 

freqüência em 0 Cortiço em que Aluísio Azevedo explora a pri-

mitividade, a irracionalidade e a instintiviçlade das suaa per-

sonagens colocando-as, assim, em um nível inferior às perso-

nagens de Maggie, 

Em'ambos os romances hã cenas em que a ação é mostra-

da por um artificio descritivo em que a parte ë tomada pelo 

todo. Esse artificio tem sido apontado como sendo caracteris-
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ticamente impressionista, principalmente em Stephen Crane. 

Em Stephen Crane esse fenômeno ocorre geralmente quando as 

personagens estão dentro de uma cena violenta, como ë o caso 

da briga de Pete e Jim (p.53-9). 0 mesmo ocorre em Aluísio 

Azevedo, como na cena do despertar do cortiço (p.43-5), en-

fatizando, porém, os hábitos cotidianos dos habitantes do 

cortiço e as suas característias animais. 

Quanto ao assunto, Aluísio Azevedo se mostra mais 

abrangente em 0 Cortiço que abarca todos os assuntos predi-

letos do naturalismos os vícios, o crime, a miséria, a pros-

tituição, o adultério, o homosserxualismo, a vjfoLência e as in-

trigas. Enquanto Stephen Crane faz seus assuntos em Maggie 

somente os vícios, a violência e a prostituição. Porem ambos, 

na escolha do assunto, realizam o naturalismo, pois exploram 

o mais baixo e o mais sórdido da sociedade em seus romances. 

Tanto Aluísio Azevedo, quanto Stephen Crane tentam 

realizar o principio naturalista da objetividade. E o conse-

guem até certo ponto adotando a imparcialidade e impessoali-

dade pela perspectiva fotográfica nas cenas descritas, de 

forma mais acentuada, e nas cenas narrativas. Veja-se, por 

exemplo, em 0 Cortiço a descrição da pedreira (p.58-61) e em 

Maggie a descrição da morte de Maggie (p.78-81). Porém os 

narradores acabam por aparecer no texto como, por exemplo,em 

0 Cortiço i 

"... quando aparec&ram na sala Dona Estela e a 
filhaj o pobre diabo chegava a causar do de tão 
atrapalhado que se via."(p.167) 

"Ah! essa (Rita) nao fea comentários sobre o 
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estranho procedimento de mestre Jerónimo... En-
tretanto ahí ahí ela estava bem preocupada." 
(p.197). 

ou como em Maggie ; 

• "It seemed that the world had treated this woman 
very badly..." (p. 42), 

"It appeared that he was invencible in fights." 
(p.32) 

". .. in an attitude of exhaustion, something, 
mayhápj. like that of a sated villain." (p. 23) 

Assim apesar dos dois textos realizarem o princípio 
da objetividade , esta não ë completa. Esse fenômeno se reve-
la sobretudo quando os narradores empregam a ironia como,por 
exemplo, em 0 Cortiço; 

. . Botelho, depois de falar com o costumado 
entusiasmo do seu belo amigo Barão e da virtuo-
síssima família deste,.."(p,166) 

"...Prendam-na! Ê escrava minha! ... de um so 
golpe certeiro e fundo rasgara (Bertoleza) o 
ventre de lado a lado. 

E depois emborcou para frente, rugindo e 
esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. 

João Romão fugira ate ao canto mais escuro 
do armazém, tapando o rosto com as mãos. 

Nesse momento parava â porta da rua uma car-
ruagem. Era a comissão de abolicionistas que 
vinha, de casaca, tra&er-lhe respeitosamente o 
diploma de sócio benemérito. 

Ele mandou que os conduzissem para a sala 
de visitas."(p.254), 

A ironia se apresenta em O Còrtlgo e o livro se fe-
cha ironicamente comprovando a amoralidade da personagem ao 
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mesmo tempo que denuncia a estrutura e o código social. 0 mes-

mo acontece em Maggie;porem neste romance a ironia ë mais fre-

qüente e mais intensa do que naquele. Vejam-se por exemplo es-

sas cenas de Maggie ; 

!'Ah3who would t'ink such a bad girl could grow up 
in our fambly3 Jimmie, me son. Many d'hour 
I've spent in tal^wid dat girl an' t<ol'her if 
she ever went on d'streets I'd see her damned. 
An' after all her bringinLup an' what I tol'her 
and talked wid her, she goes teh d'bad, like a 
duck teh water." (p. 51-2) 

"A soileds unshaven man pushed open the door and 
entered3 "well", said he3 "Mag's dead." 

"What? said the woman, her mouth filled with 
bread. 

"Mag's dead", repeated the man. 
"Deh blazes sh ist" said the woman. She 

continued her meal. 
When she finished her coffee she began to 

weep." (p. 86) 

E m Maggie a ironia cresce gradualmente até alcançar 

o ponto mais intenso no seu final amargo e trágico. Em Maggie 

o mito da típica familia feliz ë desmistificado pela ironia. 

Assim a ironia ê o elemento que principalmente desfaz o prin-

cípio da objetividade da estética naturalista. Apesar de arabos 

os autores tentarem alcançá-lo, não o conseguem. Esse fenômeno 

ë mais claro em Stephen Crane do que em Aluísio Azevedo. 

Quanto à estrutura do texto naturalista, tal qual foi 

estudada por DUBOIS,35 esta se realiza em 0 Cortiço como em 

Maggie. Os dois romances iniciam-se quando a ação já teve o 

seu início. Os textos iniciam tipicamente com o nome das perso-

nagens como se elas fossem conhecidas. Ambas as situações ini-

ciais são de movimento. Logo apôs segue-se a descrição do am1-
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Mente do cortiço (p.31-3) e do tenement (p.15-6), seguida 

da narração que deixa claro o passado das personagens ainda 

desconhecido. Essa descrição do meio ambiente vai ocorrendo 

nos dois romances sempre que hâaudança do meio ou quando es-

te se transforma. E a descrição é sempre seguida da narração 

da ação que se desenrola no espaço descrito. A ação, assim, 

estã presa ao espaço assim como as personagens também estão. 

Desta forma Aluísio Azevedo e Stephen Crane garantem a docu-

mentação nos seus romances e reforçam a tese do determinismo 

ambiental. Assim a estrutura dos dois romances também se mos-

tra característicamente naturalista. 

Conclui-sé que ambos os romances são naturalistas den-

tro das linhas gerais da estética naturalista. Assim ambos rea-

lizam o cientificismo do naturalismo, principalmente na visão 

darvinista e determinista do homem. 0 darwinismo está na sele-

ção natural implícita nos dois romances e o determinismo pelas 

vidas determinadas das personagens, a falta do livre arbítrio 

e o amoralismo. 0 materialismo também se faz presente em ambos 

os romances em que ficam: claras a anti-religiosidade e a neces-

sidade do amoralismo que se apresenta como arma na luta pela 

sobrevivência. Assim a sociedade e o mundo são vistos como uma 

selva, um grande animal vivo e a vida como uma eterna luta. E 

ambos se apresentam inalteráveis e inabaláveis, acarretanto,as-

sim, o pessimismo, pois tanto o mundo como a vida não têm con-

serto. A denúncia e a crítica social são nítidas em 0 Cortiço e 
e m Maggie. Também se realizam dentro dos padrões do naturalis-

mo esteticamente, pois apresentam linguagem coloquial e vulgar, 

a técnica do contraponto , a objetividade e a imparcialidade-e 
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a estrutura do texto. Todos esses itens revelam que tanto 0 -

Cortiço como Maggie são romances naturalistas. Porém, cer-

tas divergências surgiram durante a analise, sem distanciar 

os romances da estética naturalista. Assim em O Cortiço en-

contra-se o naturalismo explícito e direto, enquanto em 

Maggie o naturalismo se manifesta implicitamente. Apesar de 

a violência aparecer em ambos os romances como arma necessá-

ria na luta pela sobrevivência, as causas dessa violência são 

divergentes. Em 0 Cortiço a causa da violência ë o próprio 

meio-ambiente brasileiro e o seu característico tropicalismo. 

Em Maggie a violência é causada pela circunstância.A violência 

nëstè é mais brutal e mais freqüente do que naquele. Naque-

le as personagens são mais animalizadas e mais baixas e infe-

riores. Em Maggie encontramos direta e explicitamente a 

desvalorização da religião, enquanto em 0 Cortiço a valori-

zação do sexo influi, inclusive, na visão do mundo, da socie-

dade e da vida e o autor explora cenas sensuais. A visão pa-

tológica, assim, somente se apresenta em Aluísio Azevedo, que 

# também explora o determinismo e darvinismo biológico, enquan-

to Stephen Crane explora o determinismo e o darwinismo social 

pela sua análise dos efeitos prejudiciais do Bowery e das 

instituições e do seu falso moralismo. Stephen Crane também 

apresentou-se durante a análise um inovador da linguagem e 

emprega uma ironia crescente e mais feroz, intensa e mais fre-

qüente. Aluísio Azevedo demonstrou ser mais abrangente nos 

assuntos tratados em O Cortiço do que Stephen Crane em Maggie. 

Assim pode-se concluir que a maior diferença entre os dois 

romances é justamente a presença em 0 Cortiço de uma visêò 
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patológica do homem, de um determinismo heréditãrio e tropi-

cal. Itens que não aparecem na obra de Stephen Crane. É sem 

dúvida a visão patológica que determina a maior diferença e 

divergência entre as duas obras; pois esta acarreta uma 

visão do mundo, da sociedade e da vida diferente daquela pre-

sente em Maggie. Assim O Cortiço não somente se distancia de 

Maggie, mas vai além, i.e., realiza o naturalismo mais com-

pleta e integralmente. Porém deve-se levar em conta a impor-

tância tanto de Maggie como de 0 Cortiço como legados para 

a literatura posterior, pois deram início a uma nova visão 

do romance. Ambos os romances realizaram o princípio da revo-

lução na ficção, que se concretizaria no século XX, estabele-

cendo, desta forma, e confirmando o predomínio da ficção so-

bre a poesia. 
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CONCLUSÃO 

A estética naturalista teve a sua gênese na França 

cora Zola. Ë a partir da França que o cenário literário' mun-

dial se modifica, porém em cada país o naturalismo adotou 

características particulares, diferenciando-se, assim, . . do 

naturalismo francês, sem abandonar as características bási-

cas dessa estética, mantendo em essência os liâmes caracterís-
o 

ticos com o naturalismo francês. Assim, apesar de apresentar 

elementos diferentes era ¡cada país, a estética naturalista se 

caracteriza por uma visão toda especial do homem, da vida,do 

mundo, da sociedade e da literatura. É essa visão a base da 

estética naturalista e é essa visão, base estrutural em cada 

país onde essa estética se manifestou, que permite falar em 

naturalismo francês, naturalismo braslléèro e naturalismo 

norte-americano. Ë uma sõ estética básica - o naturalismo -

que adota feições particulares e individuais em cada nação. 

A estética resultou de fenômenos especiais da época, princi-

palmente da revolução industrial, do capitalismo e da evolu-

ção das ciências que modificaram drasticamente o mundo nos 

meados do século XIX. 0 naturalismo, assim, surgiu em respos-

ta ä época. Isto é o que revela a sua visão do homem, da vi-

da, do mundo, da sociedade e da literatura. 

Assim a estética naturalista na sua mundivlsao e 



.antropovisão se mostram típicas da época; caracteriza-se pelo 

cientificismo, darwinismo, determinismo, materialismo, positi-

vismo e patologismo. Todos esses'-ismos' fazem do naturalis-

mo uma estética toda especial e diferente das demais. 0 mundo 

ê visto como urna selva e a vida como interminável luta da qual 

o homem, déstituîdo de sua racionalidade, de sua parte anjo, 

ë caracter!sticamente instintivo e animal, participa sem o 

poder de opinar, escolher ou decidir; e destituído do'livre-

arbítriò e ë determinado pelo meio, pela hereditariedade e 

pelo momento. Tudo ë governado, assim, pèla violência e pelo 

primitivismo o que implica uma antropovisão e mundi-visão ne-

gativa, pessimista e fatalista. A visão da literatura ë resul-

tado desta antropovisão e mundivisão, pois adota a linguagem 

coloquial e vulgar, a precisão das descrições com detalhes £<r 

tográficos, as imagens e as expressões violentas, as metáforas 

e as comparações zoológicas e botânicas, a objetividade e a 

imparcialidade, os assuntos chocantes representando o que há 

de baixo e sórdido na sociedade. 

Portanto, essa visão toda particular da estética na-

turalista se espalha pelo mundo sendo adotada e modificada em 

cada país onde adentra adaptando-se äs características parti-

culares e nacionais. Com esse fenômeno em mente foram analisa-

dos o naturalismo brasileiro e norte-americano, que se mostra-

ram semelhantes quanto a características abrangentes e bási-

cas da estética que envolviam a mundivisão e antropovição do 

naturalismo. Mostraram-se diferentes quanto a certas particu-

laridades que envolvem características de cada um dos países. 

Assim enquanto no Brasil o naturalismo surgia em resposta ^a 
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estímulos exteriores, europeus, o naturalismo nos Estados , 

Unidos se mostrou resultante muito mais de estímulos inter-

nos do que externos. A realidade social, econômica e cultu-

ral dos Estados Unidos se assemelhava muito mais ã européia 

do que era no Brasil, e o Brasil sempre se mostrou :mais 

permeável as influências exteriores que os Estados Unidos. 

Em decorrência, o pessimismo ê maior no naturalismo brasi-

leiro do que no americano; aí, o reformismo implicava' a 

busca consciente de soluções próprias. Assim enquanto o na-

turalismo brasileiro tem muito mais a ver com o francês e, 

conseqüentemente com Zola, nos Estados Unidos a oposição â 

estética demonstrou ter uma força de contenção muito maior 

na figura de Howelis do que no Brasil com Machado de Assis. 

Ê ai que entra em cena Tosltõi e o seu realismo que condizia 

mais com o espirito americano, principalmente o puritanismo. 

Por isso no Brasil a insistência maior no biológico e nosEs-

tados Unidos no social e econômico. Por isso, também no 

Brasil a literatura se desvencilha da moral e da filosofia, 

enquanto nos Estados Unidos ainda se acha atada à ética e ã 

filosofia o que implica um pal iciamento maior dos assuntos, 

do fatalismo e do pessimismo. 

Assim tendo era vista a antropovisão e mundivisão da 

estética naturalista e as particularidades dos Estados Uni-

dos e do Brasil, foram analisados os romances 0 Cortiço de 

Aluísio Azevedo e Maggie ; A Girl of the Streets de Stephen 

Crane. A análise das convergências e divergências da estética 

naturalista em ambos os romances levou em consideração o cien-

tificismo, darwinismo, determinismo, materialismo, patologia-
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mo, a denúncia social e a estilística. Assim levando em conta 

esses fatores básicos da estética naturalista os dois roman-

ces convergem e, portanto, se configuram como naturalistas. 

Segundo o darwinismo, que se realiza em ambos os romances , 

há luta pela sobrevivência, seleção natural, evolucionismo,,, 

transformações por que passam as personagens com um comporta-

mento variantecucom um regime de trocas, há associações zoo-

lógicas e botânicas. Segundo o determinismo, que também se 

achou presente tanto em Aluísio Azevedo como em Stephen Crane, 

hã forças circunstanciais e mesolõgicas dirigindo a vida das 

personagens. Segundo o materialismo encontra-se o sentimento 

de anti-religiosidade e o amoralismo. Apresentam-se ainda de-

núncia e crítica aos padrões e ao código social demonstrando 

insatisfação com o estado de coisas da sociedade da época.Se-

gundo a estilística naturalista, o texto se caracteriza por 

linguagem coloquial, imagens e expressões violentas,ccompara-

ções e metáforas zoológicas e botânicas, assuntos que se de-

senvolvem nos dois romances de acordo com as predileções dos 

naturalistas, objetividade e imparcialidade apesar de parcial; 

pois a ironia as quebra, hã descrição especial e narração de-

pendente dela qu&revelam uma estrutura ficcional toda própria 

da estética naturalista. Portanto, em termos gerais e básicos 

o naturalismo se realiza tanto era 0 Cortiço como em Maggie, 

convergindo na visão básica naturalista do homem e do mundo. 

Divergem em aspectos particulares, que, todavia, nao os dis-

tanciam totalmenterda estética naturalista. Enquanto Stephen 

Crane insiste na violência causada pelas circunstâncias e pe-

lo meio e em um darwinismo e determinismo puramente social, 
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Aluísio Azevedo enfatiza a parte animal, instintiva e primi- . 

tiva do homem, que também é violento em decorrência .também 

das circunstâncias, porém al a violência apresenta-se também 

decorrente do tropicalismo das terras brasileiras. Enfoca as-

sim em 0 Cortiço um darwinismo e determinismo muito mais 

biológico do que social; além de enfatizar a animalidade de 

suas personagens, enfatiza também a força do determinismo he-

reditário e racial através de uma visão patológica. .'Dentro 

dessa visão os homens são vistos somente como reprodutores pn~ 

de a sexualidade humana ê fator preponderante, apresentando as-

sim uma visão do homem e do mundo que não aparecem em Maggie. 

Enquanto Stephen Crane se mostra um inovador quanto ao uso 

da linguagem nos diálogos e profundamente mais Irônico,Aluí-

sio Azevedo se mostra mais abrangente na escolha dos assuntos 

do romance, muito mais violento nas suas imagens, expressões 

e comparações. Enquanto Aluísio Azevedo explora principalmen-

te o darwinismo e o determinismo de forma explícita e direta, 

Stephen Crane os explora de forma implícita e indireta. Em 

Maggie nota-se que Stephen Crane, apesar de adotar a antro-

povisão e mundivisão da estética naturalista, as usa indireta-

mente, deixando â mostra o policiamento devido ao puritanis-

mo e âs forças de contenção que agiam nos Estados Unidos. 

Ao compararmos o naturalismo brasileiro tendo em 

vista as influências de Zola e de Tolstoi e adotando a teoria 

dos .-conjuntos temos: 
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O naturalismo brasileiro equivale ä soma do naturalismo ameri-

cano e do muckrakerismo: 

ZOLA 

NATURALISMO BRASILEIRO 

NATURALISMO AMERICANO MUCKRAKERISMO 

ZOLA + TOLSTOI 

Esse fato e evidente, pois utilizando ainda a teoria 
dos conjuntos quanto â analise feita nos romances 0 Cortiço 
e Maggie temos : 

Esse fenômeno se mostra verdadeiro, pois ̂  O Cortiço 

ë muito mais abrangente em termos da estética naturalista do 

que Maggie. 
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Conclui-se que as semelhanças e igualdades entre O 

Cortiço e Maggie se devem ao^credo da época e äs bases da 

estética naturalista. Al encontramos verdades abrangentes e 

universais que revelam a época e a estética. Temos como con-

vergência principal a relação entre espaço e personagem e a 

ação; e aí encontramos a realidade universal das favelas e 

dos bairros pobres, da prostituição, do operariado, da mise-

ria, da violência e da falta de cultura. As divergencias,que 

demonstram verdades particulares e nacionais, se acham inti-

mamente relacionadas com as diferenças culturais, sociológi-

cas, históricas, geográficas, psicológicas, econômicas, re-

ligiosas e políticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Te-

mos como divergencias entre os dois romances mulatos, portu-

gueses, brasileiros e irlandeses, escoceses, americanos; a 

aceitação e a não-aceitação da prostituição; a exploração e 

a não-exploração na narrativa da sexualidade humana; o 'amo-

ralismo e o puritanismo quanto à escolha dos assuntos. 0 que 

mais se distingue como divergente foi o tropicalismo e o 

patologismo de 0 Cortiço. Esses dois fenômenos são os que 

têm maior força divergente. A força do tropicalismo se mos-

tra multo grande em 0 Cortiço e estã ligado a doenças; à de-

sordem, ä indisciplina e ã violência; ao abrasileiramento? e 

finalmente ao amoralismo ou imoralismo e à sensualidade.Opa-

tologisrao em O Cortiço leva a uma visão do homem como um 

animal reprodutor, a uma visão do mundo toda ela influencia-

da pelo sexo, o que ©característicamente brasileiro. Esse fe-

nômeno nunca ocorreria a um americano. 

Portanto é na sua brasllldade que 0 Cortiço diver-
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ge de Maggie, que, por não apresentar uma visão patológica 

do homem e nem o tropicalismo, demonstra e atesta com es-

se conjunto vazio que é americano. Assim ambos se : arevelam 

naturalistas nas verdades universais que demonstraram e 

que estão intimamente ligados â época, assim como ã estéti-

ca naturalista. E tanto Maggie como O Cortiço revelam a 

sua nacionalidade nas verdades particulares que se entre-

vêem nos dois romances. Assim Aluísio Azevedo e Stephen 

Crane convergem quanto âs características básicas da estéti-

ca naturalista e divergem nos acessórios que essa estética 

adquiriu ao se adaptar ãs culturas de cada vim dos países. 

Portanto conclui-se que o naturalismo se irradiou da França 

para o mundo, adaptando-se às verdades culturais de cada 

país onde se instalou. Os estudos do naturalismo e suas ma-

nifestações não se encerram aqui. Hã ainda necessidade de 

maiores estudos quanto à influências de Eça de Queirós no 

naturalismo brasileiro, a influencia de Tolstoi no naturalis-

mo americano, a divergências e convergências entre a primei-

ra e a segunda geração do naturalismo americano, a divergên-

cias e convergências do naturalismo na América Latina e Amé-

rica Anglo-Saxónica, a importância do naturalismo nas esté-

ticas posteriores. Hã muito ainda para ser estudado e anali-

sado quanto ao naturalismo e o mundo dos estudos literários 

se mostra, assim, inesgotável. 
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