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RESUMO 

 

O estudo analisou obras da literatura brasileira que têm o modelo internato como tema. 

Pretendeu-se verificar se essas formas específicas de construção atendiam apenas a 

motivações estéticas de seus autores ou poderiam servir como fontes de pesquisa para se 

conhecer certas práticas pedagógicas do processo educacional brasileiro. Para tanto, 

estabeleceu-se como recorte cronológico o final do século XIX e os anos 1920, e foram 

escolhidos autores que passaram pelo internato e posteriormente recriaram essa experiência 

escolar mediante gêneros textuais diversos: romance, memorialismo, lírica. Dessa perspectiva, 

constituiu-se o corpus com as obras O Ateneu, de Raul Pompéia; Doidinho, de José Lins do 

Rego;  As três Marias, de Raquel de Queiroz; Balão cativo e Chão de ferro, de Pedro Nava; 

Solo de clarineta, de Érico Veríssimo; e 51 poemas  enfeixados nas séries “Primeiro colégio” 

e “Fria Friburgo”  em  Boitempo II, de Carlos Drummond de Andrade.  Essa recolha permitiu 

a análise dos aspectos estéticos e ideológicos dos textos e sua relação com uma forma de 

ensino marcante na história da educação brasileira. Para tanto, o referencial teórico utilizado 

foi o da Teoria Crítica, mais particularmente os textos produzidos por Marcuse, Adorno, 

Benjamin, nos quais são apresentadas questões como paralisia crítica, semiformação, 

empobrecimento da experiência, indicadores negativos que somente a educação pode remover 

ao colocar a autonomia e a consciência crítica como princípios fundamentais na formação dos 

indivíduos. A investigação permitiu encontrar essa ressonância no discurso dos autores 

selecionados e seus protagonistas narradores. 

Palavras-chave: educação brasileira; literatura brasileira; teoria crítica  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study analyzed the works of Brazilian literature that have the boarding school model as 

its theme. It was intended to determine whether these specific forms of construction fulfilled 

only the aesthetic motivations of its authors, or could serve as sources of research to meet 

certain educational practices of the Brazilian educational process. To that end, he established 

himself as the chronological cut late nineteenth century and the 1920s, and was chosen by the 

authors that started boarding school and later recreated that experience school through several 

genres: romance, memorialism, lyrical. From this perspective, constituted the corpus with the 

works O Ateneu, by Raul Pompeia; Doidinho, by José Lins do Rego; As Três Marias, by 

Raquel de Queiroz, Balão cativo, Chão de Ferro, by Pedro Nava, Solo de Clarineta, by Erico 

Verissimo, and 51 poems bunched in the series "Primeiro Colégio" and "Fria Friburgo" in 

Boitempo II, by Carlos Drummond de Andrade. This gathering allowed the analysis of 

ideological and aesthetic aspects of texts and their relationship with a remarkable way of 

teaching the history of Brazilian education. For both, the theoretical framework used was the 

Critical Theory, particularly the texts produced by Marcuse, Adorno, Benjamin, in which 

questions are presented as critical paralysis, erudition, impoverishment of experience, 

negative indicators that only education can take to put autonomy and critical awareness as 

fundamental principles in the training of individuals. The investigation has found that the 

speeches of selected authors and their protagonists narrators. 

Keywords: education in Brazil, Brazilian literature, critical theory 



 

RÉSUMÉ 

 

L'étude a analysé les œuvres de la littérature brésilienne qui ont le modèle de stage comme 

thème. Il visait à déterminer si ces formes spécifiques de construction remplie que les 

motivations esthétiques de ses auteurs, ou qui pourrait servir comme source de recherche pour 

répondre à certaines pratiques éducatives du processus éducatif brésilien. À cette fin, il s'est 

imposé comme la coupe chronologique fin du XIX et siècle et les années 1920, et ont été 

choisis par les auteurs qui ont commencé l'école d'embarquement puis recréé cette école une 

expérience à travers plusieurs genres: roman, memorialism, lyrique. Dans cette perspective, le 

corpus constitué avec les oeuvres OAteneu, Raul Pompeia; Doidinho, José Lins do Rego; As 

Três Marias, Rachel de Queiroz, Balão cativo e Chão de ferro, Pedro Nava, Solo de  

clarineta, Erico Veríssimo, et 51 poèmes regroupés dans la série “Primeiro Colégio" et “Fria 

Friburgo” Boitempo II, Carlos Drummond de Andrade. Ce collection permet l'analyse des 

aspects idéologiques et esthétiques de textes et de leur relation avec une façon remarquable de 

l'enseignement de l'histoire de l'éducation brésilienne. Pour les deux, le cadre théorique utilisé 

est la théorie critique, en particulier les textes produits par Marcuse, Adorno, Benjamin, dans 

lequel les questions sont présentées comme la paralysie critique, l'érudition, l'appauvrissement 

de l'expérience, des indicateurs négatifs que seule l'éducation peut prendre pour mettre 

l'autonomie et la conscience critique comme principes fondamentaux dans la formation des 

individus. L'enquête a montré que les discours des auteurs sélectionnés et leurs narrateurs 

protagonistes. 

 

Mots-clés: l'éducation au Brésil, de la littérature brésilienne, la théorie critique 
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A memória em torno da experiência escolar pode revelar informações substantivas 

quando se pretende saber a reação de indivíduos diante de práticas docentes, relações afetivas, 

absorção de conteúdos, submissão a normatizações e disciplinamentos. Nesse sentido, a 

perspectiva é, quase sempre, a de se encontrar na “constituição dos sistemas escolares e na 

conformação das escolas e dos indivíduos”, a existência de dados que transformam a 

educação em “um campo de lutas políticas e sociais” 1 (Sass, 2007).    

 Em busca dos percursos relacionados à História da Educação brasileira, por exemplo, 

tem-se uma massa considerável de estudos, de matriz acadêmica, que traz contribuições 

substantivas para se entender um processo que é refluxo das demandas na constituição da 

civilidade. São discursos contributivos para o debate, em nossa estrutura de ensino, sobre a 

função da educação como instrumento de inclusão social, formação crítica, propulsora da 

economia, vetor de estabilidade nas relações humanas, entre tantas outras.  

Para se recompor os diferentes momentos desse percurso têm sido usados, como 

aparatos de pesquisa, normas, regulamentos, dispositivos arquitetônicos, currículos, materiais 

pedagógicos (diários, cadernos, relatórios, memoriais), relatos orais e escritos. Essa 

predisposição, contudo, é marcada por fissuras, pois “as fontes impressas e arquivísticas” 

podem se apresentar “lacunares, parcelares e residuais” (Nunes; Carvalho, 2005, p.29).  Para 

iluminar esse percurso também têm sido freqüentes o auxílio de outras ciências, tais como a 

Psicologia e a Estatística, que se apresentam como suportes eficazes, pois a  educação é “um 

campo privilegiado para as pesquisas que visam analisar as conexões de distintas áreas ou 

disciplinas do conhecimento, sejam científicas, técnicas ou artísticas” (Sass, 2007).   

Em torno da flexibilidade investigativa requerida, cada vez mais, para se recompor as 

múltiplas faces da educação, nos predispomos a incluir a literatura, já que a entendemos como 

um objeto que, malgrado suas configurações, não se furta ao aspecto documental presente nas 

fontes citadas neste intróito. Ela é, portanto, um produto que recebe as marcas do tempo e do 

lugar em que foi concebida e escrita. Outra contribuição para entender esse processo advém 

da Sociologia. Esta, no entanto, deve ser uma “disciplina auxiliar” que “não pretende explicar 

o fenômeno literário ou artístico, mas apenas esclarecer alguns dos seus aspectos” (Candido, 

1976, p. 18).  O objetivo, portanto, é analisar os textos de alguns escritores brasileiros, 

produzidos em momentos e condições sociais distintos, sobre uma das experiências no 

processo educacional brasileiro: o modelo internato. Para esse fim, foram selecionadas obras 

                                           
1 Relações entre Psicologia e Estatística na constituição do campo educacional, projeto desenvolvido no PEPG 
Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
www.pucsp.br/pos/ehps/pesquisa. Acesso em 14 de janeiro de 2011.  
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que referenciam a educação, em especial a praticada nos internatos, entre o final do século 

XIX até os anos 1920, mediante  gêneros textuais diversos: narrativos, memorialísticos, 

líricos. A recolha das fontes da pesquisa priorizou autores que passaram por essa experiência 

escolar e a transpôs para o âmbito da (re)criação artística  sob  o uso da memória ou da 

interseção desta com o imaginário.  

Para tanto, cabem como referência as palavras de Arrigucci Jr. (1987, p. 82) ao 

comparar as narrativas de O ateneu e Chão de ferro: em ambos estariam recriadas “a 

experiência pessoal em prosa de ficção, mas sendo sempre capaz de guardar a verdade íntima 

do tempo sentido”. A recorrência do tema escolar nesse tipo de produção textual é, portanto, 

mais que um mero exercício estético. Trata-se de uma fonte documental que pode ser 

incorporada a outras sobre a história da educação brasileira. A produção ficcional atrelada à 

memória é o objeto que chega mais perto  do testemunho de tantas experiências em “tempos 

idos e vividos”, quando a precariedade dos registros exige outras formas de colaboração. 

Talvez o contributo da literatura esteja em diminuir as angústias dos indivíduos em relação às 

sombras do passado, pois  

A função terapêutica da memória deriva do valor de verdade  da memória. O 
seu valor de verdade reside na função especifica da memória, que é a de 
conservar as promessas e potencialidades que são traídas e até proscritas 
pelo indivíduo maduro, civilizado, mas que outrora foram satisfeitas, em seu 
passado remoto, e nunca inteiramente esquecidos (Marcuse, 1999a, p. 38, 
grifo do original).          

O interesse por esse objeto de ensino sustenta-se no fato de ele abranger um período 

significativo da educação brasileira, sendo alvo de debates, recusas e apoios, além de sofrer os 

efeitos das transições econômicas e políticas do período social em que as obras foram 

elaboradas.  A observação de como esse fenômeno foi interpretado pela literatura resultou nos 

quatro capítulos desta pesquisa. 

No primeiro, fez-se uma breve incursão sobre o Colégio Pedro II, a propósito de sua 

relevância, em termos de referência acadêmica, que serviu de roteiro para outras instituições 

de ensino, além de ter o modelo internato em seu percurso histórico. Nesse sentido, como 

forma de substantivar a presente análise, nos atemos especificamente às informações sobre a 

constituição e funcionamento dessa forma pedagógica no  colégio que, desde sua fundação, 

recolheu “órfãos e desvalidos”,  passou pelas instâncias de “escola profissional” e “instituto 

de humanidades” (Segismundo, 1993, p. 9). Assim, os relatos de Pedro Nava, um dos 

escritores brasileiros escolhidos como fonte de pesquisa, são substanciais para se entender o 
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funcionamento dessa forma de ensino na instituição que nasceu sob as bênçãos imperiais e 

sobreviveu às turbulências republicanas.     

No segundo, são analisados três romances: O Ateneu, Doidinho e As três Marias. O 

primeiro tem sido objeto das mais variadas atenções por parte da crítica devido às 

especificidades estilísticas do seu criador, Raul Pompéia. Nosso propósito, contudo, foi 

enfatizar menos essa questão e dar mais prioridade aos aspectos subjetivos do personagem 

Sérgio, alter-ego do autor, e seu contato com o aparato pedagógico da instituição: binômio 

disciplina/indisciplina, discurso moralizante do diretor, embates discentes/docentes, práticas 

de leitura/escrita, estrutura curricular. 

Quanto ao segundo romance, de autoria de José Lins do Rego, muda-se o cenário, mas 

não o estranhamento. Mantendo um proposital diálogo com a obra de Pompéia, a ação  

romanesca reproduz os passos de Carlos de Melo – artifício do autor para dar vazão as suas 

memórias como aluno interno, durante três anos, do Instituto Nossa Senhora do Carmo, no 

interior da Paraíba. O estilo é outro, já que a obra foi elaborada nos anos 1930, dentro da 

segunda fase do Modernismo, mas as práticas escolares relatadas permitem avaliar tanto os 

métodos de ensino quanto a forma de fazê-los funcionar, amparados no discurso autoritário e 

na submissão corporal ao ritual dos castigos físicos.  

Por fim, o texto de Raquel de Queiroz, cuja passagem pelo modelo internato deu-se 

entre 1923 e 1925, no Colégio da Imaculada Conceição, na cidade de Fortaleza. Voltada para 

a formação de normalistas, a instituição tem como clientela meninas remanescentes dos 

estratos sociais mais baixos. Pelas reações subjetivas da protagonista-narradora, Maria 

Augusta, a autora nos revela o efeito da combinação entre as práticas religiosas e 

educacionais, como norteadoras para a formação moral e pedagógica, além do impacto 

psíquico dessa experiência para seu posterior estar-no-mundo como  professora.        

No terceiro capítulo são analisadas três obras de cunho memorialístico: Balão cativo e 

Chão de ferro, de Pedro Nava; e Solo de Clarineta, de Érico Veríssimo. As duas primeiras 

têm O Ateneu como referente e revelam passagens do autor como aluno interno nos colégios 

Anglo-Mineiro, em Belo Horizonte; e Pedro II, no Rio de Janeiro. Na terceira, tem-se relatos 

sobre o internato do Colégio Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre.  

Tendo-se ciência que “[...] o eu que recorda, narrando, não é o mesmo que viveu as 

experiências” (Sobreira, 1977, p. 48, grifo do original), priorizou-se esse  tipo de narrativa, 

malgrado a limitação apontada nesta citação. Partiu-se do princípio de que essas fontes 

atreladas à forma romanesca podem fornecer um quadro substantivo sobre o modelo internato, 
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já que se trata  de um suporte com  carpintaria estética  e  forte impressão testemunhal, como 

se tentará mostrar em relação às obras  dessa recolha.    

Por fim, no quarto capítulo, abrimos espaço para inserir a experiência de Carlos 

Drummond de Andrade, mediante a análise de poemas escritos em Boitempo II, sobre dois 

momentos de sua formação escolar: no internato dos colégios Arnaldo, em Belo Horizonte, e  

Anchieta, em Nova Friburgo (RJ). Nesse caso, o desafio não foi menor: não adentrar enfatizar 

as elaborações estilísticas e ser seduzido pelo canto de sereia da Poesia. O impedimento nessa 

direção, contudo, advém do próprio autor e seu discurso maljambrado, gauche e ensimesmado 

diante da experiência registrada pelos prosadores. Como o trânsito escolar do poeta deu-se em 

período muito próximo a seus companheiros de geração, acreditamos ser importante seu 

depoimento, embora este se apresente em um gênero textual marcado por específicas 

conformações estéticas. Os registros contidos nas séries “Primeiro colégio” e “Fria Friburgo” 

funcionam como pequenos flashes das práticas escolares encontradas no rio caudaloso da 

prosa, e poderiam render trabalhos investigativos à parte. O intuito aqui, contudo, foi o de 

estabelecer convergências e divergências entre registros díspares sobre o modelo internato no 

processo educacional brasileiro em um recorte temporal não menos ambicioso: entre o final 

do Império e momentos de solidificação do projeto republicano.         

  Para apreender por que esses relatos, em sua maioria, apresentam o modelo internato 

pelo aspecto da recusa, do trauma, da insatisfação, na passagem entre a infância e a 

adolescência, foram usados como suporte teórico, os representantes da Teoria Crítica da 

Sociedade, particularmente os  conceitos-chave no pensamento de  Walter Benjamin, Theodor 

W. Adorno e Herbert Marcuse. O cuidado aqui foi ajustar o objeto de estudo, sobre condições 

especificas da realidade brasileira, ao pensamento destes críticos eminentes, sempre que 

permitiu a  universalidade de seus conceitos. 

Foi essa perspectiva crítica que nos impulsionou a analisar esse modelo escolar em 

determinado período da educação brasileira, pois a leitura das obras citadas resultou na 

apreensão que nelas estão refletidas, tanto certas condições da sociedade brasileira quanto a 

visão educacional existente no momento em que foram configuradas. 

O foco, portanto, é destacar o modelo internato como um dos referentes que, 

relacionados com “a escola e os processos de ensino e aprendizagem” são, desde “tempos pré-

coloniais aos dias e temas de hoje, sempre evocados por criações que foram incorporadas ao 

cânone literário” (Aguiar, 2009, p. 8). Atentar para o registro artístico, porém, é não se limitar 

ao nível estético, mas perceber nele os reflexos que, no caso do fenômeno escolar, podem 
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ajudar a compreender as muitas etapas do processo civilizatório, do qual, escola e literatura 

são agente e reflexo, formação e fratura, complemento e ausência:      

 

A historiografia crítica da literatura brasileira já estabeleceu com evidência 
que os valores de origem de nossa autonomia literária se estabeleceram entre 
o empenho ilustrado  do século XVIII e o nacionalismo romântico do século 
seguinte. A conjugação de ambos os fatores deu ao escritor brasileiro um 
perfil arquetípico de ter, ele, um senso de missão, que é o de civilizador em 
terras de barbárie  e simultaneamente o de representante dessas perante os 
valores da civilização (Aguiar, 2009, p. 10).     

 
 

O desafio, portanto, é demonstrar que a literatura – eivada de registros  estéticos 

singulares e  de uma forma particular de observar o mundo – pode ser um contributo como 

fonte de  pesquisa para uma área complexa como a educação, ainda mais em se tratando de 

entender, mediante o passado,  as  demandas de identidade de um país ainda em formação. 

Nesse sentido, prática, imaginação e memória ultrapassam os limites da individualidade para 

se tornar documento. Observar se este é fonte de luz ou sombra, civilidade ou barbárie, é 

tarefa da crítica. Aqui está um ensaio nessa direção.    
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

O MODELO INTERNATO NO SÉCULO XIX 

 

 

 

 

 

 

Dá-se assim desde menina                                        

na garagem, na campina 

atrás do tanque, no mato 

é  a rainha dos detentos 

das loucas, dos lazarento 

dos moleques do internato 

 

Chico Buarque, “Geni e o Zepelin” 
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1.1  Colégio Pedro II: modelo e irradiação  

 

    Na demarcação cronológica utilizada para iniciar este estudo, encontramos o modelo 

internato caracterizado como uma prática não vinculada somente à instância escolar, mas 

também pertencente a ações assistencialistas que, tanto no Império quanto na República, 

estiveram presentes, de modo sistemático, como ações para se resolver problemas referentes à 

infância e à adolescência no panorama social brasileiro. Nesse sentido, o Rio de Janeiro 

aparece como polo irradiador. 

Essa forma de ensino, portanto, não tem como função apenas arregimentar indivíduos 

para receber saberes humanísticos, mas também auxiliar certas demandas do incipiente 

capitalismo brasileiro, contribuindo para o preenchimento de “postos de manufaturas, 

indústria, comércio, oficinas” (Gondra; Schueler, 2008, p. 108).  

Para tanto, torna-se fundamental capacitar, mediante o ensino de ofícios manuais, os 

indivíduos pertencentes à “população posta à margem” (Gondra; Schueler, 2008, p.108). Isso 

possibilitaria o arrefecimento de tensões e favoreceria o conseqüente funcionamento da 

sociedade. Tem-se assim, uma forma de educação escolar voltada tanto para as necessidades 

de estudos preparatórios como passagem para as formas de ensino em nível superior então 

existentes, bem como para o atendimento de preparação para “as carreiras comerciais e 

industriais”, tal como se verifica nas inúmeros ordenações curriculares por que passou o 

Colégio Pedro II (Haidar, 1972, p. 115). Percebe-se, portanto, que o modelo internato é 

utilizado para diferentes demandas sociais. Torna-se, por isso,  um objeto de estudo de suma 

importância quando se  observa que nele circularam indivíduos de vários estratos sociais, pois 

é espaço tanto para  o atendimento “da gente da ‘boa sociedade’, quanto para os anseios de  

religiosos, idosos, abandonados, infratores, alcoólatras e dependentes químicos, estudantes 

rurais, alienados, crianças portadoras de necessidades especiais e formação de professores, 

para indicar alguns” (Gondra; Schueler, 2008,  p. 108).  

Essa forma de seleção e confinamento usada como panacéia continua na ordem do dia 

a dia brasileiro, sintoma de uma de suas tragédias sociais, no tocante à infância e à 

adolescência quando marcada por abandono e orfandade. O estudo histórico sobre o aparato 

estatal voltado para esse fim, via instituições asilares, e todas as conseqüências psíquicas daí 

advindas, revela a permanência de tais práticas e pode render páginas substantivas, ainda mais 

quando se percebe o vezo de se  usar a educação como prática redentora sem a efetivação de 

outras políticas sociais (cf. Rizzini; Rizzini, 2004).         
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No caso específico da presente investigação, tem-se uma instituição que despontou 

como modelo a ser seguido em outras instâncias regionais do país, visto que as demandas 

educacionais na primeira etapa do recorte temporal aqui estabelecido, mormente às voltadas 

para o papel da educação secundária, não podem ser dimensionadas sem se incluir a “história 

do Pedro II” (Haidar, 1972, p. 95). Nele, foram criadas duas formas escolares acessíveis a 

uma parcela de alunos de famílias pertencentes aos estratos sociais de maior renda: o 

externato e o internato. Neste, objeto desta investigação, observa-se que sua utilização está 

vinculada a fatores de ordem social. Para se angariar os saberes circulantes entre suas paredes, 

fazia-se necessário o atendimento de certos critérios de prestígio, sem os quais, reduziam-se 

as oportunidades de acesso aos indivíduos mais pobres.        

É importante observar como o Colégio Pedro II, mediante as normas de seu 

regulamento, estabelece as condições desse acesso. Para os de menor renda, abriam-se cotas 

de exceções, as quais deixam entrever o caráter paternalista que atendia as expectativas de uns 

poucos, deixando de lado quaisquer perspectivas de se cumprir, via parâmetros oficiais, a 

possibilidade de se usufruir uma educação universal. Não era esse o propósito, na medida em 

que a sociedade refletia as dificuldades de separação entre público e privado, com as devidas 

interferências, injunções e ingerências entre um polo e outro, sinais que atestam a 

complexidade dos princípios norteadores da formação brasileira desde a colonização. Aqui 

não foi diferente, já que a acessibilidade aos alunos de menor poder aquisitivo estava 

condicionada a certas circunstâncias, tais como as  embutidas no Decreto nº. 4095 de 1º.  de 

fevereiro de 18682, referendado por José Joaquim Fernandes Torres que elevava “a 30 o 

número de pensionistas gratuitos, a fim de poder ser admitido no internato mais alguns órfãos, 

filhos de militares falecidos na Guerra do Paraguai ou em conseqüências de moléstias nela 

adquiridas” (Gabaglia, 2009, p. 73).  

                                           
2 Essa predisposição seletiva está presente desde a origem do colégio, como atesta “O regulamento n. 8  –  de 31 
janeiro de 1838”, que “contém os estatutos do Colégio de Pedro II”.  No “Capítulo IX, que trata da “Admissão 
dos Alunos” constam as seguintes informações: 
Art. 46. Ninguém será admitido Aluno, se em seu favor não concorrerem os seguintes requisitos: 
§ 1º. Idade, pelo menos, de 8 anos, e de 12 quando muito. Os que excederem essa idade, não será (sic) admitidos, 
sem licença especial do Governo. 
§ 2º. Saber ler, escrever, e contar as quatro primeiras operações de Aritmética. 
§ 3º. Atestado de bom procedimento dos professores, ou Diretores das Escolas que houverem frequentado. 
§Despacho de admissão dado pelo reitor. 
Art. 47. Além disso deverá o que pretender ser Aluno interno, ter tido bexigas naturais, ou vacinadas. 
Art. 48. Quando o Reitor não quiser admitir algum Aluno, participará ao Ministro do Império as razões, que teve 
para assim proceder. Essas participações serão reservadas e secretas. 
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Essa disposição seria ampliada, dez anos depois, por Leôncio de Carvalho, Ministro 

do Império,3 que inclui no Aviso de 20 de março: “filhos de professores públicos que 

houverem bem servido  por espaço de dez anos e finalmente alunos pobres que se tiverem 

distinguido  nas escolas primárias” (Gabaglia, 2009, p. 88).  

No caso específico do Pedro II, sua condição modelar não advém apenas da 

configuração curricular organizada sob padrões franceses, mas também devido à aura que o 

revestiu, desde sua fundação, por causa do apadrinhamento da figura que lhe deu nome. O 

colégio tem em seu mentor a presença da vigilância e do zelo resultante de uma convivência e 

exposição ante as causas do saber, cujo exemplo mais proeminente está em sua “devoção aos 

livros”. Cria-se, então, o mito que o representante maior do país dedica-se mais às letras do 

que às questões do Estado (Holanda, 1988, p. 122).  Sob essa proteção, o colégio ultrapassa a 

função de simples agente educativo para se inserir em um plano mais ambicioso, qual seja, o 

de preparar quadros para a elite da época e agilizar, assim, o processo de civilidade a ser 

encampado posteriormente pela República.  

O interesse familiar em levar os filhos ao conhecimento escolar da época, mais 

particularmente dentro da forma internato, sobretudo em razões de fatores tais  como a  

distância regional e o desejo de ascensão social pela educação, proporcionaram um tipo de 

experiência relevante no processo educacional brasileiro. Para refazer esse percurso não são 

poucos os desafios, ainda mais em se tratando de lidar com a escassez de documentos ou a 

precariedade de sua ordenação, o que implica na necessidade de se buscar “outras fontes, 

como correspondências, textos literários e de memórias, que podem fornecer valiosas 

informações” (Andrade, 2000, p. 144).  

A gênese do modelo internato no Brasil tem a época colonial como referência, 

mediante a presença massiva da ação jesuíta até o fim desta, em 1789,  depois da reforma 

pombalina. No período imperial, essa prática de ensino apresenta-se como instrumento de 

formação profissional e religiosa, tanto na esfera pública quanto privada. 

Dessa perspectiva, a experiência do confinamento como recurso para a apreensão de 

saberes escolares rendeu muitos depoimentos e registros, os quais podem contribuir para se 

entender, tanto a contundência dos  mecanismos pedagógicos presentes nessa forma escolar, 

quanto a motivação dos debates gerados em torno de sua funcionalidade. Os discursos pró e 

                                           
3  Oriundo de São Paulo, onde foi professor da Faculdade de Direito,  o  ministro empreendeu reformas no 
ensinos superior,  secundário e primário.  Modificou o  Regulamento do Colégio de Pedro II,  mediante o 
Decreto nº. 6884 de 20 de abril de 1878. Em relação ao Internato, estabeleceu que “haveria uma vez por semana 
um aula de latim para os alunos do 4º. ao 7º. ano reunidos; e uma de inglês para os do 5º. Ao 7º. Nessas aulas o 
estudo consistira  em leituras de clássicos, versão, temas e análises; não havendo exames, porém, sendo 
obrigatória a frequência” (Gabaglia, 2009, p. 88).   



 

11 

 

contra essa espécie de “segunda sociedade” (Gondra; Schueler, 2008, p. 109) têm respaldo, no 

âmbito da literatura, como mostra a fala do Dr. Cláudio, um dos personagens de Pompéia 

(1993, p. 148): “(...) Não é o internato que faz a sociedade; o internato a reflete”. A passagem 

do autor, pelo internato do Colégio Abílio, entre 1873 e 1877, gerou um relato paradigmático, 

mediante a fusão entre ficção e memória. Assim, a separação do indivíduo do nicho familiar, 

fundamental para a solidez da personalidade, quando motivada pela inserção no internato, 

tenderia ao conflito, já que o contato realiza-se na infância ou na adolescência, fase marcada 

pela instabilidade psíquica, em um ambiente cujas regras de funcionamento acentuam o 

desejo do isolamento e da rejeição. Essa predisposição só reforçaria uma marca no 

comportamento estudantil: “a aversão a submeter-se a um princípio, em se deixar imbuir de 

uma ideia” (Benjamin, 2002, p. 32). Nesse sentido, a forma internato tenderia a acentuar as 

dificuldades na relação ensino-aprendizagem, pois a civilidade pretendida pela escola esbarra 

na tensão permanente entre as práticas docentes e discentes: 

O processo civilizatório de que os professores são agentes orienta-se para um 
nivelamento. Ele pretende eliminar nos alunos aquela natureza disforme que 
retorna como natureza oprimida nas idiossincrasias, nos maneirismos da 
linguagem, nos sintomas de estarrecimento, nos constrangimentos e nas 
inabilidades dos mestres (Adorno, 2006, p.110).     

Para a reconfiguração dessa experiência,  sobre a qual vem se constituindo, aos 

poucos, um acervo de importantes pesquisas, fez-se a seleção de alguns textos da literatura 

brasileira que trataram dessa temática, os quais, consideradas as particularidades de 

elaboração, além das circunstâncias temporais de cada registro, constituem-se em uma fonte 

auxiliar para a compreensão de determinado discurso sobre uma forma escolar de longa 

duração na educação brasileira. Nesse sentido, se o texto literário reflete  condições sociais 

específicas, as quais terminam por se imiscuir em sua tessitura, pode-se classificá-lo como um 

objeto documental para se “estudar a estrutura interna da escola e a posição da escola na 

estrutura da sociedade” (Candido, 1979, p. 11).  

Diante disso, não seria pertinente manter-se indiferente aos relatos que, ao longo da 

história literária do país, têm, de modo direto ou casual, a escola como objeto. Em relação ao 

modelo internato, pode-se dizer que essa quantificação é menor, mas não destituída valor. Por 

isso, o intuito é mostrar que nem só de O ateneu, de Raul Pompéia, constitui-se essa 

instigante experiência vivida pelos sujeitos (autores) e seus personagens no âmbito da 

constituição escolar.  
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 No espaço constituído por dimensão arquitetônica e ordenação administrativa 

específicas, pode-se observar a configuração de um “ambiente social peculiar, caracterizado 

pelas formas de tensão e acomodação entre administradores e professores – representando os 

padrões cristalizados da sociedade – e os imaturos, que deverão equacionar, na sua conduta, 

as exigências desta com as da sua própria sociabilidade” (Candido, 1979, p. 111). Em 

decorrência, o modelo internato pode ser um objeto de interesse para áreas como Psicologia 

Social, Sociologia, na medida em que é uma forma de arregimentação que revela “a tendência 

para a constituição de bandos pouco estruturados” (Candido, 1979, p.113).  Assim, torna-se 

importante observar como as vozes narrativas e poéticas apresentam essa demanda: como 

testemunhas ou como vítimas de um conflito, já que a forma internato lida com grupos que, 

ainda segundo Candido, refletem uma diversificação sobre a qual “o fator idade tem papel 

preponderante. Fato que se reflete na vida administrativa da escola, e leva a divisões 

tradicionais, como a de Maiores, Médios, Menores, com direitos e deveres especiais, 

segregação de recreio, dormitório, estudo, refeitório, etc.” (Candido, 1979, p.113). 

Um ponto importante desse modelo escolar de formação do indivíduo “foucaultiano”, 

que rendeu intensos debates no final do século XIX, foi a questão da higiene. Esta ficou 

marcada por condenações e prescrições, ainda mais acentuadas em se tratando das condições 

climáticas brasileiras. Além das vozes internas, a discussão contou com exemplos externos, 

tal como o do francês A. Riant, doutor em medicina pela Faculdade de Paris, professor de 

higiene e médico da escola normal, que publicou vários livros sobre essa questão, mais 

particularmente em torno da “problemática dos internatos (liceus, colégios, pensionatos, casas 

de educação, escolas normais, escolas especiais, universidades etc.” (Gondra; Schueler, 2008, 

p. 109).  

Na visão daquele profissional, a entrada de um aluno para este tipo de instituição não 

se limitava ao aspecto formal, pois se tratava de um corte na afetividade, uma separação que 

extrapolava valores materiais. O conhecimento da escola sobre o ingressante limitar-se-ia ao 

que constava nos atestados de nascimento e vacina, daí a necessidade de se realizar uma 

“anamnese profunda da família, procedimento regular que funcionaria como estratégia para 

melhor conhecer o aluno e, assim, poder orientar com mais eficácia a ação dos mestres” 

(Gondra; Schueler, 2008, p. 109). 

À preocupação em estabelecer uma idade ideal para a convivência familiar e a entrada 

no modelo internato acrescenta-se o rigor seletivo para “alunos de mais idade, que seriam 

fatalmente rebeldes à disciplina neste tipo de forma escolar” (Gondra; Schueler, 2008, p. 111). 

Na narrativa Doidinho, há um episódio que ilustra a preocupação do higienista francês quanto 
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à discrepância cronológica entre os internos. Um dos alunos, Elias, não se submete à tirania 

do diretor, respaldado na força física oriunda de sua idade destoante: “O diretor pulou da 

cadeira para segurá-lo à unha. Não se tratava, porém, de Clóvis. Era Elias do Riachão, com 18 

anos, acostumado ao sol das caatingas, com mão dura de trabalhador” (Rego, 2004, p.122).  

A rejeição à forma internato, no âmbito brasileiro, fez-se de modo gradual. A primeira 

perspectiva é a superação da tradição religiosa, mormente a jesuítica. Nesse caso, a 

necessidade de mudança no perfil pedagógico não está atrelada, de imediato, à possibilidade 

de melhoria das condições espaciais:  

Já outra era a fisionomia dos colégios que na mesma época fins do século 
XVIII, princípios do XIX – substituíram no Rio de Janeiro as antigas escolas 
dos jesuítas. Luccock, 4 pelo menos, teve má impressão do Seminário de São 
Joaquim. E um dos aspectos que mais o impressionaram foi o atraso com 
relação às ciências: o ensino era todo literário e eclesiástico.  Jesuiticamente 
literário. Outro aspecto que o horrorizou foi a tristeza dos meninos. Meninos 
calados, doentes, de olhos fundos (Freyre, 1981, p. 81) 

   Essa “má impressão” resulta das péssimas condições de salubridade, aliada ao perfil  

de  internos oriundos de situações como orfandade, rejeição, opressão de pais e mestres, o que 

provocava  um  “menino inimigo de si mesmo e querendo ver-se homem antes do tempo” 

(Freyre, 1981, p.81). A essa disposição, acresciam-se o rigor dos códigos religiosos e a 

precariedade arquitetônica de “colégios, internatos e academias (instaladas em conventos 

velhos, úmidos e cheios de sombras)” (Freyre, 1981, p. 81).  

O internato, como modelo escolar, como já se disse, advém do período colonial 

mediante os colégios jesuítas, Santas Casas, Recolhimento e Asilos. No século XIX, contudo, 

criam-se instituições voltadas tanto para a formação escolar quanto para o cumprimento de 

ações acolhedoras para os alijados da engrenagem social. Assim, o diferencial é o aspecto que 

se ressalta nesse período. Nele  confluíam entidades religiosas, internatos particulares, ligados 

ou não “à ordens religiosas e destinados ao atendimento de uma elite ilustrada, como o 

Caraça5, na província de Minas Gerais, e o Colégio Abílio, na Corte, bem como aqueles 

                                           
4 Trata-se do comerciante inglês John Luccock que aportou no Rio de Janeiro em 1808 e deixou suas impressões 
sobre a cidade no tocante a aspectos higiênicos e práticas sociais. Publicou, em 1818, A Grammar and 
vocabulary of the tupi. www.livrariaacervo.com.br. Acesso em 07 de julho de 2009. 
5 Instituição modelar, iniciada no século XIX, que adentrou o século XX. Na literatura aparece nas páginas do 
romance Inocência, de Visconde de Taunay, cuja primeira edição é de 1872, no diálogo entre os personagens 
Pereira e Cirino: “– Daqui a pouco saberá... Mas, diga-me ainda... Onde é que vosmecê leu nos livros, aprendeu 
suas histórias e bruxarias? Na corte do Império? – Não, respondeu Cirino, primeiro no Colégio do Caraça; depois 
fui para Ouro Preto, onde tirei carta de farmácia” (Taunay, 1997, p. 19).   
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espalhados pelas províncias e cidades mais ricas e populosas do Império” (Gondra; Schueler, 

2008, p. 112).  

Nesse bojo de experiências em que se misturavam filantropia, assistencialismo e 

educação, observa-se um incipiente princípio da liberdade de escolha, pois os internatos 

surgem tanto por motivação particular quanto pública. Nesse caso, desponta o Imperial 

Colégio de Pedro II, criado paralelamente à instauração de “internatos para cegos e surdos-

mudos, o internato para meninos  desvalidos e arsenais de guerra e de armada (...)” (Gondra; 

Schueler, p. 112). Nota-se, portanto, a presença massiva de estabelecimentos voltados tanto 

para a proteção da infância pobre, destinando-a ao mundo do trabalho, quanto para a recolha 

dos “meninos da elite”, cuja experiência tem sido apropriada em “romances de formação, de 

traço autobiográfico” (Gondra; Schueler, 2008, p.123).  

O Imperial Colégio de Pedro II torna-se, portanto, um objeto pertinente para esta 

análise, visto que sua história resulta da construção de uma memória que ocupa uma parte 

significativa da educação brasileira. No caso particular do internato, tem-se uma forma 

educacional inserida em uma proposta ambiciosa, qual seja, contribuir para o processo 

civilizatório, preparando indivíduos pertencentes à elite nacional para ocuparem setores da 

administração pública. A passagem por essa instituição, mais que centenária, de figuras 

representativas da cultura brasileira rendeu páginas importantes, que iluminam aspectos 

importantes  para o enfoque da experiência individual em seu espaço, como exemplificam os  

relatos   memorialísticos de   Nabuco (1981) e Nava (1974, 2001).  

Criado sob as bênçãos do imperador, desde o nome até a data de inauguração, feita no 

dia do seu aniversário, 2 de dezembro de 1837, oficializado por Decreto Regencial, tem o 

modelo internato  como um dos  suportes de sua diretriz  educacional. Dele fizeram parte 

alunos pertencentes “à elite econômica e política do país, apesar de haver a previsão para 

estudantes destituídos de recursos” (Gondra; Schueler, 2008, p. 127). Sob o timbre de valores 

europeus e positivistas, tinha como principal pressuposto a aquisição do diploma de Bacharel 

em Letras,  instrumento de acesso aos poucos cursos superiores existentes. Esse expediente, 

contudo, sofreu a concorrência de outros meios, devido à precariedade organizacional do 

ensino secundário do Império, que permitia a existência de outros espaços onde se poderiam 

cursar os exames preparatórios  (cf. Haidar, 1972).         

 O ano de 1857 marca a divisão do colégio entre externato e internato. Este, primeiro 

no bairro da Tijuca (1858), foi transferido, trinta anos depois, para o Campo de São Cristovão, 

no qual ficou até ser consumido por um incêndio em 1961.  O longo tempo dessa instituição 

como colégio modelo e formador da elite, passa por duas observações: a questão do gênero e 
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a dos custos para se manter nela um aluno por sete anos (Gondra; Schueler, 2008). A primeira 

recai sobre a condição feminina: embora não houvesse impedimento na legislação, o ensino 

misto somente se consolida na República. Antes disso, há apenas curtas experiências 

malogradas sob o argumento da dificuldade de contratação de inspetoras para o 

disciplinamento das alunas.  Assim, a educação feminina ficava sujeita “à contratação de 

preceptoras, o envio à malha de escolas privadas existentes nas províncias ou à clausura dos 

conventos” (Gondra; Schueler, 2008, p.129). A segunda, destaca as condições de acesso, uma 

vez que para os alunos mais pobres restava enquadrar-se no perfil apresentado no   

Regulamento Interno: está entre os  20 gratuitos, por distinção no percurso da escola primária, 

ou serem filhos de pais empregados públicos e pobres; ou  ainda entre os 12 na cota de 

“órfãos e pobres”. Este número ficava restrito ao papel  porque, segundo Macedo,  não era 

preenchido. Depois de apresentar o artigo do regulamento de 17 de fevereiro de 1855, que 

trata dessa questão, o autor faz um comparativo entre os alunos gratuitos e os contribuintes, e 

constata que os primeiros não têm a suposta condição privilegiada:  

(...) E por consequência, aí estão os doze pobres órfãos chamados alunos 
internos gratuitos, sendo mais contribuintes do que os contribuintes. Porque 
concorrem para as despesas do colégio em uma soma igual à que dependem 
os alunos pensionistas, e dão ainda mais oito contos, cento e cinquenta e um 
mil e quinhentos, isto é, a quantia necessária para pagar as pensões anuais e 
os enxovais de mais quase oito alunos internos! (...). É um erro supor que 
esses mal chamados doze lugares internos gratuitos têm sido sempre dados a 
pobres órfãos e por estes aproveitados (Macedo, s/d, pp. 274-5). 

Como objeto de análise entre as obras selecionadas, destaca-se essa instituição que 

recebeu um amplo apoio oficial dentro da estrutura do ensino secundário, que se solidificou  

com a  chegada da Família Real, tendo, por isso, recebido apoio para organizar práticas de 

ensino que atendessem às demandas da corte imigrante. Além disso, também imprimiu 

mudanças no “ensino secundário tradicional” aliando “aulas de latim, filosofia e retórica 

vindas da reforma pombalina” à criação de novas cadeiras como “desenho e história em Vila 

Rica; aritmética, álgebra e geometria no Rio; desenho e estuques na Bahia” (Nunes, 1962, p. 

68). 

  O Colégio Pedro II, primeira instituição pública de instrução secundária no país que, 

sob a chancela estatal, torna-se o caminho mais curto para se atingir outros patamares 

educativos, além de ser o único a conferir o Grau de Bacharel em Letras (estabelecido pelo 
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Decreto de 1843),6 o qual permitia, aos que usufruíssem dessa condição, a entrada nas poucas 

instâncias do ensino superior, então existentes, sem a necessidade de passar pelos exames 

preparatórios (Andrade, 2009) 7.  

Esse prestígio elevou o colégio à condição de modelo a ser seguido por escolas 

privadas e publicas do país8. Para tanto, recebe a vigilância e o cuidado por parte do 

imperador (Gasparello, 2004). Em seu histórico, teve três formas de arregimentação de alunos 

a partir de 1885, dentre as quais o modelo internato.9 O incentivo para esse tipo de instituição 

educacional, moldada na capital do Império, toma corpo em outras províncias e põe em 

discussão a qualidade do ensino daí advinda, tanto em instituições públicas quanto privadas 

que adotassem seu sistema de ensino. 10 

Antes de receber a denominação atrelada à figura mais importante do regime imperial 

brasileiro, a instituição passou por um longo e sinuoso percurso.  Na sua gênese está o 

                                           
6 Entre a intenção e a prática, contudo, houve alguma diferença. Para Haidar (1972, p. 95), “o Colégio de Pedro 
II, alvo dos maiores cuidados do governo, não atuou, contudo, como padrão. Destinando-se precipuamente ao 
preparo de candidatos para os cursos superiores do Império, nortearam-se, de um modo geral, os demais 
estabelecimentos públicos e privados, pelas exigências mínimas consubstanciadas nos preparatórios para a 
matrícula nas Academias”.  
7 Essa prática não ficou imune à escrita irreverente de Lima Barreto, especialista em atacar as mazelas culturais 
de seu tempo, entre elas as do ensino: “Há diversas espécies de escola mantidas pelo governo geral, pelos 
governos provinciais e por particulares. Estas últimas são chamadas livres e as outras oficiais, mas todas elas são 
equiparadas entre si e os seus diplomas equivalem. Os meninos ou rapazes, que se destinam a elas, não têm 
medo absolutamente das dificuldades que o curso de qualquer delas possa apresentar. Do que eles têm medo é 
dos exames preliminares. De forma que os filhos dos poderosos fazem os pais desdobrar bancas de exames, pôr 
em certas mesas pessoas suas, conseguindo aprovar os pequenos em aritmética sem que ao menos saibam somar 
frações, outros em francês sem que possam traduzir o mais fácil autor. Com tais manobras, conseguem sair-se de 
alhada e lá vão, cinco ou seis anos depois, ocupar gordas sinecuras com a sua importância de ‘doutor’’’ (Barreto, 
1985, p.49).   
8 Um exemplo, entre muitos, do grau de importância adquirido pelo colégio, que ultrapassou inclusive os limites 
cronológicos e espaciais, é perceptível no Colégio Arnaldo, criado por padres alemães da Congregação do Verbo 
Divino, em Belo Horizonte, no início do século XX: “O colégio contabilizara cerca de 1200 matriculados no ano 
de 1932. Além disso, a equiparação, em maio, ao colégio Pedro II, era para ser saudada entusiasticamente. Afinal 
de contas, ser formalmente equiparado, inclusive para efeito de inspeção, ao que era talvez o mais brasileiro dos 
colégios do país, era um certificado de “abrasileiramento” para o Arnaldo” (Cançado, 1999, p.60). 
9  Essa subdivisão estava atrelada a caracteres econômicos e sociais dos alunos, como demonstra essa passagem 
sobre  o período das atividades do quarto reitor do colégio, Manoel Pacheco da Silva, cuja ação diretiva inicia-se 
em 10 de setembro de 1855: “No início da administração Pacheco existiam no Colégio quatro classes de alunos:  
– pensionistas de 1ª. classe, com direito a repetidores em horas de estudo, médico, botica, não se dizia ainda 
farmácia, refeitório,  banhos, roupa, lavada e engomada; pensionistas de 2ª. classe com as mesmas vantagens, 
salvo lavagem e engomado de roupa; meio-pensionistas e externos (Doria, 1937, p. 87)  
10 Este depoimento, presente no “Relatório do presidente de província Herculano Penna em Minas Gerais”,  diz 
melhor sobre o que foi afirmado acima: “À superioridade, que por causa do internato tem colégios particulares 
sobre as aulas públicas, além do natural empenho de aproveitarem os pais de família os talentos de seus filhos, 
atribuo tão crescido números de colégios, e quando todos não se possam sustentar, ou por serem prejudicados 
pela concorrência, ou por faltar-lhes pessoal habilitado para o magistério, ou em fim por má direção econômica e 
disciplinar, é provável que alguns mais solidamente organizados se mantenham, principalmente auxiliando-os a 
Administração Provincial” (Resende; Filho, 2001, pp. 11-12)  
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Seminário dos Órfãos de São Pedro, criado em 8 de junho de 1739 11. Passa a ser chamado de 

Seminário de São Joaquim ao ser transferido para junto da igreja do mesmo nome.  

Até se tornar “Colégio de Pedro II”, em 1837, registram-se avanços e recuos: extinto 

como seminário, em 1818, pelo decreto do rei Dom João VI, é transformado em espaço para 

funções menos nobres: abrigar os soldados do Corpo de Artífices e Engenheiros da Divisão 

Portuguesa, recém instalada no país; mas é restabelecido como seminário, no mesmo local, 

outra vez por decreto, em 1821, pelo Príncipe Regente.  

Na época da regência Trina, por ação do Ministro do Império José Lino Coutinho, em 

1831, muda-se sua “natureza de educandário religioso pela implantação da habilitação para o 

trabalho, nas práticas de torneiro, entalhador, litógrafo, e pela instrução militar, ‘exercício das 

armas’, para a preservação da ordem pública” (Andrade, 2009). Finalmente, durante a 

Regência de Pedro de Araújo Lima, por decreto de 2 de dezembro de 1837, do Ministro 

Interino do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos, é fundado o Colégio de Dom Pedro 

II.12  

Essa denominação é precedida por discussões e debates em torno da diferenciação 

entre liceu, colégio, escola, casa de instrução, e também por questões sutis quanto à finalidade 

desses modelos escolares: “somente instrução ou instrução e educação” (Gasparello, 2004, p. 

51, grifo do original). Com o parecer do Conselheiro Calógeras, que havia sido professor de 

História do colégio, ficou definido seu papel educacional dentre os conceitos citados, o que 

lhe deu destaque entre outras instituições, visto que “todos os elementos utilizados na 

                                           
11 No texto “Histórico do Colégio Pedro II, a data é 1733 e a denominação “Colégio” (Queiroz, 2008).  Como 
seminário insere-se no quadro educativo do período sob a ação jesuítica. De 1867 a 1759, ano de retirada dos 
Jesuítas,  houve a contribuição desse tipo de instituição em diferentes regiões do país: Bahia, Paraíba,  
Pernambuco, Pará ,Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Azevedo, 1976, pp. 34-5). 
12 Doria apresenta em “molde cinematográfico” a transição do Seminário de São Joaquim para Colégio de Pedro 
II.  Com a renúncia de Feijó, compõe-se novo ministério em 19 de setembro de 1837 sob a convocação do 
regente Araujo Lima. Este,  junto com Bernardo de Vasconcelos, ministro da Justiça, ambos interinos, “voltaram 
vistas para o Seminário São Joaquim. Avaliaram-no a decadência, deliberando encampá-lo. Chamaram-no ao 
Estado, observaram-lhe o patrimônio de origem colonial, transformaram o seminário em estabelecimento modelo 
de letras secundárias (Doria, 1937, p. 13). Escolhem 2 de dezembro de 1837, data em que “o menino mais de 
vista do Império” completaria doze anos: ”Às quatro e meia da tarde de 2 de Dezembro de 1837, dia da fundação 
do colégio, chegava o jovem imperador de doze anos ao paço da cidade. Sem anúncio prévio havia sido 
modificado o itinerário do cortejo imperial de São Cristovão para o largo do Paço. Em vez de tomar como de 
hábito, pela rua do Ouvidor, passou o cortejo pelas ruas de S. Pedro e Direita. Não faltou quem quisesse ver na 
mudança do itinerário, aliás explicável de modo muito simples, espécie de tendência para favorecer e lisonjear o 
amor próprio dos portugueses domiciliados no quarteirão distinguido (Doria, 1937, p. 13). Mas a mudança de 
percurso tinha uma razão mais prosaica: “fazer admirar, novas e magníficas carruagens de obra inglesa. Embora 
houvesse suspeitas de manifestações e perturbação da ordem do dia por “gritos de viva a República e viva o 
Imperador emancipado”, pode o soberano “assinalar seu primeiro dia de protetor do Colégio de Pedro Segundo” 
(Doria, 1937, p. 14) Selam-se assim  os destinos da instituição que seria um marco para a  história da educação 
brasileira: “O decreto de fundação do estabelecimento era conciso, abrangia treze artigos. Copioso porém seria o 
decreto de 31 de janeiro de 1838 aprovando estatutos colegiais, discriminando em duzentos e tantos e dois as 
regras atinentes á formação e desenvolvimento da Casa” (Doria, 1937, p.14).    
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definição de instituição colegial estavam presentes no lugar institucional do Colégio de Pedro 

II: possuía alunos internos e meio pensionistas, e contava, no corpo docente com vários 

professores de diversas matérias (Gasparello, 2004, p. 52, grifos do original). 

Como os alunos pertencentes ao internato são o motivo desta investigação, cabe 

destacar três aspectos relacionados a sua inserção nessa forma de instituição: o econômico, o 

conteúdo programático e o disciplinar. O primeiro, por permitir que integrantes de 

determinada faixa social fizessem parte do primeiro colégio voltado à instrução do ensino 

secundário. O segundo, porque é na ordenação dos conteúdos que se objetiva a formação de 

quadros para a elite dirigente, atentando-se para finalidades de alto teor político, tais como o 

projeto de civilização do Império, o fortalecimento do Estado e o principio formativo da 

Nação.  

Ainda sobre o primeiro aspecto, mesmo sem comparar os valores citados com os de 

nosso tempo, há de se ressaltar a sua significação quando observados os estratos sociais da 

época, ainda sob a égide do regime escravocrata. Nesse sentido, destaque-se o relato 

minucioso de Doria (1937) ao fazer a contabilidade dos custos relativos aos gastos no 

cotidiano da instituição entre 1885 e 1858 quando houve a divisão entre internato e externato:  

A matrícula anual para todos custava 12$000, a pensão trimestral, de acordo 
com as classes, 100$000,75$000, 37$000 e 24$000. A aula de italiano, 
criada em 1885, e regida pelo Dr. Luiz Vicente de Simoni, também professor 
de latim, era considerada avulsa, com pagamento à parte (Doria, 1937, p. 
87). 

O último aspecto, o disciplinar, pedra de toque nos relatos literários que se apropriam 

do internato como tema de (re)criação, merece atenção por ser fonte de múltiplos efeitos 

psíquicos, que revelam conflitos profundos nas relações discentes e docentes,  ainda 

persistentes mesmo em tempos e lugares de sociedade mais complexas, em que se criam 

relações marcadas por tabus, dominações  e interdições (Adorno, 2006).  

Além da frieza dos dados, o relato de Doria revela os mecanismos de controle 

comportamental no Pedro II13, os quis sustentavam os elevados preceitos da instituição 

enquanto modelo e irradiação de valores. Assim, o confinamento de indivíduos em uma  idade 

que, por si só, traz sua gama de demandas subjetivas, tende a provocar reações negativas ante 

o  embate da socialização entre o eu e o espírito grupal estabelecido no  modelo internato:   

                                           
13 A prática punitiva tendo o corpo como alvo advém dos princípios de fundação do colégio, como mostra o 
“Regulamento N. 8 – de 31 de janeiro de 1838” , o qual no § 7º. do capítulo XVI, referente aos castigos,  
recomenda: “Moderada correção corporal”.  
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Qualquer sociedade humana baseia sua manutenção no prêmio e no castigo, 
ideias derivadas de princípios eternos, o bem e o mal. Para premiar dispunha 
o reitor de meios, de outros para castigar. Tinham estes a seguinte ordem: – 
repreensão, trabalhos nas horas de recreio, prisão com trabalho na cafua, 
comunicação aos pais para elevação de punições, expulsão do Colégio, com 
vênia do Inspetor Geral da Instrução Pública (Doria, 1937, p. 87)  

Como se observa, a gama de punição é variada: repressão, trabalho (em vez de 

descanso), isolamento, denúncia aos pais. Esses índices mostram que a imagem externa da 

instituição não condiz com a existente em seus bastidores. Nesse sentido, o Imperador e o 

personagem Aristarco d’O Ateneu estão em perfeita sintonia: tudo é fachada.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

O MODELO INTERNATO ENTRE NARRATIVAS  

 

 

                                                                          

 

 

 

E nossos filhos, hein?            

– Oh que inferno! 

Eu vou pô-los num colégio interno 

    

Wilson Batista e Geraldo Pereira, “Acertei no milhar” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

A forma romance caracteriza-se pela tendência em testemunhar conflitos, tanto aqueles 

de ordem subjetiva quanto os sociais. Ela, “como nenhuma outra, é uma expressão do 

desabrigo transcendental” (Lukács, 2000, p.38). Autonomia e intervenção são componentes 

fundamentais para se revelar, sob os meandros da imaginação, as muitas ranhuras no embate 

entre indivíduo e sociedade: “a ficção cria a sua própria realidade que permanece válida 

mesmo quando negada pela realidade estabelecida. O bem e o mal dos indivíduos confronta-

se com o bem e o mal social”  (Marcuse, 1999b,p.35) Esse reconhecimento, contudo, do 

potencial do romance, fez-se de modo tardio. Para Candido, “historicamente, o problema mais 

importante para o romance foi a aquisição de reconhecimento e status na literatura séria, o 

que só aconteceu no século XIX” (1989, p. 72, grifos do original).      

 Essa tomada de posição faz-se no momento em que se intensifica o ritmo da sociedade 

naquele período, com suas transformações de ordem econômica, demográfica, técnica, entre 

as quais se destacam a urbanização e a vertiginosa aparição de novos processos técnicos. 

Esses fatores são impactantes para que, no século XX, surjam romances que mostram tais 

mudanças, ou apresentam indivíduos desnorteados frente a elas. De imediato, duas 

resultantes.  Na primeira, modificam-se as noções de espaço e tempo, com conseqüências para 

a simbolização no romance. Na segunda, o transitório toma o lugar da contemplação, amplia-

se o conflito entre permanência e novidade. É no espaço da linguagem que essas reordenações 

serão perceptíveis com a aparição de obras que exigem  novas formas de leitura ante a ruptura  

da linearidade, a profusão de vozes narrativas, a fusão de gêneros, a abordagem de temas 

inusitados.  

 Nesse sentido, a arte (e a literatura em particular) é para Marcuse, Adorno e Benjamin, 

não um simples “reflexo” da realidade social, política e econômica. Antes, é um contraponto a 

ela ao instaurar, mediante sua dialética a contradição entre ficção (romance) e a realidade 

objetiva, como observa Marcuse (1999b, p.75): “A arte combate a reificação fazendo falar, 

cantar e talvez dançar o mundo petrificado”; no tocante às demandas da contemporaneidade, 

Adorno (2003, p. 55) considera que o romance não pode mais representar o ideal burguês, 

relatando “a experiência do mundo desencantando no Dom Quixote”, mas sim solapar “o 

preceito épico da objetividade” em mundo às avessas. Nessa perspectiva insere-se Benjamin 

(1985, p. 54), ao notar que o fulcro “do romance é o indivíduo em sua solidão, o homem que 

não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações, a quem ninguém pode dar 

conselhos, e que não sabe dar conselhos a ninguém”. Esses posicionamentos contrapõem-se 

aos que veem no romance, como Lukács (2000, p. 91), apenas um elemento especular: “(...) 
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seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma, que busca 

aventuras para por elas ser provada e, pondo-se à prova, encontrar a sua própria essência.”   

  Dessa forma, o romance passa a ter um quinhão entre os mecanismos denunciadores 

das contradições sociais, na medida em que trabalha com formas de conduta voltadas para a 

sensibilidade, espécie de nota dissonante  dentro da ordem capitalista. Outro fator para essa 

vertente foi a desvinculação do poder da Igreja e a tentativa de se manter uma prática 

cientifica  marcada pela autonomia, a partir do século XVI. Isso gera, nos séculos seguintes, 

um empenho gradual para que a literatura tenha suas especificidades e encontre um nicho 

adequado, sem  o vazio semântico das “Belas Letras”, e  mais próxima das ciências sociais e 

do jornalismo. A ordem é voltar-se para o exterior, para a “representação do mundo” em 

busca da revelação e da apreensão de novos saberes.  Assim, mesmo o ofuscamento nas 

relações sociais torna-se fator de elevação estética no romance, pois nele revelam-se as 

marcas da estranheza e do ofuscamento das práticas afetivas entre os indivíduos, como bem 

observa Adorno (2003):    

 

Desde sempre, seguramente desde o século XVII, desde o Tom Jones de 
Filding, o romance teve como verdadeiro objeto o conflito entre os homens 
vivos e as relações petrificadas. Nesse processo, a própria alienação torna-se 
um meio estético para o romance. Pois quanto mais se alienam uns dos 
outros os homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais enigmáticos 
eles se tornam uns para os outros. O impulso característico do romance, a 
tentativa de decifrar o enigma interior converte-se no esforço de captar a 
essência, que por sua vez aparece como algo assustador e duplamente 
estranho no contexto do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções 
sociais (Adorno, 2003, p. 59).  

 
 

São algumas dessas confluências entre texto e sociedade que serão analisadas  aqui, 

mediante registros literários que testemunham conflitos oriundos de uma experiência de 

ensino referencial e emblemática na educação brasileira, no caso a do  modelo internato,   

cujo legado histórico, se limitado somente ao relato das “Crônicas de saudades”, de Pompéia,  

poderia ter como subtítulo  as duas palavras  com que o narrador das Memórias póstumas de 

Brás Cubas  –  outro que não guarda  boas lembranças dos bancos escolares14 –  encerra suas 

peripécias terrenas: “Das negativas” (Assis, 1970).   

                                           
14 “(...) unamo-nos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, 
escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que 
fosse propício a ociosos” (Assis, 1970, p. 29).  
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Este estudo analisa alguns testemunhos sobre uma prática educativa, plena de  

impactos subjetivos,  de longa permanência na educação brasileira. Sendo assim, tendo-se a 

noção de que o texto literário embute certas condições externas, procurou-se ordenar as 

observações que configuram esses capítulos, como mais um contributo à análise da conjunção 

entre fato e ficção:  

 

a  medida em que as fontes de investigação da História da Educação 
na atualidade não podem mais limitar-se  ‘às verdades e aos 
documentos oficiais’, o campo da literatura brasileira apresenta 
também ricas contribuições à discussão de como a educação nacional 
tem sido pensada e vivida, ao longo do nosso processo civilizatório” ( 
Sousa, 1999,  p. 185, grifos do original). 

 
 

Diante disso, o desafio maior para um pensamento que se pretende dialético é, 

lembrando Marcuse, “solapar a confiança sinistra no poder e na linguagem dos fatos” (Pucci, 

2007, p. 47), estejam estes no presente ou no passado.     

    

2.1  O Colégio Abílio e O Ateneu, de Raul Pompéia15 

 

Em algumas obras selecionadas neste corpus identifica-se um mesmo percurso.  

Primeiro, o autor passa pela experiência do internato; depois a reapresenta em um suporte 

elaborado no plano do imaginário ou na fusão deste com a memória. O primeiro caso 

relevante é o de Raul Pompéia, que foi aluno interno no Colégio Abílio, fundado, em 1871, 

pelo médico e educador Abílio César Borges16. Este começa em Salvador, ao criar o Ginásio 

Baiano, que iria rivalizar com o Lyceu Provincial, a fama como educador à frente de 

instituições de ensino. O colégio rival é uma “versão tropical dos estudos de humanidades que 

tanto sucesso faziam na Europa”. Apresentava, porém, algumas dificuldades: “poucos alunos, 

disciplina discutível e, pela ausência de internato, circunscrito à capital” (Teixeira, 2000, p. 

                                           
15 Raul D’ Ávila Pompéia  (Angra dos Reis, Prov. do Rio de Janeiro, 1863 – Rio, 1895). Estudou no Colégio 
Pedro II e bacharelou-se pela Faculdade de Direito de Recife.  Seu temperamento agitado fez com que se 
envolvesse em campanha abolicionista, polêmica, duelo e, por fim, no suicídio em uma noite de Natal. 
 
Sinopse d’ O Ateneu: trata-se de um texto “autobiográfico rebelde às classificações literárias, que evoca os 
sofrimentos de um rapazola na atmosfera sufocante de um internato (...). O autor analisa minuciosamente a 
psicologia dos adolescentes confinados no microcosmo deste Ateneu em que se refletem a violência e a 
hipocrisia da sociedade. Sérgio, o protagonista, persegue com seu ódio o abominável Aristarco, diretor da 
instituição. As cores sombrias com que são pintados os mais cruéis episódios da vida do colégio mostram todo o 
ressentimento que suas experiências de escolar deixaram no autor” (Vassalo, 2003, p. 107)  
16 Cf. Gondra sobre o longo percurso deste empresário e educador no processo educacional brasileiro (1999, pp. 
29-38) . 
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16).  Nesse tempo, a estratégia pedagógica do futuro Barão de Macaúbas, para atrair pais e 

alunos, já é  feita com o carimbo da “competência” e da “vaidade”  (Teixeira,  2000, p. 16). 

No Rio, dará continuidade à preocupação arquitetônica, criando um internato em um 

edifício imponente, ventilado, iluminado, que atende as prescrições da higiene escolar. 

Adentrou também na área didática ao produzir os três primeiros livros concernentes à 

iniciação de leitura17. Essa tríade compõe-se de seis volumes, sendo que os dois últimos foram 

produzidos no Rio em colaboração com o filho, Joaquim Abílio Borges.  

Esses traços dinamizadores, contudo, são cruamente ofuscados na literatura, mais 

precisamente com a caricatura deste “Barão de Macaúbas”, feita por um dos seus alunos mais 

famosos, Raul Pompéia18 em seu romance O Ateneu. Na figura do personagem Aristarco, o 

narrador vai dissolver a importância do severo educador, pintando-o com os traços da tirania, 

da vaidade e da opressão. Essa é uma das hipóteses para essa recriação marcada por 

pessimismo e revolta. A outra, não menos debatida, é a de que estariam no imperador Pedro 

II, os traços com que Pompéia tingiu o famoso diretor. Como meio termo, vale lembrar a 

opinião de Bosi (2003, p. 70), segundo a qual o importante não é saber se Aristarco 

corresponderia a uma das figuras em questão, ou se seria uma fusão entre ambas: “O que 

importa é descobrir na metaforização do poder uma crítica radical e uma pulsão de revolta que 

tem ganas de incendiar pela virulência da palavra, a pólis insofrível”. 

 

 

 

2.2  O Ateneu, uma narrativa 

                                           
17 Graciliano Ramos relata sua experiência com o segundo livro, cuja má impressão começa pelo estado físico: 
“um grosso volume escuro, cartonagem severa. Nas folhas delgadas, incontáveis, as letras fervilhavam, miúdas, 
e as ilustrações avultavam num papel brilhante como rasto de lesma ou catarro seco”, e estende-se à imprecisão 
dos conteúdos:  “logo emperrei na história de um menino vadio que, dirigindo-se à escola, se retardava a 
conversar com passarinhos e recebia deles opiniões sisudas e bons conselhos”,  e findava com a imagem do 
próprio autor: “Esses dois contos me intrigaram com o Barão de Macaúbas. Examinei-lhe o retrato e assaltaram 
presságios funestos” (Ramos, 1986, pp. 126-7)   
 
18  Nascido no Estado do Rio, em 1863, e falecido na cidade do Rio de Janeiro, em 1895, a formação escolar do 
autor inclui estudos secundários nesta cidade e o curso de Direito em São Paulo e Recife. A experiência como 
aluno interno no colégio se deu em 1873. A discussão entre os traços aproximativos entre Abílio e Aristarco 
torna-se ainda mais profícua diante desse fato: em 1871, quando da morte do Barão, “Pompéia  dedicou-lhe 
verdadeira homenagem” (Curvello, 1981, p. 4). Marcado por um caráter sensível, envolveu-se em embates 
políticos em comícios, artigos, ensaios os quais lhe angariou desafetos. Um deles, Olavo Bilac, é desafiado por 
Pompéia para “um duelo a espada” (Curvelllo, 1981, p. 7). Deixou uma obra volumosa, considerando-se seus 32 
anos, interrompidos de forma brusca: demitido do cargo de diretor da Biblioteca Nacional, depois de ter sido 
acusado de ofender Prudente de Morais, presidente da República, matou-se com um tiro no coração em 25 de 
dezembro, curiosamente, dois anos antes de Durkheim publicar seu clássico livro sobre suicídio. Além da 
literatura, ressalte-se um aspecto pouco conhecido de sua curta trajetória, o de artista gráfico, voltado para a 
caricatura, a ilustração e a criação de periódicos.  
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Desde sua primeira edição em 188819, este livro tem amealhado pareceres que lhe 

renderam uma fortuna crítica exemplar. Foi publicado inicialmente em forma de folhetim na 

Gazeta de Notícias, no Rio. Está dividido em doze capítulos numerados por algarismos 

romanos. Algumas de suas passagens receberam desenhos especiais. São 44 ilustrações feita 

pelo autor.20 A narrativa desdobra-se entre a  memória da “Crônica de saudades” anunciada 

como subtítulo,  e a data final, “Rio de Janeiro, março de 1888”, abertura para a identificação 

de traços autobiográficos. A edição aqui analisada possui texto integral, com ilustrações do 

autor, e uma  “apresentação”.    

  Sobre essa obra escreveram representantes da crítica e da teoria literária brasileira, de épocas e 

tendências distintas, as quais vêm atravessando o tempo junto com as agruras do personagem Sérgio e 

os embates em um modelo institucional de ensino, metaforizados,  no espaço dessa narrativa,  também 

pela descrição  indelével de Aristarco Argolo de Ramos, o diretor. Essa relevância é demonstrada pela 

fortuna crítica angariada pela obra ao longo do tempo: Tristão de Araripe Júnior  (1888), José 

Veríssimo (1901), Elói Pontes (1935), Mario de Andrade (1943), Álvaro Lins (1960), Ledo Ivo 

(1963), Antonio Candido; José Aderaldo Castello (1972) Roberto Schwarz (1965), Leyla Perrone- 

Moisés (1988) e Alfredo Bosi (2003)21.  

A configuração dada à obra e o motivo de sua permanência no tempo, devem-se, 

sobretudo, ao trabalho estético do autor, que imprime plasticidade, ritmo e alegoria em um 

                                           
19
 Além da assinatura da Lei Áurea, acontecimento que gerou uma mudança importante, na ordem social, 

política e econômica brasileira, neste ano também se registram fatos relevantes no espaço da educação e da 
cultura: lançamento do projeto Biblioteca Universal Antiga e Moderna de Corazzi (MLLS ou MD); vinda de 
Ramalho Ortigão para inaugurar a nova sede do Gabinete Português de Leitura; Abertura do Colégio  Sion do 
Rio de Janeiro; Jansen traduz e  As viagens de Gulliver (pede prefácio a Ruy Barbosa).  

Com exceção  da primeira, as outras informações foram colhidas em 
http://www.unicamp.br/iel/memória/crono/educa4.html. Acesso em 19 de setembro de 2008.  

20 Essas ilustrações ocupam papel relevante na estrutura da obra. Daí o estranhamento de Paes, (1985) quando se 
deu a supressão delas em algumas edições, inclusive em uma comemorativa: “promovida por  um grêmio de 
editores, trazer não as ilustrações de Pompéia, mas as de um ilustrador moderno, especialmente encomendadas” 
(1985, p. 49). A edição utilizada aqui será referida ao longo do texto por O Ateneu, 1993.    
21 a) destaque-se esse levantamento crítico feito por Heredia (1979, pp. 4-5): Tristão de Araripe Júnior escreveu 
uma série de 21 artigos no jornal Novidades, entre dezembro de 1888 e fevereiro de 1889; José Veríssimo em 
História da literatura brasileira (1916) vai considerar a obra o que de melhor se produziu na estética naturalista 
no Brasil. Eloy Pontes traz material importante para os dados biográficos do autor, até então escassos, em A vida 
inquieta de Raul Pompéia (1953); Mário de Andrade (1943) ressalta aspectos do naturalismo do autor, sua prosa 
original, pessoal e “artificial” (1941); Ledo Ivo (1965)  apresenta um ângulo diferençado ao abordar as 
influências de Victor Hugo e Baudelaire: O universo poético de Raul Pompéia.   
b) também vale destacar que Álvaro Lins (1964) exercita a literatura comparada ao confrontar a criação de 
Pompéia e Les enfants terribles, de Jean Cocteau (1929). Dessa perspectiva alinha-se o estudo de Leyla Perrone-
Moisés (1998), por sua vez comparando O ateneu com Os cantos de Maldoror, de Lautréamont (1863);Antonio 
Candido e José Aderaldo Castello (1968), ressaltam  a qualidade da linguagem na obra e a relevância do tema; 
Schwarz  (1965) analisa a relação  narrador/personagem sob a perspectiva da onisciência. Por fim, Alfredo Bosi 
(2003, p. 51) considera a obra um marco em relação ao “trauma da socialização” provocado pela experiência 
escolar.     
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conteúdo recuperado pela memória, que se mostra contundente ao expor personagens sob a 

aura da experiência escolar. Essa perenidade reforça a tese de que o sentido revolucionário de 

uma obra pode estar em si mesma quando também o conteúdo transmuta-se em forma 

(Marcuse, 1999b). Além disso, a força estilística do autor impede que seu nome seja posto em 

um único lugar dentro das estéticas literárias: “simbolista”, para Candido; “naturalista”,  para 

Araripe Júnior. 

Assim, o texto de Pompéia, por suas peculiaridades estilísticas e pelos traços não 

menos marcantes da personalidade do autor, vem servindo para o exercício da análise 

literária, a qual atesta o vigor da permanência de sua criação em nosso sistema canônico. Não 

menos importante, porém, é o fato dessa narrativa superar os limites da estrutura literária e 

servir como referência para uma leitura sobre certo recorte do processo educacional brasileiro, 

já que apresenta as resultantes de uma  experiência marcada por tons subjetivos,  em uma 

instituição de ensino modelar para os padrões educativos do  século XIX. Nesse sentido, é 

preciso atentar para a confluência entre dois planos fixados na obra literária, tanto o que se 

apresenta na trama narrativa quanto o oriundo dos fatores externos a ela. Trata-se, portanto, de 

averiguar como nos interstícios da escrita ajustam-se a inter-relação dos ditames sociais e as 

prescrições pedagógicas da época. Em relação a O Ateneu, nota-se, segundo Bosi, (2003, pp. 

69-70), a elaboração de um romance que “é também um exercício da interpretação histórica, 

na medida em que mostra como a violência compacta da escola é tecida com os mesmos fios 

que sustêm a trama social do Segundo Império.”  

   Assim, para trazer ao presente os indícios dessa experiência, tem-se um narrador 

adulto a rememorar seus tempos de internato, cujos sinais do que está por vir tornam-se 

perceptíveis nas palavras que o pai lhe dirige na hora da despedida, quando compara a 

instituição, que abrigaria seu filho a partir dos onze anos, com “o mundo”. A diminuição do 

contato familiar, nesse rito de passagem, caracteriza-se pelo sentido da perda,  visto que 

surgem novas experiências, as quais não poderão ser controladas pela “estufa de carinho que é 

o regime do amor doméstico” (O Ateneu, 1993, p.15).  

 Essa passagem é bastante significativa por evocar os matizes interpretativos sobre 

momento tão caro para a formação do indivíduo. Se a Sociologia e a Antropologia veem esse 

momento pelo prisma do “ritual de passagem”, a Psicologia o considera um momento de 

consciência ou autoconsciência, no qual despontam duas arestas, na medida em que o 

afastamento da família implica, por um lado, em alienação, por outro, coloca o indivíduo 

frente à possibilidade da autonomia, mérito a ser alcançado quando, depois de  se ver jogado 

no mundo, fortalece suas reservas afetivas mediante o contato com a experiência. Nesse 
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sentido, a escola é um recorte do mundo, no qual se vive a expectativa do seu fracasso ou do 

seu êxito como instrumento para afastar a “consciência desleixada” (Adorno, 2006, p. 154). 

Assim, os sujeitos que transitam nesse espaço podem sair dele marcados pela apreensão da 

consciência crítica ou pelo mal-estar da alienação.  Assim, “adaptação” ou “resistência” torna-

se a pedra de toque da passagem de qualquer indivíduo pela escola (Adorno, 2006, p.154). No 

caso do modelo internato esse conflito é ainda mais denso como se apreende nas narrativas 

selecionadas para esta investigação.        

Cabe lembrar, contudo, que o narrador de Pompéia, embora na comodidade do 

presente, não tem nenhuma ilusão sobre a  imagem  de que o melhor da vida está dentro de 

casa, no tempo demarcado pela nebulosidade das ilusões infantis, depois do  qual a escola 

surgiria como uma feliz continuidade. Para ele, a possível harmonia embutida nas brumas do 

passado é uma ilusão perdida semelhante à que envolve o presente. Nesse sentido, é o rito do 

ressentimento que marca o tempo de aprendizagem:  

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos 
alimentam,  a saudade dos dias que correram como melhores. Bem 
considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a  
compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, 
alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sob a mesma base fantástica de 
esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um 
pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo – 
a paisagem é a mesma de cada lado beirando a estrada da vida (O Ateneu, 
1993, p.15). 

Destaque-se nessa passagem a presença do eufemismo, figura de linguagem que se 

ajusta à intenção do narrador em apresentar de modo objetivo a relação entre passado 

(saudade) e o presente (atualidade), a qual apresenta a mesma perspectiva de insatisfação, pois 

a única mudança efetiva está na coloração, ou seja, no modo de enxergar os fatos. 

Para antecipar como essas palavras estarão ajustadas a sua experiência como aluno 

interno, o narrador apresenta dois contatos anteriores com o mundo escolar: freqüentara como 

externo uma escola “onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam 

educação à infância como melhor lhes parecia” (O Ateneu, 1993, p.15). O método de ensino e 

o ambiente completam esse quadro desanimador. O personagem ignorava “as lições com a 

maior regularidade”, bocejando e “torcendo-se de insipidez sobre os carcomidos bancos que o 

colégio comprara”. As companhias também não eram muito alentadoras, já que os bancos 

eram “lustros do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos” (O 

Ateneu, 1993, p. 15).  
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Sob essas condições, a relação ensino-aprendizagem fica comprometida. Em lugar 

dela, o narrador enfatiza as sensações ao recordar o pão com manteiga servido no almoço, a 

lembrança de alguns companheiros de sala, o primeiro embate com “certa injúria crespa”. 

Antes do internato, ainda teve contato com “um professor em domicilio”. Mas esses 

prenúncios de vida escolar não se comparam às sensações experimentadas no modelo 

internato. A percepção de ruptura é antecipada quando o protagonista Sérgio despede-se dos 

brinquedos, símbolo maior da infância:     

O internato! Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha 
próximo o momento de se definir minha individualidade, amarguei por 
antecipação o adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus brinquedos, 
antigos já! Os meus queridos brinquedos pelotões de chumbo! espécie de 
museu militar de todas as fardas (O Ateneu, 1993, p.16).  

Os brinquedos, instrumentos simbólicos de um tempo de maior liberdade, são 

lançados no espaço do entulho, do esquecimento. Não há tempo para se recuperar o que foi 

usado por meio da recriação, usando-se, para esse fim,  o lúdico como  meio de se 

(re)conhecer as  coisas do mundo naquele “pequeno mundo de coisas”  (Benjamin, 1987, p. 

19).  Na narrativa de Pompéia, os objetos oriundos da criação humana aproximam-se da 

natureza depois de cumprida sua funcionalidade: “Força era deixar à ferrugem do abandono o 

elegante vapor da linha circular do lago, no jardim” (O Ateneu, 1993, p. 16). Nesse instante, 

percebe-se que a renúncia às práticas lúdicas e o afastamento do “conchego placentário” são 

renúncias que fortalecerão a individualidade. Sem elas o sujeito não pode inserir-se em novos 

espaços sociais.   

  Assim, processa-se uma nova simbiose, igual à que o narrador, no presente, faz em 

relação à cata de suas memórias estudantis. Agora, destituído de sua função, o vapor integra-

se à calma do ambiente antes agitado pelas performances infantis: “talvez não mais voltasse a 

perturbar com a palpitação das rodas a sonolência morosa dos peixinhos rubros, dourados, 

argentados, pensativos à sombra dos tinhorões na transparência adamantina da água...” (O 

Ateneu, 1993, p.16). 

Antes de entrar para o Ateneu, Sérgio, o protagonista-narrrador, tem dois contatos 

prévios com o colégio. O primeiro, por ocasião da “festa de encerramento de trabalhos”; o 

segundo, na “festa da ginástica”. Entre os dois, a harmonia de uma mesma impressão sobre a 

grandeza e a organização da instituição que o acolheria nos próximos três anos. No primeiro 

relato, prima-se a presença da palavra: “Houve uma locução comovente de Aristarco; houve 

discursos de alunos e mestres; houve cantos, poesias declamadas em diversas línguas”. No 
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segundo, é o corpo que resplende através do “movimento alvejante” dos rapazes: “primeira 

turma os  halteres; segunda, as maças; terceira, as barras” (O Ateneu, 1993,  pp. 18-21, grifos 

do original).  

Entre as duas impressões, contudo, destaca-se o aspecto arquitetônico da escola, 

ampliado por outra instituição referente na educação brasileira por adotar a forma internato: 

“Esta melancolia era um plágio ao detestável pavor monacal de outra casa de educação, o 

negro Caraça de Minas”22 (O Ateneu, 1993,  p. 20).    

Ao caracterizar o colégio e seu diretor, o narrador ressalta a proximidade da educação 

com o mundo dos negócios: a clientela estudantil era selecionada entre “a fina flor da 

mocidade brasileira”, sedimentada por “família de dinheiro” que tinha a “borracha” e a 

“charqueada” como suporte financeiro (O Ateneu, 1993, pp. 16-17). Assim, a educação 

caracteriza-se por mostrar interesses empresariais, além de estabelecer a condição de classe 

social como item seletivo para a formação.     

Dessa perspectiva, a escola funciona como elemento apaziguador das tensões sociais 

como demonstra a prática dos discursos encomiásticos que pautam a ano letivo. No primeiro, 

feito pelo professor Venâncio, marcado pela configuração retórica e pelo tom exaltado, 

ressalta-se o valor do mestre como extensão de nobres sentimentos paternos e maternos, guia 

espiritual nas conquistas do “saber e da moralidade”; a família como expoente do “amor no 

lar”; o “estado, a segurança civil”, culminando com a aproximação da figura de Aristarco às 

hostes divinas: “Acima de Aristarco – Deus! Deus tão-somente; abaixo de Deus – Aristarco” 

(O Ateneu, 1993, p. 19). 

Percebe-se que o contraste marca essas primeiras impressões: às práticas internas 

vistas nas duas visitas antes do ingresso como aluno, seguem as marcas da estrutura do 

prédio; e os traços psíquicos de Aristarco, acentuados logo no primeiro encontro, quando 

acontece o primeiro passo de um ritual: a sugestão do corte dos cabelos, reforçada por Ema, 

esposa do diretor. No discurso, o confronto entre a solidão das crianças do internato, 

neutralizada no Ateneu por ser este a extensão do lar doméstico, a qual tem como garantia a 

presença firme do diretor. Este ameniza o impacto da experiência a ser vivida pelo 

personagem-narrador ao destacar seu compromisso com a “causa santa da instrução”. Para 

tanto, enfatiza que a melhoria nas práticas pedagógicas não resulta somente da “abolição dos 

                                           
22 A memória desta instituição faz-se presente em outro registro literário, o romance Inocência, produzido no 
Romantismo brasileiro:  “ (...) – Daqui a pouco saberá... Mas, diga-me ainda... Onde é que vosmecê  leu  nos 
livros, aprendeu suas histórias e bruxarias? Na corte do Império? –  Não, respondeu Cirino, primeiro no Colégio 
do Caraça; depois fui para Ouro Preto, onde tirei carta de farmácia” (Taunay, 1977, p. 18).  Sobre a importância 
histórico-educacional desta instituição cf.  A educação exilada,  (Andrade, 2000).   
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castigos”, mas do esforço ousado para instaurar medidas que enfatizam a recompensa, o 

trabalho, de modo a transformar “a escola num paraíso”. Mas há desconfiança desses 

propósitos por parte do narrador, aqui marcada pela aparente interrupção do pensamento: “Ele 

havia de criar... um horror, a transformação moral da sociedade” (O Ateneu, 1993, p. 26).  

A nobre intenção do diretor, contudo, esbarra ante os mecanismos de matiz 

econômico, vindos ao primeiro plano, quando são explicitados os meios com que se espalha a 

fama do colégio: “afamado por um sistema de nutrido reclame (...) pintando-o jeitosamente de 

novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa”; 

no impulso de divulgação ritmado pelo “bombo vistoso dos anúncios”; na referência aos 

“boletins de propaganda”; na descrição do diretor que é “todo um anúncio” ao exibir suas 

condecorações nas solenidades (O Ateneu, 1993, pp.16-17)”. Todo esse esforço visava seduzir 

os filhos das famílias mais abastadas, “enriquecida pela setentrional borracha ou pela 

charqueada do Sul” . A exposição desses expedientes lingüísticos sobre a presença indelével 

do  dinheiro, acentua-se nas ocasiões solenes, nas quais Aristarco  “todo era um anúncio” (O 

Ateneu, 1993, pp. 17) até culminar nessa poderosa metáfora sobre o perfil do diretor, a qual 

demonstra que a esfera econômica determina a esfera psíquica,  conformando-a entre passado, 

presente e futuro:  

Contemplávamos (eu com aterrado espanto) distendido em grandeza épica – 
o homem sanduíche da educação nacional, lardeado por dois monstruosos 
cartazes. Às costas, o seu passado incalculável de trabalhos; sobre o ventre, 
para a frente, o seu futuro: o reclame dos imortais projetos (O Ateneu, 1993, 
p. 26,  grifo do original).  

Na sequência, entremeando observação e intervenção, o narrador vai recompondo o 

universo desse colégio merecedor de umas “páginas de saudade”. Ao sentir-se desprotegido 

nesse novo ambiente, ele desenvolve as armas com que poderá enfrentar as muitas batalhas do 

cotidiano escolar. Nesse contexto, o personagem-narrador vive o momento delicado “em que 

predominam as comunicações interpessoais, a nível familiar, escolar e grupal, que constituem 

a base primeira do processo formativo-educacional” (Pucci, 2007, p. 52). Note-se que essas 

experiências agravam-se no contato com o modelo internato.   

O relato literário de Pompéia, consideradas as práticas pedagógicas  da época, no 

espaço desse internato, traz para o leitor contemporâneo o registro de uma árdua experiência. 

A amargura, o pessimismo e a decepção presentes no texto provocam abordagens críticas 

variadas, tal como a de um possível caráter vingativo a permear seu conteúdo, observável 

nesta interpretação discutível de Mário de Andrade:  
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Raul Pompéia se vinga. Se vinga do colégio com uma generalização tão 
abusiva que chega à ingenuidade. Realmente era preciso que o grande artista 
tivesse excessiva consciência da sua constituição de tímido e irrealizado, 
enorme falso respeito dos princípios morais da família, pra botar toda a culpa 
de sua tragédia pessoal no processo educativo do internato (do seu internato) 
e, mais que odiá-lo, se vingar dele com tamanha e tão fogosa exasperação 
(Andrade, 1943, p.173). 

 
A objeção a ser feita a esta interpretação é a de que não é somente sob a perspectiva do 

ressentimento pessoal que se deve buscar a clave para o entendimento da obra. Seu valor 

reside justamente na extrapolação desse limite, à medida que faz incidir sua crítica, baseada 

em experiência própria, às práticas pedagógicas do passado. O estranhamento advém do 

testemunho sobre a contaminação do ideal de formação juvenil com o lado obscuro das regras 

mercantis, as quais transformam a educação em mero papel de troca. Não são idiossincrasias 

as palavras que ornamentam esse discurso narrativo, mas, sim, a constatação de que 

transformar  a educação em uma espécie de linha de montagem causa o mesmo impacto que, 

segundo Benjamin (1989, p. 126) marca a relação do homem com a contemporaneidade: a 

“vivência do choque”, tanto a do homem na multidão quanto a do operário diante da máquina. 

Nessa perspectiva, o colégio onde o protagonista-narrador viveu momentos singulares, “nada 

mais é do que uma implacável máquina pedagógica que, sob o prestígio da publicidade, se 

empenha em fazer dinheiro” (Ivo, 1963, p. 15).  

O segundo capítulo marca o início das aulas. Nele,  o diretor é apresentado sob a 

marca da dualidade e da transição entre as funções de educador e gerente. São permanentes 

pares opositivos a reforçarem essa distinção: “o especulador e o levita; “o educador e o 

gerente”; “a precisão da estatística e a volubilidade da despesa”. Tudo se resume na fusão 

entre o educador e o empresário, “dois lados da mesma medalha: opostos, mas justapostos”. O 

percurso da crônica escolar de cada aluno fica à mercê da contabilidade das “notas do guarda-

livros”, as quais estabeleciam os critérios das “distinções políticas” e “distinções financeiras” 

(O Ateneu, 1993, pp. 27-8). Nesse sentido, a fineza estilística do narrador apresenta uma cena 

que resume de forma singular essa justaposição: “Às vezes, uma criança sentia a alfinetada no 

jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo, que não achava em suas 

contas escolares... o pai estava dois trimestres atrasados” (O Ateneu, 1993, p. 28).   

O uso de recursos publicitários entre finalidades pedagógicas mostra que o colégio é 

apenas, segundo Ivo (1963, p.15), “uma implacável máquina pedagógica que, sob o prestígio 

da publicidade, se empenha em fazer dinheiro”.  Dessa forma,  as estratégias para seduzir 

clientes, empregadas por Aristarco, mostram que “o discernimento vai sendo amolentado 
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pelas técnicas prazerosas da propaganda e do marketing” (Bosi, 2003, p. 56). Em síntese: tudo 

em nome do lucro, já que se trata de uma “educação dispendiosa” (Weber, 2004, p. 30).   

As reflexões sobre a maquinaria financeira que impulsiona a instituição são trazidas, 

para o plano do presente, por um narrador maduro, mediante o recurso da memória. A 

expressividade estética de Pompéia, porém, faz a interseção entre esses planos. Isso traz para 

a narrativa uma experiência exemplar, na medida em que dimensiona o impacto sofrido por 

Sérgio, em sua visita ao colégio, sob o suporte do discurso na primeira pessoa. Um exemplo 

disso está no contato com “os objetos próprios para facilitar o ensino”, tais como “cartas 

geográficas”, “estampas coloridas”, “quadros vidraçados” (O Ateneu, 1993, p. 28), aos quais o 

protagonista é apresentado tendo como guia  um diretor zeloso na prática da opacidade. Sua  

reação emotiva atesta que é no plano do ideal que se move essa primeira impressão diante das 

ofertas de ensino. 

Da mesma forma, é no âmbito da subjetividade que o leitor percebe a reação do 

menino ante outro aparato redutor da individualidade, configurado em imagens que “exibiam 

sonoramente regras morais e conselhos muito meus conhecidos de amor à verdade, aos pais, e 

temor de Deus, que estranhei como um código de redundância” (Pompéia, 1993, p. 28, grifo 

nosso).  Antes da escola, o menino mostra a familiaridade com a contenção: regras, normas, 

leis que exercem a função psíquica do controle externo e orienta sobre as vontades, desejos, 

aspirações, ainda que pais e autoridades estejam ausentes. Diante disso, o “código” representa 

um sinal de estranhamento. Sobre esse momento, no qual a separação do núcleo familiar 

provoca ranhuras psíquicas, cabe lembrar que ele é resultante da complexidade da sociedade 

contemporânea cujas demandas de ordem material terminam por esgarçar as relações afetivas. 

Nesse sentido, a família não pode ser mais um lugar de remanso em meio ao caos, pois 

também é atingida pelos estilhaços oriundos das mudanças impostas pelo capitalismo: 

(...) a tendência de desenvolvimento que põe em dúvida a família parece dar 
ao indivíduo, pelo menos temporariamente, novo apoio. Mas, ao mesmo 
tempo, a família também é atacada desde o seu interior. A socialização 
progressiva significa uma repressão e um controle cada vez mais absoluto 
dos instintos. As renúncias que disso resultam não ocorrem sem atritos. Os 
impulsos reprimidos podem reagir, por sua vez, de maneira destrutiva, sobre 
a família. Esta encontra-se hoje, por assim dizer, entre dois ataques 
desfechados, simultaneamente, em duas frentes, o do progresso civilizatório, 
por um lado, e o das tendências irracionais assim acionadas, por outro 
(Adorno; Horkheimer, s/d, p. 133)    

Egresso de um núcleo marcado pela definição exata dos papéis a serem exercidos por 

seus integrantes, o protagonista depara-se com o limite entre a aceitação e a recusa, embate 
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em que desponta a aura da inocência para se enfrentar esse universo regido pela falsificação, 

no qual também se insere a figura do professor:  

Entre os quadros, muitos relativos ao Mestre –  eram os mais 
numerosos; e se esforçavam todos por arvorar o mestre em entidade 
incorpórea, argamassada de pura essência  de amor e suspiros 
cortantes de sacrifício, ensinando-me a didascalolatria que eu, de 
mim, para mim, devotamente, jurava desempenhar à risca” (O 
Ateneu, 1993,  pp. 28-9, grifos nossos). 

Ainda no plano físico, vale registrar nesse segundo capítulo, a referência ao professor 

Mânlio, “da aula superior das primeiras letras”, ao qual o narrador é apresentado sob 

impressões menos idealizantes. Para isso concorrem tanto a precisão descritiva: “aprumado, 

de barba toda grisalha e cerrada”; quanto a maneira de se portar na prática docente: 

“desconfiando por sistema de todos os meninos” (Pompéia, 1993, p. 29). Na contramão, 

registre-se o discurso moralizante de Aristarco, regido por vinte e dois verbos no infinitivo, 

cujo objetivo maior é defenderem o solo sagrado da “moralidade”, para o qual ele move todas 

as suas forças:  ‘“(...) É o caráter! Não é a  preguiça o inimigo, é a imoralidade!’ Aristarco 

tinha para esta palavra uma entonação especial, comprimida e terrível, que nunca mais a 

esquece quem a ouviu dos seus lábios. ‘A imoralidade!’’’ ( O Ateneu, 1993, p. 29).  Percebe-se 

que a voz do diretor afina-se com a disposição própria do período, quando se observa que o 

país,  prestes a mudar de rumo político,  tinha nas acepções do caráter e da moral, auxiliares 

discursivos para a sustentação de uma nova “ordem e progresso”.       

Nesse primeiro encontro do personagem Sérgio com as regras da administração 

escolar, tem-se o ritual de passagem, cujo conteúdo e objetivo deixa marcas visíveis, tais 

como o  experimento das calças longas, cabelos cortados, farda, número de identificação. 

Nota-se também a recusa da socialização quando ele se depara com dois índices temporais de 

controle do comportamento: na hora de “afrontar o recreio” e no contato com o instrumento 

que marca o ritual das aulas: “às onzes horas, a sineta deu o sinal das aulas” mediante o  

primeiro encontro com um dos agentes mantenedores da ordem, “João Numa, inspetor ou 

bedel”, (O Ateneu, 1993, p. 30). Passa-se então à descrição de um punhado de alunos, futuros 

companheiros, com os quais o protagonista dividirá as demandas da aprendizagem, que não 

ficaram restritas aos protocolos escolares.  

É com as tintas do Naturalismo que é apresentada essa pequena “fauna”, mediante o 

uso do comparatismo, recurso dos mais expressivos na estilística do autor. Para Bosi (1994, p. 

184), essa aproximação é sempre violenta “e no caso das pessoas, depressivas. A norma é o 
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caricato, revelando o quanto traumático devem ter marcado as experiências que lhes ficaram 

subjacentes”. Assim, essa breve recolha dos companheiros de sala é marcada pelo negativo, o 

qual acentua o desafio da escola na missão de enquadrar indivíduos cujo comportamento 

projeta-se na direção do não se sujeitar ao doutrinamento, à imobilidade, à aceitação.  Esse é, 

relembrando Adorno (2006), o desafio maior da escola: fazer o indivíduo mover-se entre a 

adaptação e a autonomia. O perfil dos futuros companheiros do protagonista ganha mais 

revelo ante a descrição precisa do narrador, que utiliza uma adjetivação excessiva para 

acentuar o tosco, o bizarro, o estranho:  

Os companheiros de classe eram cerca de vinte; uma variedade de tipos que 
me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, 
motilidade brusca e caretas de símio – palhaço dos outros, como dizia o 
professor; o Nascimento, o bicanca, alongado por um modelo geral de 
pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice; o Álvares, moreno, 
cenho carregado, cabeleira espessa e intonsa de vate de taverna, violento e 
estúpido, que Mânlio atormentava, designando-o para o mister das 
plataformas de bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leves 
que carregar a responsabilidade dos estudos; o Almeidinha, claro, 
translúcido, rosto de menina, faces de um rosa doentio, que se levantava para 
ir à pedra com um vagar lânguido de convalescente; o Maurílio, nervoso, 
insofrido, fortíssimo em tabuada: cinco vezes três, vezes dois, noves fora, 
vezes sete? ... lá estava o Maurílio, trêmulo, sacudindo no ar o dedinho 
esperto... olhos fúlgidos no rosto moreno, marcado por uma pinta na testa; o 
Negrão, de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra, 
canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado três minutos, sempre à mesa do 
professor, sempre enxotado, debulhando um risinho de pouca vergonha, 
fazendo agrados ao mestre, chamando-lhe bonzinho, aventurando a todo 
ensejo uma tentativa de abraço que Mânlio repelia, precavido de confianças; 
Batista Carlos, raça de bugre, válido, de má cara, coçando-se muito, como se 
não tivesse nada com aquilo, espreitando apenas o professor para aproveitar 
as distrações e ferir a orelha dos vizinhos com uma seta de papel dobrado. 
Às vezes a seta do bugre ricocheteava até a mesa do Mânlio. Sensação; 
suspendiam-se os trabalhos; rigoroso inquérito. Em vão, que os partistas 
temiam-no e ele era matreiro e sonso para disfarçar (O Ateneu, 1993 pp. 30-
1). 

 
 

A experiência da partilha escolar com esses seres díspares tende para o choque, 

embora eles exerçam fascínio sobre o narrador, pois são trazidos para o primeiro plano em 

detrimento de outros componentes:  “o resto, uma cambadinha indistinta, adormentados nos 

últimos bancos, confundidos na sombra preguiçosa da sala” (O Ateneu, 1993, p. 31).  

A ressonância das dificuldades de superação nesse ambiente hostil dá-se, logo de 

saída, no ritual da primeira aula. Depois do contato com os companheiros de sala, o 

personagem sente-se intimidado em se submeter ao exame do professor Mânlio. Aqui a 

plasticidade do estilo de Pompéia apresenta com precisão o drama da personagem aos olhos 
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dos leitores de qualquer época, mediante um procedimento metonímico fulgurante, que reúne 

objetos, tempo, perfume e partes do corpo, enquanto o avexar-se e a  vertigem do protagonista  

tomam conta da cena:  

Adivinhei sobre mim o olhar visguento do Sanches, o olhar odioso e 
timorato do Cruz, os óculos azuis do Rebelo, o nariz do Nascimento, virando 
devagar como um leme; esperei a seta do Carlos, o quinau do Maurílio, 
ameaçador, fazendo cócegas ao teto, com o dedo feroz; respirei no ambiente 
adverso da maldita hora, perfumado pela emanação acre das resinas do 
arvoredo próximo, uma conspiração contra mim da aula inteira, desde as 
bajulações de Negrão até a maldade violenta do Álvares. Cambaleei até à 
pedra (O Ateneu, 1993, pp. 31-2). 

O que se segue pode figurar nos melhores manuais de psicologia. As  palavras e as 

frases expõem o desequilíbrio emocional da personagem, sobre o qual a presença do professor 

deveria ser  um anteparo. Mas, ele cumpre mecanicamente a averiguação, indiferente ao 

temor de seu discípulo. Dessa forma, sobre o indivíduo cai o manto da alienação ente o 

choque e a rispidez da cultura.  Nesse instante, a literatura torna-se um ancoradouro para as 

vozes do passado. Quantas experiências desse tipo não puderam chegar até nós em virtude de 

não ter encontrado o meio ou a capacidade de registrá-las? Assim, recompõe-se, sob o auxílio 

da imaginação e da memória, certos recortes do processo educacional brasileiro, quando se 

tem o conflito diante dos protocolos da relação ensino-aprendizagem. Para isso, no entanto, há 

de se ter em vista que as emoções aqui apresentadas não se equiparam às existentes na “vida 

real” do autor e do leitor, já que são “recordadas com tranqüilidade”. No caso presente, as do 

Sérgio adulto, são “expressadas – isto é, libertadas pela análise; são sentimentos de emoções, 

percepções de emoções” (Wellek; Warren, s/d, p. 41): 

O professor interrogou-me; não sei se respondi. Acovardou-me o terror 
supremo das exibições, imaginando em roda a ironia má de todos aqueles 
rostos desconhecidos. Amparei à tábua negra, para não cair; fugia-me o 
solo aos pés, com a noção do momento; envolveu-me a escuridão dos 
desmaios, vergonha eterna! liquidando-se a última energia... pela melhor 
das maneiras piores de liquidar-s uma energia (O Ateneu, 1993, p. 32).  

Para Sérgio, o empenho para transitar em um espaço marcado por tantas informações e 

submissões tem o componente moral como objeto: seja ao achar um panfleto imoral, que o 

remete à lembrança do discurso de Aristarco; seja no encontro com o colega Rabelo, que se 

arvora à condição de protetor, alertando-o sobre os demais mediante fustigações negativas e 

referências sexuais – um dos temas caros não só nesta obra, mas para o modelo internato em 
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geral:  “uma corja”, “corja de hipócritas! Imorais!”, “modo de mulher”, “vozinha de moça”, 

“pervertidos como meninas no desamparo” (O Ateneu, 1993, pp. 33-4).  

Como símbolo dessa degradação, tem-se o aluno Franco, “uma alma penada”, 

exemplo da degradação moral do colégio, (O Ateneu, 1993, p.33).   Por fim, um conselho que 

soa como uma atualização do  que fora dado pelo pai à porta do Ateneu. Contraposto ao tom 

filosofante embutido no discurso do genitor ao comparar a escola ao mundo, o colega Rebelo 

alerta para os desafios mais próximos da pele: “faça-se homem, meu amigo! Comece por não 

admitir protetores” (O Ateneu, 1993, p. 34).  

Uma breve trégua nessa ansiedade parece ser ensaiada com o adiamento do exame, 

somente feito na segunda aula, pelo professor Mânlio. Suas palavras de incentivo e a atitude 

generosa dos colegas, a carícia do Maurílio em sua cabeça, apesar dos “olhos vesgos” 

teimarem “fazer gaifonas à socapa” pressupõem que as descrições do narrador, rememorando 

experiências da tenra idade, careceriam de uma mediação23.  

Mas o incidente com Barbalho, do qual resulta “o peito da blusa coberto de sangue” 

que “lhe corria pelo nariz” depois de terem se “engalfinhados como feras” deixa cair a 

verdade da luta renhida a ser travada, como alertara-lhe o pai. Nesse instante, confronta-se o 

ardor juvenil das idealizações com a imagem do “chouriço invertido”, metáfora-chave para 

descrever a crueza dessa realidade marcada pelo vazio, pelo superficial, pelo falso. No recanto 

da “tristeza de hospital dos dormitórios”, o doente da alma expõe suas agruras que remetem a 

demandas de ordem psíquica:   

Era assim o colégio. Que fazer da matalotagem dos meus planos?  

Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade, que 
me intimidava com os obscuros detalhes e as perspectivas informes, 
escapando à investigação da minha inexperiência? Qual o meu destino 
naquela sociedade que Rebelo descrevera horrorizado, com as meias frases 
de mistério, suscitando temores indefinidos, recomendando energia, como se 
coleguismo fosse hostilidade? De que modo alinhar a norma generosa e 
sobranceira de proceder com a obsessão pertinaz do Barbalho? Inutilmente 
buscara reconhecer no rosto dos rapazes o nobre aspecto da solenidade dos 

                                           
23 Valem, nesse sentido, essas considerações de Lúcia Miguel-Pereira ( 1973, p. 108. O primeiro grifo é do 
original; os últimos são  nossos) ao depurar os interstícios da relação autor e narrador para a configuração de um 
texto calcado na experiência escolar e no esforço de recompô-la aparando-se  as arestas afetivas mediante o 
processo seletivo da memória: “(...) a julgar-se pelo tema, parecia um roman à clef , caricatura de um colégio 
famoso na época, o colégio Abílio, uma crítica aos internatos, à sua ação desmoralizadora; na essência, porém, 
nada mais era do que o drama da solidão. (...) No momento há de ter sido de grande interesse descobrir os  traços 
de semelhança entre o Ateneu e o seu modelo, saber até que ponto no narrador se encarnara o autor.  Hoje já não 
importam tais indagações. Não sofrendo dos defeitos comuns nas obras intencionais, o livro como que se 
desprendeu completamente das circunstâncias de que se originou. Pela força que a anima, a figura do diretor 
Aristarco se libertou da do barão de Macaúbas, se dela nasceu; tem as características  da criação artística que, 
se não prescinde da experiência, aproveita-a apenas como material de construção, como o barro dos escultores, 
transformando-a livremente. Assim todas as outras, ainda a de Sérgio”. 
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prêmios, dando-me ideia da legião dos soldados do trabalho, que 
fraternizavam no empenho comum, unidos pelo coração e pela vantagem do 
coletivo esforço. Individualizados na debanda do recreio, com as 
observações ainda mais críticas do Rebelo, bem diverso sentimento 
inspiravam-me. A reação do contraste induzia-me a um conceito de 
repugnância que o hábito havia de esmorecer, que me tirava lágrimas 
daquela noite. Ao mesmo tempo oprimia-me o pressentimento da solidão 
moral, fazendo adivinhar que as preocupações mínimas e as concomitantes 
surpresas inconfessáveis dariam pouco para as efusões de alívio, que 
corresponde o conselho, a consolação (O Ateneu, 1993, p. 37, grifos 
nossos).  

      Para fechar o capítulo, três passagens que indicam a alienação e a necessidade de 

superá-la. O primeiro na fala do colega Rebelo, que revela a  importância de o protagonista ter 

um “protetor” em um ambiente marcado  por índices lingüísticos negativos, tais como 

“ermo”, “solidão”, “falsidade traiçoeira dos afetos”, “malevolência”, “espionagem da 

vigilância”, acrescidos à  “ fúria tonante de Júpiter diretor, o tremendo Aristarco dos 

momentos graves”. O segundo, em uma das poucas lembranças referentes à família no 

decorrer da narrativa. 24 Esse distanciamento simbolizaria “o abandono das crianças sem lar 

que os asilos da miséria acolhem”.  Por fim, no pesadelo em que se misturam Sanches, 

Barbalho e Franco. Este, o mais humilhado dos alunos, aparece de forma reveladora no nível 

do inconsciente do protagonista, revelando uma significativa identificação: “Eu era o Franco”. 

A cena impressiona,  visto que parece uma projeção do desejo de liberdade diante da 

multiplicidade de imagens do colégio, de “mil colégios arrebatados, num pé-de-vento”. Como 

desfecho, o corte abrupto, a sinalização inexorável do tempo que disciplina o ambiente 

escolar: “a sineta, tocando a despertar, livrou-me da angústia. Cinco horas da manhã” (O 

Ateneu, 1993, p. 37).  

O terceiro capítulo tem como referência “o caso banal da natação” na piscina da 

escola, que será alvo, mais adiante, de uma frustrada vingança idealizada por Franco. A 

lembrança do banho coletivo é aludida mediante o uso da metalinguagem, pois o narrador 

afirma que a excluiria se, quando criança, e de forma predestinada, tivesse tido a capacidade 

de “fabricar documentos autobiográficos, para a oportuna confecção de mais uma infância 

célebre” (O Ateneu, 1993, p. 37, grifo do original). 

                                           
24 Essa escassez referencial  chamou a atenção de Lúcia Miguel-Pereira (1973,  p. 109) ao notar que Sérgio não 
sentia saudades da família, mas sim da “proteção alcochoada que sentira em torno de si”. Não fala 
explicitamente se sofreu com a separação. Ao contrário, parece mostrar-se indiferente ao fato. Depois da 
primeira quinzena no colégio, a ânsia era de ser mirado pelos olhos maternos e  paternos, os quais “lhe 
refletiriam  uma imagem de si mesmo mais lisonjeira do que a que percebia nos alunos e mestres”. 
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Aqui cabe uma comparação entre as águas presentes no tanque doméstico, evocadas 

na abertura do livro, ocupadas por figuras graciosas e iluminadas e as águas turvas desta 

piscina onde adolescentes de idades díspares nadam de forma promíscua. A primeira lembra 

“o ouro da manhã” que simboliza a “eterna metáfora da infância” (Bosi, 2006, p. 53). A 

segunda, contudo, está contaminada por revelar uma “água gorda, salobra da transpiração 

lavada das turmas precedentes, que as dimensões do tanque impediam a devida renovação” (O 

Ateneu, 1993, p. 38).    

No espaço destinado à socialização, o narrador insere reflexões de natureza 

determinista ao chamar a atenção para o confronto entre maiores e menores no “turbulento 

debate de corpos nus”. Aqueles, destemidos, audaciosos, acrobáticos; estes, “dando-se as 

mãos em cacho, espavoridos, se algum mais forte chegava” (O Ateneu, 1993, p. 38).  

Nesse recorte de virilidade ou da ausência dela, faz-se referência à Ângela, segundo 

elemento feminino na trama (o primeiro é Ema), empregada do colégio, que traz à tona a 

sensualidade e a sedução ao atiçar os rapazes lançando-lhes pedrinhas enquanto nadavam. 

Essa é apenas uma pausa na agitação. Sérgio é vítima de um forjado afogamento feito por 

Sanches, no intuito de “fazer valer um bom serviço”. A repugnância inicial transmuda-se em 

gratidão.  Passado o episódio, fica a certeza de que é pelo caminho do estranhamento que se 

realizará a  passagem para o “mundo” previsto pelo pai: “curiosa e acidentada tinha de ser 

essa minha aventura de apego e confiança” (O Ateneu, 1993, p. 39).  

Em seguida, o protagonista depara-se com uma experiência que mostra ser a escola 

uma repetidora de ordenações de instituições como a  militar. Além da disciplina corporal, a 

vigilância é incentivada e disseminada entre os próprios integrantes. No internato, essa função 

fica a cargo de “um decurião ou vigilante”, a quem cabia fazer funcionar com “regularidade 

de organização militar, o deslocamento para a ginástica, missa, refeitório, aulas. Esses 

“pequenos tiranetes” eram escolhidos, segundo Aristarco, “por seleção de aristocracia”, para a 

qual contribuía efetivamente a situação financeira do aluno ou a tendência em não infringir as 

regras de funcionamento de sua máquina pedagógica (O Ateneu, 1993, pp. 39-40, grifo do 

original). Segundo Moraes, essa aproximação com o “mundo da caserna” deve-se ao fato de 

ele representar a melhor forma de mediação para o indivíduo e para a sociedade: “[...] 

enquanto ideal de sistema, pode ter sua atração, pois é o que mais se aproxima da própria 

ideia de sistema – hierarquia, disciplina, rotina, previsibilidade e, sobretudo, controle” (1999, 

p. 180, grifos do original). Do ponto de vista psicológico do indivíduo observa-se, contudo, 

como ele se move em tempo e espaço tão limitados ao ficar à mercê das pequenas brechas que 

se abrem dentro de organizações  marcadas por múltiplos impeditivos como o modelo 



 

39 

 

internato, que traz distúrbios psíquicos para alguns indivíduos que nele  circulam, como atesta 

essa observação de  Freud:  

Partimos do fato fundamental de que o indivíduo num grupo está sujeito, 
através da influência deste, ao que com freqüência constitui profunda 
alteração em sua atividade mental. Sua submissão à emoção torna-se 
extraordinariamente intensificada, enquanto que sua capacidade intelectual é 
acentuadamente reduzida, com ambos os processos evidentemente dirigindo-
se para uma aproximação com os outros indivíduos do grupo; e esse 
resultado só pode ser alcançado pela remoção daquelas inibições aos 
instintos que são peculiares a cada indivíduo, e pela resignação deste àquelas 
expressões de inclinações que são especialmente suas. Aprendemos que 
essas conseqüências, amiúde importunas, são, até certo ponto pelo menos, 
evitadas por uma ‘organização’ superior do grupo, mas isto não contradiz o 
fato fundamental da psicologia de grupo: as duas teses relativas à 
intensificação das emoções e à inibição do intelecto nos grupos primitivos 
(Freud, 1976, p. 35).   

 
Nesse processo, o protagonista sente a necessidade de fortalecer a virilidade para 

enfrentar “o mundo” reproduzido na escola, conforme o alerta do pai. Para isso é necessário 

despojar-se de certas proteções, tal como a oferecida, inicialmente, pelo colega Rebelo. Mas o 

justapor-se entre escola e caserna é a metáfora que melhor define sua adaptação ao universo 

escolar: “Depois que sacudi  fora a tranca dos ideais ingênuos, sentia-me vazio de ânimo; 

nunca percebi tanto a espiritualidade imponderável da alma: o vácuo habitava-me dentro” (O 

Ateneu, 1993, p.40). Nesse sentido, é importante lembrar que as marcas dessa tensão, qual 

seja, a da escola como espaço da interdição, no qual se gera a recusa e a negatividade, torna-

se uma constante nos relatos autobiográficos. É o que observa Galvão no tocante a escritos 

sobre a escola, posteriores à obra de Pompéia, no caso os de José Lins do Rego: “Casa de 

correção, sanatório, prisão eram alguns nomes para denominar a escola. Amansar, endireitar, 

consertar são alguns dos verbos utilizados para falar da ação escolar” (Veiga, 2009, p. 64). 

Para Mazzari (1997), a ordenação do Ateneu, tendo como suporte práticas militares, antecipa 

“traços de comportamento e mentalidade que se objetivaram algumas décadas depois em 

realidade histórica.” 25 

O conflito entre a letargia moral e a sexualidade, que é uma ameaça aos indefesos, 

resulta “na efeminação mórbida dos indivíduos”, e traz para o protagonista a mesma 

inquietação ante os rituais militares, com seu “ranram estagnado da paz das casernas, o 

prosaísmo elementar da faxina” (O Ateneu, 1993, p. 41). Essa crítica, contudo, advém do 

                                           
25 O autor faz um comparativo entre  O Ateneu (1888) e As atribulações do pupilo Torless (1906),  de Robert 
Musil. A “realidade histórica” apresentaria o nazi-fascismo como espelho das práticas de dominação 
apresentadas no “microcosmo” das duas escolas abordadas nesses romances.  
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narrador-adulto, que tem condições de fazê-la devido ao privilégio do distanciamento 

temporal. Entre a ação do passado e a que transita no presente da narração situa-se a oposição 

entre “experiência” e “vivência”  demarcada por Benjamin (1989, p. 111). Se a primeira é 

vivida sem a intervenção da consciência, somente com o fluxo do tempo o menino Sérgio 

poderia dimensionar todas as impressões de isolamento e solidão passadas no âmbito deste 

Ateneu, diante do qual tudo é estranhamento. O “eu” que ali se move sente-se impotente 

diante da engrenagem de ordem positivista, autoritária e darwinista do colégio: “O 

desembaraço tumultuoso dos companheiros à recreação, a maneira fácil de conduzir o 

trabalho, pareciam-me traços de esmagadora superioridade, espantava-me a vivez dos 

pequenos, tão pequenos alguns!” (O Ateneu, 1993, p. 41, grifo do original). Dessa forma, 

percebe-se no gênero narrativo que configura O Ateneu não haver espaço para a assertiva de 

Adorno (2006, p. 121) sobre um dos princípios norteadores da pedagogia moderna: “A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica.”  

Ainda no embate entre essência e aparência, registre-se a forma como o narrador 

apresenta o contato com certos conteúdos escolares, marcados por uma “pedagogia tentadora 

e mendaz” (Bosi, 2003, p. 77). As possíveis dificuldades de assimilação são amenizadas pela 

forma como o personagem vai depurando alguns itens da estrutura curricular com o auxílio do 

colega Sanches. Esse encontro resulta em uma pedagogia mais palatável que a inserida nos 

manuais didáticos. Assim, na Geografia, os continentes, rios, cordilheiras têm aparados os 

excessos físicos. O número das cidades reduz-se “para que eu não tivesse de decorar tanto 

nome”. Na Gramática funde-se, com ironia, o teor do ensino a degustações interditas: “A seu 

turno a gramática abria-se como um cofre de confeites pela Páscoa”. A História Pátria, “desde 

os missionários da catequese” até “as eras da Independência” resulta em “cada página era um 

encanto, prefaciada pela explicação do colega complacente do colega”. No roteiro do 

falseamento não escapa nem as Escrituras. Estas, dos Gênesis aos mártires, soam como uma 

epopéia musical: “E eu bebi a embriaguez musical dos capítulos como o santo profundo das 

catedrais” (O Ateneu, 1993, pp. 41-3). Nota-se que essas práticas inserem-se na noção de 

“adaptação” cunhada por Adorno (2006, p. 154), na medida em que o protagonista desmonta 

conceitos e recorre a distintos mecanismos  do pensamento para memorizar conteúdos  e  

reproduzi-los posteriormente.   

É importante notar que, em companhia de Sanches, preceptor e sedutor, alguns 

conteúdos ganham relevos mais plásticos e escapam da rotina das aulas. Assim, em uma 

incursão ao capítulo nono dos Lusíadas, o protagonista sente “por diante das estrofes, 

rasgando, na face nobre do poema, perspectiva de bordel a fumegar alfazema. (...) A análise 
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aguilhoava as rimas; as rimas passavam, deixando a lembrança de um requebro impudente” 

(O Ateneu, 1993, p. 48). Da mesma forma é o encontro com as palavras em “um curso 

pitoresco de dicionário”. Nele, o interesse não fica na superfície das significações ou na 

escolha de vocábulos comportados, prática reveladora para o desnudamento dos segredos do 

mundo: “O inexperiente não conquista uma passo no imenso capital das palavras. Sanches 

estava afeito. Penetrou comigo até os últimos albergues da metrópole, até à cloaca máxima 

dos termos chulos” (O Ateneu, 1993, pp. 48-9).   

   Esse percurso é feito sem maiores embaraços. Em dois meses, vence-se “por alto toda 

a matéria do curso”.  O diretor também contribui para esses foscos empreendimentos 

didáticos quando inicia um “um curso noturno de cosmografia”. Até o “descuido” sobre o 

posicionamento do Cruzeiro do Sul” torna-se esquecível perante seus apetrechos pedagógicos: 

“maquinismos de ensino astronômico (...), estrelas e arames retorcidos, rodas dentadas de 

latão, lâmpadas frouxas de nafta parodiando o sol”. Movimentar toda essa engrenagem é 

reforçar a imagem poderosa do diretor, que o narrador eleva à condição divina: “É a mão da 

providência!”(O Ateneu, 1993, pp. 50-1).   

A constatação sobre o “descrédito escolar” que funda essa narrativa não se deve 

apenas à debilidade psíquica do protagonista26. A justificativa para “a perda do ideal 

cenográfico de trabalho e fraternidade”,  que o personagem atribuíra à escola, faz-se presente 

no discurso vazio das intenções moralizantes, na distribuição de valores timbrados pela 

condição social dos indivíduos, além dos inúmeros expedientes repressivos. Entre eles, o 

“livro de notas”, considerado “a mais terrível das instituições”, espectro vigilante da injustiça 

e do arbítrio, cuja eficácia punitiva, por se constituir com o peso das palavras, era maior do 

                                           
26 Nesse aspecto, ressalte-se a questão da homossexualidade, tema tão caro a instituições com o modelo 
internato. Apesar do envolvimento de Sérgio com três de seus colegas, Sanches, Bento Alves e Egberto, em 
nenhum momento   vemos que ele “reconhece abertamente suas tendência homossexual”.  Identifica “os casos de 
Candido e Egbert, assim como de outros homossexuais que aparecem na novela, mas não o seu próprio caso” 
(Heredia, 1979, p. 36). Para Perrone-Moisés (1988, p. 25) essa forma velada atenderia às condições do tempo, 
sejam as morais, sejam as do autor. Embora seja uma prática “das mais comuns e mais traumatizantes do 
internato, por ser um lugar de confinamento de indivíduos do mesmo sexo”, Pompéia o apresenta “com extrema 
sutileza, pelos caminhos da instituição, sob os véus do eufemismo, com a discrição das reticências. Tudo é 
aludido sem que seja preciso enunciá-lo. Precauções enunciativas ditadas pela censura de época ou autodefesas 
do próprio autor, ao tocar em lembranças por demais dolorosas, que não convém escavar demasiadamente? 
Provavelmente as duas coisas”. Para a presente análise essa discussão tem relevância quando se observa a reação 
de Aristarco quando o “caso Candido,” vem à tona. Apesar de atacar violentamente esse suposto “desvio moral”, 
o diretor prefere a ação do esquecimento a tomar qualquer ação punitiva, temendo que “a divulgação do mesmo 
pudesse afetar o prestígio do estabelecimento” (Heredia, 1979, p. 34).  É plausível, contudo, considerar que o 
moralismo do diretor ocultaria sua própria “tendência homossexual”. Sua reação advém mais do seu conflito 
interno do que da proteção ao estabelecimento, pois dentro das “exigências morais da civilização”, muitos 
tendem a substituir atos bárbaros por atitudes que atendam “sua avareza,  seus impulsos agressivos ou seus 
desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras pessoas por meio da fraude e da calúnia, desde que 
possam permanecer impunes; (...)” (Freud, 1996, p. 21).    
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que o envio do “condenado” à  cafua, espécie de “asilo das trevas e dos soluços” (O Ateneu, 

1993, p.52). Da terrível expectativa da leitura das notas, escapavam “os privilegiados, os 

vigilantes, os amigos do peito” (O Ateneu, 1993, pp. 52-3). Outro método intimidante é a 

aparição repentina do diretor durante as aulas, “surpreendendo professores e discípulos”. O 

lidar cotidiano com essas práticas repressivas aprofundam a degenerescência do aluno Sérgio. 

Outra situação tão conflitante quanto à sexual acontece quando o protagonista tem um 

breve interlúdio com a religião. Essa prática, que é alternada com as referências eróticas, 

também é marcada pelo fracasso. Na ambiência do internato misturam-se fanatismo, devoção, 

atração pelos rituais da igreja. O conluio de Sérgio dura pouco. Ele é “religioso, no sentido 

sentimental” e “logo perde sua crença”. A religião o socorre nos momentos de depressão, 

torna-se um remanso, depois de “estar sujeito à duplicidade e à falta de sinceridade de seus 

companheiros” (Heredia, 1979, pp. 36-7). A brevidade desse contato não descarta a função 

psíquica da culpa, sentimento reconhecido pelas religiões no “papel desempenhado na 

civilização” (Freud, 1996, p. 138). Registre-se ainda, nessa passagem, o confronto de forças 

místicas e míticas. Estas simbolizadas na demonstração de Aristarco:   

Nos momentos de ira e de exaltações eloquentes é que sabia fazer-se em 
verdadeiro divino. Era mais que uma revelação temerosa do Olimpo; era 
como se Júpiter mandasse Mercúrio catar à terra os raios já disparados e os 
unisse ao estoque inadiável dos arsenais do Etna (O Ateneu, 1993, p. 59).   

A força desse discurso distribui-se entre “conselhos e reprimendas”. Estas voltadas 

para os delitos mais perceptíveis, nas “culpas coletivas”. Mas a punição individualizada é a 

que facilita o fortalecimento da força e da contenção. Nesse sentido, estão os castigos 

infligidos ao aluno Franco, um pobre-diabo que serve às imolações coletivas, quando se 

descobre que praticara um ato imundo: urinar em um objeto indevido27. O substantivo usado 

por Aristarco é carregado de simbologia principalmente no âmbito religioso: 28 “O porco! 

Bramia Aristarco. O grandíssimo porco!” repetia como um deus fora de si. Em redor todos 

apoiavam a energia da corrigenda. Resolveu-se, porém, deixar com vida o criminoso” (O 

Ateneu, 1993, p. 61).  

                                           
27 Apesar do tom naturalista que muitos veem na obra, o narrador usa sutileza e ironia para descrever o ato: “E 
para tomar água de um poço aí existente, cuja bomba não funcionava em regra, deliberou, imaginem! Umedecer 
a bucha aspiradora com um líquido que Moisés seria capaz de obter no árido deserto, sem milagre mesmo e sem 
Horeb (O Ateneu, 1993, p. 60).   
28 Além da conotação de animal sujo, que deve ser evitado à mesa, o porco também serviu para designar os 
chamados  cristãos-novos, ou marranos: “Diz-se do judeu ou mouro que, na Espanha e em Portugal de outrora, 
era convertido ao cristianismo, mas suspeito de manter suas crenças” (Aulete, 2004, p. 520).  
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O protagonista solidariza-se com este decaído, oriundo de uma família destroçada, na 

consecução de um plano de vingança que fracassa: encher com cacos de vidro a piscina. Um 

das exigências da punição – ficar com os abraços abertos cheios de sapoti – não é obedecida 

por Sérgio. Sua negação, nesse caso, é perfeitamente compatível com a idade, mas cabe ao 

narrador o aprofundamento crítico dessa pequena rebeldia: “Franco naturalmente submeteu-se 

e lá esteve, braços abertos, a fazer de fruteira no interesse do sistema de punições morais. 

Tanto  melhor para o sistema” (O Ateneu, 1993, p. 65). A descrição tem força o bastante para 

alinhar a obra de Pompéia entre as que, mais particularmente no contexto alemão, fizeram 

“crítica à escola de inícios do século”, principalmente quanto ao seu aspecto repressivo:  

(Adorno, 2006, p.108). Nesse sentido, o internato representa o paradoxo da sociedade 

burguesa: de um lado, a alienação da família; do outro, a autonomia do indivíduo. Tal sistema 

visa ocupar a repressão antes realizada na esfera familiar.                 

    Findo o período místico, acentua-se o sentimento de solidão: “E me achei de novo 

sozinho no Ateneu; sozinho mais do que nunca” (O Ateneu, 1993, p. 70). Para amenizar esse 

sentimento, existe o ritual das saídas para rever a família. Isso, contudo, fica condicionado à 

visão empresarial do diretor, que opunha à necessidade de afrouxar o “sistema de feriados” a 

“elasticidade insensível dos orçamentos”. Assim, a breve liberdade é resultante de 

recompensas tratadas como peças do sistema bancário. As saídas extraordinárias, por 

exemplo, motivadas por “prêmio ou obséquio” repetem práticas comerciais. O êxito em cada 

lição é anotado pelo professor, que repassa para o aluno “um papelucho amarelo, bom ponto”. 

Dessa forma, anula-se a perspectiva de mérito, pois “com os bilhetes de boa nota, comprava-

se uma saída, e isto era importante, como nos países de más finanças; desde que o papel tem 

curso, de que vale o valor” (O Ateneu, 1993, p. 70, grifo do original).     

Por meio desse expediente escuso, o primeiro contato com a família ganha tintas 

patéticas: “Surpreendia-me a ventura incrível de mirar-me ainda nos olhos queridos, depois da 

eternidade cruel de duas semanas” (O Ateneu, 1993, pp. 70-1).  O estilo hiperbólico do 

narrador ajusta-se aos sentimentos vividos pelo protagonista. Assim, a experiência de Sérgio 

pode ser explicada também pelo entendimento crítico de Adorno acerca dos efeitos da 

transição casa-escola:  

A criança é retirada da primary community (comunidade primária) de 
relações imediatas, protetoras e cheias de carinho, frequentemente já no 
jardim-de-infância, e na escola experimenta pela primeira vez de modo 
chocante e ríspido a alienação; para o desenvolvimento individual dos 
homens a escola constitui quase o protótipo da alienação social (Adorno, 
2006, p. 112, grifo do original).  



 

44 

 

   Aqui, é pela mão do narrador, que se sabe do esforço para se elaborar e superar a 

alienação. A ruptura com a família é feita entre idas e vindas, como indica o narrador a 

propósito do primeiro reencontro com o pai. O momento é benéfico ao revelar como foram os 

primeiros passos do protagonista depois da despedida à porta do colégio. O conhecimento dos 

insucessos deixou o genitor “admirado e consternado”. O filho, porém, sente-se fortalecido 

para os novos embates. Para isso, toma atitudes, faz revogações, reconquistas. Entre a “nobre  

opinião de Aristarco e a opinião ainda melhor da cartilha”, consideradas por um “conselho de 

casa”, o protagonista resolve aplicar a sua, “que se não era tão boa, tão abalizada como as 

outras, tinha a vantagem da originalidade. Com uma palavra fez uma anarquista” (O Ateneu, 

1993, p.71).  Assim, torna-se iminente o confronto entre a independência, com o individuo 

dando os primeiros sinais de sua conscientização, e a autoridade: “Aristarco tinha de roer. Em 

compensação, adeus esperança de ser um dia vigilante! Principalmente: adeus indolência feliz 

dos tempos beatos” (O Ateneu, 1993, p. 71).  

No universo do internato, a proximidade com o mundo externo é explicitada no 

contraste entre a “sabedoria decorativa dos quadros”, cujas imagens expõem uma harmonia 

que não se coaduna com “a polícia das aparições ubíquas e subitâneas do diretor”. Essa 

dualidade remete à dificuldade de se explicar, na sociedade, como se dissemina “o princípio 

do mal”. Como possibilidade de esclarecimento, a precisão dessa metáfora sobre os atritos 

entre o ambiente e o modo de nele sobreviver:  

O meio, filosofemos, é um ouriço invertido: em vez da explosão divergentes 
dos dardos – uma convergência de pontas ao redor. Através dos embaraços 
pungentes cumpre descobrir o meato de passagem, ou aceitar a luta desigual 
da epiderme contra as puas. Em geral, prefere-se o meato (O Ateneu, 1993, 
p. 72).  

  Essa capacidade de ilustrar com rigor textual tantas nuanças plásticas e subjetivas é 

uma das características mais marcantes desta narrativa. A forma estilística configurada em O 

Ateneu tem sido vista como uma crítica ao  discurso retórico existente dentro e fora do espaço 

escolar. Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla. Ao carregar na expressividade verbal o 

texto não fica imune aos defeitos do alvo que pretende atingir: “não se desdenha a pompa, a 

eloqüência do dizer é largamente utilizada, e o brilho das imagens, a raridade vibrante das 

comparações, o ritmo opulento atingem o abuso e algumas vezes o mau gosto” (Andrade, 
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1943, p. 181).29 Ainda nesse aspecto, tem-se no aluno Nearco, apesar de acrobata fracassado, 

um dos personagens que dominam a verve no cotidiano escolar. No “Grêmio Literário Amor 

ao Saber” 30, ele tem a acolhida de palmas mais verdadeiras dos que as que lhe foram 

consagradas em exibição forjada: “Assistente infalível, saía cheio com a retórica espigada, 

que ia espalmar, prensando no dicionário, conservas de espírito, relíquia inapreciável do 

Belo”. É na “ginástica do verbo” que lhe advém a glória efêmera ao estabelecer proposições 

como: “quem foi maior, Alexandre ou César?” (O Ateneu, 1993, pp. 81-2, grifo do original).  

No espaço do Grêmio proliferam outros representantes da palavra, tais como “poetas, 

jornalistas, polemistas, romancistas, críticos, folhetinistas”. A produção escrita é canalizada 

em um periódico que conta com os “sócios quites” e com os “honorários”. Mas a elevação 

pretendida pelas palavras esbarra na presença pragmática de Aristarco, que ali figurava 

entremeando “máximas de parede” e “mandando sempre para a quarta página um anúncio 

garrafal do Ateneu, que pagava a empresa” (O Ateneu, 1993, p. 83). Nota-se que a ingerência 

do diretor atua sobre todos os âmbitos do colégio e sempre sob o prisma financeiro.  

São dignas de nota, ainda em relação à escrita, a produção de quadrinhas, sonetos, 

meditações, ao lado de práticas de leitura na biblioteca que possui “de quinhentos a seiscentos 

volumes de variado texto”, que possibilita o contato com personagens históricos, tais como 

generais, filósofos, reis, políticos, imperadores, escritores, retóricos. É importante como 

conhecimento do que estava ao alcance dos freqüentadores, além da perspectiva cultural do 

tempo, a referência, por parte do narrador, a  Júlio Verne, Cônego Schimidt, Swift,  Pascal, 

Münchhausen, Giulio Cesare Croce, Shakespeare (O Ateneu, 1993, pp. 85-6) 31 

           Dentro dessa temática, a retórica32 é um ponto de destaque não só como prática 

pedagógica, mas também na própria narrativa, mediante a presença de um recurso estilístico 

                                           
29 É evidente a tentação de valorar aspectos da elaboração estética, o que fugiria da proposta desta pesquisa, 
que é conciliar a análise literária (estilo, retórica), com a social (psicologia, pedagogia). Resistir é preciso... 
 
30
 Provavelmente inspirado na sociedade literária “Amor ao Progresso”, existente no Colégio Pedro II, com a 

qual o autor teve contato na condição de aluno externo (Heredia, 1979, p. 8).  

31 A presença desses e de outros nomes certamente advinha da sua inserção também nos programas de ensino. 
Como material para constituição dessas memórias destaca-se a experiência escolar do autor como aluno 
secundarista do Colégio Pedro II, durante um ano (1879-1880), no 6º e 7º anos. No primeiro, constavam essas 
disciplinas:  gramática elementar, filosofia, retórica, literatura geral e literaturas estrangeiras; no segundo, grego, 
moral e história da filosofia, história e corografia do Brasil, português, retórica, literatura geral e literaturas 
estrangeiras (Hosiasson, 1988, p. 69).  No programa do sexto ano, ao lado do estudo de “Retórica” havia 
“Poética e Literatura Nacional”. As três eram exploradas nestes aspectos: “Regras de estilo e composição 
oratória; poesia, metrificação; crítica literária; análise das belezas e vícios de elocução de prosadores e poetas 
brasileiros e portugueses de melhor nota; exercícios de composição de narrações, descrições, cartas e discursos; 
declamação” (Souza, 1999, p. 175)  
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cuja repetição torna-se quase um cacoete: o uso do “como”33. Este serve para confrontar os 

manuais retóricos da época, que recomendavam, entre outras coisas, economia no uso de 

imagens e compatibilidade entre os objetos referidos pela imaginação (Pereira, 1988, p. 170). 

A citação a seguir, apesar de muito longa, pode situar melhor essa questão, quando o narrador 

enfatiza a “especialidade dos paralelos” do aluno Nearco: 

Cícero tragédia –  voz cavernosa, gestos de punhal, que parece clamar de 
dentro do túmulo (...). Cícero modéstia – formulando excelentes coisas 
atrapalhadamente, no embaraço de um perpétuo début, desculpando-se muito 
em todos os exórdios, (...) lágrimas na voz, dificuldades no modo no modo, 
seleto e engasgado; Cícero circunspecção – enunciando-se por frases 
cortadas como quem carrega tijolos, homem da regra e da legalidade, 
calcando os que e os cujo, longo, demorado (...) amigo dos períodos 
quadrados e vazios como caixões (...); Cícero tempestade – verborrágico,, 
por paus e por pedras, precipitando-se pela fluência como escadas abaixo, 
acumulando avalanches como uma liquidação boreal do inverno (...) 
eloqüência suada, ofegante, desgrenhada, ensurdecedora, pontuada a murros 
como uma cena de pugilato; Cícero franqueza – positivo, indispensável para 
o encerramento das discussões, dizendo a coisa em duas palavras, em geral 
grosseiro e mal falante, espécie perigosa nas assembleias; Cícero sacerdócio 
– sacerdotal, solene, orando em trêmulo, alçando a testa como uma mitra, 
pedindo uma catedral para cada proposição, calçando aos pés dois púlpitos 
em vez de sapatos, espécie venerada e acatada (O Ateneu, 1993, pp. 83-4, os 
grifos dos nomes próprios e da palavra francesa são do original; os outros 
são nossos).      

A recorrência à oratória serve como contraponto ao sentido crítico que deve permear a 

formação escolar. No caso deste Ateneu, ela marca tanto o início e o fim do ano letivo como 

as sessões comemorativas estabelecidas pela direção. O que se observa, porém, é que há um 

descompasso entre a palavra marcada pela eloquência e pelo discurso oco, presentes em 

circunstâncias de pompa, e seu uso no dia a dia da escola, quando se torna motivo de 

opressão, interdição, negatividade.   

O símbolo máximo das exposições de falso brilho é o uso de “uma tribuna 

familiarmente apelidada de caranguejola”, cuja simples presença anunciava “discurseira 

iminente” (O Ateneu, 1993, p.88). É sobre ela que serão constituídos três discursos do 

professor Cláudio34. São muito específicas e densas as opiniões estéticas e políticas deste 

                                           
33 Ledo Ivo, Artur de Almeida, Mário de Andrade, Haroldo de Campos são alguns dos críticos que chamaram 
atenção para esse recurso. Pereira (1988, p. 167), depois de observar como essa figura é tratada nos  manuais 
retóricos no Século XIX, cunha a expressão “como anafórico” para demarcar seu uso reiterado n’O Ateneu.  
34 Cf. respectivamente, “O escritor e o conferencista”, (Godinho, 1988) e “Os discursos do Professor Cláudio” 
(Porres, 1988).    
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personagem, que não seria discrepante caracterizá-lo como outro alter-ego35 do autor.  Na 

primeira conferência, por exemplo, ao sintetizar  em um parágrafo dois séculos da produção 

nacional, o tom descritivo deixa entrever, nas entrelinhas, não só os conhecimentos do autor, 

mas também suas preferências literárias:  

Com a facilidade de sua elocução, fez o Dr. Cláudio uma crítica geral da 
literatura brasileira: a galhofa de Gregório e Antônio José, a epopéia de 
Durão, o idílio da escola mineira,  a unção de Sousa Caldas e São Carlos, a 
influência de Magalhães, os ensaios do romance nacional, a glória de 
Gonçalves Dias e José de Alencar” (O Ateneu, 1993, p. 89, grifos do 
original).  

No tocante à questão política, é sintomático que a plateia, que acompanha a primeira 

parte do discurso com alguma indiferença, desperte assim que o  orador “passou a estudar a 

realidade”. Nesse momento, apresenta-se um retrato contundente do momento social e 

político. O narrador apropria-se da linguagem naturalista e apresenta índices comparativos, os 

quais deixam entrever os ideais republicanos presentes no percurso de Raul Pompéia. A longa 

exposição apresenta a harmonia entre virulência e imagética cujo efeito é um retrato preciso 

da ordem política imperante no país:  

O orador representava a nação como um charco de vinte províncias 
estagnadas na modorra paludosa da mais desgraçada indiferença. Os germes 
da vida perdem-se na vasa profunda; a superfície de coágulos de putrefação,  
borbulha, espaçadamente, hálito mefítico do miasma, fermentado ao sol, 
subindo a denegrir o céu, com a vaporização da morte (O Ateneu, 1993, pp. 
89-90).  

A arte poderia ser um instrumento para minorar as mazelas da organização e da 

conduta política, mas, por aqui ela não frutifica,  visto que “entre nós, a alegria é um cadáver” 

e respira-se uma “inércia mórbida”. Disso resulta uma nação que é um “pântano das almas”, 

sob a “obra moralizadora de um reinado longo”, conduzido pela “tirania mole de um tirano de 

sebo”. Um protesto vindo da plateia, oriundo de um pai “devoto jurado das instituições, irmão 

de não sei quantas ordens terceiras, primo de todos os conventos, advogado de causas 

                                           
35 Termo que se tornou um lugar comum, mas que tem significado específico na psicologia como 
definição para um “segundo eu”, uma “segunda personalidade”. Aqui o conceito aplica-se  aplica-se 
mais a um recuso literário e menos à “contraparte que, usualmente, se refere aos aspectos anti-sociais e 
antimorais reprimidos da personalidade” ou ainda ao conceito de “sombra  – denominação dada por 
Jung ao alter-ego” (Cabral; Nick, 1995, p. 11)    
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religiosas, conservador em suma, enraivado e militante”, comprova o aspecto opositivo entre 

a crítica e a defesa dos valores vigentes. Esse protesto gera a reação do “avô de outro aluno, 

senador de maus bofes”. Os ânimos acirram-se até que um palavrão proferido por uma das 

partes encerra a polêmica. Aristarco aproveita o ensejo para “funcionar a presidência e 

sacudiu sobre o tumulto o badalo da ordem” (O Ateneu, 1993, pp. 89-90).  

A segunda conferência versa sobre a arte. Nela ficam mais explícitas as convicções 

estéticas do autor. Coerente com a função da verossimilhança na narrativa, cabe ao narrador 

adulto, e não ao  protagonista, as reflexões sobre esse tema complexo em que se mesclam  

vários conceitos: “arte, estética, estesia é a educação do instinto sexual”. Na boca do 

professor, o  aspecto evolutivo da  vida humana, impulsionado pelo instinto alimentar, 

ocasionou a luta perene entre fortes e fracos. Fez-se necessário, a inserção do simbólico nesse 

processo, até culminar na necessidade de se ter a arte como uma função na sociedade:  

Qual a missão da arte? Originária da propensão erótica fora do amor, a arte é 
inútil – inútil como o esplendor corado de pétalas sobre a fecundidade do 
ovário. 
(...)Além de inútil, a arte é imoral. A moral é o sistema artístico da harmonia 
transplantado para as relações da coletividade. Arte sui generis. Se é possível 
eficazmente o regime social das simetrias da justiça e da fraternidade, o 
futuro há de provar. Em todo o caso é arte diferente e as artes não se 
combinam senão em produtos falsos, de convenção (O Ateneu, 1993, p.97, 
grifo do original).    

Este fragmento do discurso recheado de dados culturais mostra qual o lugar da arte 

dentro do processo civilizatório mediante uma  tese: a evolução da humanidade deveu-se ao 

atendimento das necessidades do ventre e do amor. Daí decorre uma relação de 

conseqüências: invenção de armas, construção de abrigos, a sociedade, a linguagem, a guerra, 

a religião. Nessa corrida, cria-se a perspectiva de que para saciar a fome, faz-se qualquer 

esforço para pertencer à classe dos fortes. O discurso do professor parece ser crítico, mas 

reflete a “sociedade” existente no colégio, cujo alerta sobre seus perigos aparece tanto na fala 

do pai do protagonista, à entrada do Ateneu, quanto nos conselhos do colega Rebelo: “Isto é 

uma multidão; é preciso força de cotovelos para romper” (O Ateneu, 1993, p. 34). Nesse 

sentido, o discurso do professor limita-se ao efeito vocabular, mas no texto que retrata a 

experiência de Sérgio, o aspecto subversivo da arte ultrapassa o nível da retórica e torna-se 

testemunho do embate ente os indivíduos e o meio. Assim, contra a ordem do mundo, a arte 

representa outra forma de verdade cuja contundência dependerá da voltagem estética que a 

configura:        
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A arte empenha-se na percepção do mundo que aliena os indivíduos da sua 
existência e atuação funcionais na sociedade – está comprometida numa 
emancipação da sensibilidade, da imaginação e razão em todas as esferas da 
subjetividade e da objetividade (Marcuse, 1999b, p. 21). 

Na terceira conferência, o tema é a educação. Mas, antes dela, no início do sétimo 

capítulo, há uma frase que sintetiza os resultantes da rotinas escolares, mormente as do  

cerceamento e da interdição no modelo internato: “O tédio é a grande enfermidade da escola, 

o tédio corruptor que tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade” (O 

Ateneu, 1993, p. 100). Daí a tendência para valoração de quaisquer ações, “dessas mesquinhas 

coisas de preço enorme na carestia perpétua da prisão escolar”, inclusive as amizades eróticas 

(O Ateneu, 1993, p. 100). À ritualização das práticas pedagógicas e ao inescapável da 

convivência coletiva, acresce-se o “tédio” que adoece e corrompe, o qual obsta a ênfase 

moralizante que permeia o discurso administrativo, degrada as relações e traz para o âmbito 

da escola os mesmos vícios que circulam foram dos seus muros.     

Nessa perspectiva é a marca da oscilação que permeia o ambiente escolar. Seja no 

confronto entre elementos concretos, como na referência à exuberância da paisagem externa, 

confrontada com a “secura branca dos dias”; seja na propensão das “tendências animadoras” 

que os rapazes tinham para a vida prática e assim enfrentar o “enfado da monotonia”.  Ou 

ainda na opção entre práticas lúdicas, lembranças dessa infância em despedida, na qual se 

utilizam instrumentos como peteca, bolas elásticas, esferas de vidro ou atividades corporais 

como “amarela”, “chicote-queimado” (O Ateneu, 1993,  p. 100).  

Nos bastidores, porém, são outros praticas que germinam e vêm solapar a instituição 

naquilo que é, talvez, sua maior função: domar os  instintos dos indivíduos. Assim, instituem-

se outros códigos regidos pelo anonimato e pelo complô. Realizam-se jogos em que vários 

objetos são transformados em bens de troca: penas, selos postais, cigarros, dinheiro. O 

narrador revela que essas negociações têm estratégias idênticas às demandas capitalistas ao 

mostrar índices do universo financeiro: a divisão entre “capitalistas e usurários”, o  uso de 

termos como “mercado” e “corretagens”, a citação de  produtos comerciais como “Mallats e 

Guilhots – marcas comerciais de penas e canetas”, o espaço de movimentação do dinheiro 

nessa referência:  “(...) gentilezas de figurões da bolsa” (O Ateneu, 1993, p. 100). Essas 

práticas revelam a amplitude das relações sociais travadas no ambiente escolar, as quais vão 

além das oriundas dos conteúdos didáticos.  

 É um universo de transações que se deflagra. Transgressões movidas a dados, naipes, 

roletas, fichas de cartão. Aqui, a filatelia, perde o traço idílico apontado por Benjamin (2002, 



 

50 

 

p. 109), que vê nos selos “os  cartões de visitas que os grandes Estados deixam nos quartos 

das crianças”. Na experiência do menino Sérgio, eles são usados como “principal moeda”. 

Selam contratos de cobiça, agiotagem, esperteza e fraude. A linguagem do narrador não deixa 

dúvidas quanto à força dessa prática, último estágio das ilusões perdidas: “conspiravam 

sindicatos”, “fluxo e refluxo das altas e das depreciações”, “banqueiros atilados”, “ruínas”, 

“prosperidade”.  A dessacralização do componente moral presente no discurso da escola 

estende-se ao plano físico, pois a  sala de estudos transforma-se em “espaço da jogatina”(O 

Ateneu, 1993, p.101). Dessa forma, a escola converte-se em uma instituição que permite as 

relações de troca que caracterizam as relações sociais capitalistas, provocando assim “o 

enfraquecimento da formação do eu” (Adorno, 2006, p. 153).  

A expectativa das férias torna mais pesado o ambiente. Nele, destaca-se uma cena 

semelhante à vivida pelo narrador-personagem de “Conto de escola”36, de Machado de Assis: 

a visão de um objeto externo a simbolizar a liberdade e o confronto com a solidão: 

“percorrendo o pátio, marcando a bocejos os prazos alternados de impaciência e resignação, 

vendo pairar por cima do receio um papagaio que soltavam meninos da rua para as bandas do 

Ateneu” (O Ateneu, 1993, p. 105). Mas a interrupção dos trabalhos tende a afrouxar um pouco 

as normas: “(...) relaxava-se o horário: professores  faltavam; era menos rude a inspeção. Os 

alunos iam por toda parte à vontade”.  Nessa direção, as falas adquirem maior possibilidade 

de abordar assuntos escabrosos e duros, malícias de toda sorte. Cabe lembrar que a máquina 

da disciplina tem o apoio de uma terceira figura feminina,  cuja descrição física não tem o 

aspecto romântico da mulher do diretor,  e  define a forma de tratamento no espaço dos 

dormitórios, apelidados “poeticamente, segundo a decoração das paredes: salão pérola, o das 

crianças policiado por uma velha, mirrada e má, que erigira o beliscão em preceito único 

disciplinar (...)” (O Ateneu, 1993, p. 105). No relaxamento dos comentários, destaca-se 

também a crítica sobre a forma comercial com que se administra a escola. Intui-se que a 

estrutura financeira que rege o Ateneu vai além do comércio dos selos que circula  entre os 

alunos:   

– Ora, diretores! empresários! Fabricantes de ciências baratas e prodígios de 
carregação, com que empulham os pais basbaques... O que querem é a 
freqüência do negócio... Falam cá em anúncios... Mulher ao balcão... Que 

                                           
36 A semelhança não se limita à cena, mas ao modo como os narradores expressam o estado de espírito ante a 
opressão escolar: “Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do 
Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso a uma corda imensa, que bojava no ar, uma 
cousa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos olhos” (Assis, 
1979, p. 26).   
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chamariz uma carinha sedutora! Eu por mim, se fosse diretor, inaugurava um 
Kindegarten para taludos; uma bonita diretora à testa e quatro adjuntos 
amáveis... Não haveria nhonhô graúdo que não morresse pelo ensino 
intuitivo. Como não haviam de pagar para cortar pauzinhos no meu jardim! 
E que serviço ao progresso do meu país: estimular à Froebel37 as 
inteligências perrengues e as adolescências atrasadas. 
 – Pois eu seria capaz de guerrear o estabelecimento. Se fosse diretor, teria 
cuidado de ser também ministro do império... Revogava a Instrução Pública 
e aprovava a minha gente por decreto, tudo de pancada e com distinção. 
 – Qual! Eu, se fosse diretor, seria safado! Não há nada neste mundo como 
ser safado! Uma bonita meninada, que festança! Os meninos gostam da 
gente, a gente gosta dos meninos e o colégio cresce: crescite!... Daí a pouco 
tanta matrícula, que precisaríamos mudar de casa... (O Ateneu, p. 1993, p. 
106, grifo do original). 

      
Desta passagem pode-se inferir que os alunos  compreendem ser a escola um objeto de 

negócio, já que a todo instante veem-se confrontado com os mecanismos financeiros movidos 

pelo diretor. A referência a Froebel, criador do método de ensino intuitivo, aparece como uma 

nota de ironia em um contexto em que predominam práticas capitalistas. Por fim, a 

ambiguidade das posições, exemplificada na fala de quem coloca a ética em segundo plano ao 

se utilizar de meios persuasivos para a conquista de “clientes”: o número de matrículas é mais 

significativo que os critérios qualitativos na relação ensino-aprendizagem. Essa predisposição 

negativa parece solapar qualquer perspectiva idealista na instituição que deveria preparar 

sujeitos mais conscientes nas relações com o mundo. Adeus às ilusões! 

Entre a vadiagem dos dormitórios e provocações no recreio aparece a quarta  figura 

feminina, a filha de Aristarco. Ela representa a aliança entre sexo e hierarquia quando visita à 

instituição, visto que o aluno Rômulo é o pretendente favorito do pai, escolhido para integrar 

a banda, apesar de sua  limitação musical. Esse fato é visto pelo narrador com o mesmo olhar 

de recusa com que se posiciona ante outras práticas escolares: “Em um estabelecimento de 

rumorosa fama como o Ateneu não se podia deixar de incluir no quadro das artes a música de 

                                           
37 Referência a Friedrich Froebel (1782-1852), pedagogo alemão, criador dos jardins de infância.  Foi um dos 
primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das 
pessoas – ideia hoje consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Além de destacar a importância do 
professor nesse processo, “enaltece a importância do educando, preparando assim o ensino ativo”. Enquanto 
“Herbart assenta toda a educação sobre a instrução; Froebel sobre a as atividades da criança, estimuladas e 
guiadas. Para Herbart prevalece o aspecto intelectual da educação; para Froebel, o aspecto da vontade”. Suas 
teorias “foram expostas e aplicadas unicamente na fundação do ‘Kindergarten’ (Jardim da Infância). Só depois 
dele se cogitou de aplicar seu sistema a outros graus de ensino. A maior parte das transformações atuais origina-
se no movimento froebeliano. Os seus dois princípios eram: 1) para que os materiais da instrução produzam 
desenvolvimento real da mente e da natureza infantis, devem ser ele escolhidos na vida real e concreta; 2) se a 
educação quiser reproduzir os desejados resultados, os seus efeitos devem atingir a vida real e concreta, através 
das atividades da própria criança” (Peeters; Cooman, 1952, p. 98). Valem as referências históricas, contudo, 
percebe-se que esses ideais didáticos do eminente educador não estão bem ajustados aos métodos de ensino do 
senhor Aristarco Argolo de Ramos e seu  Ateneu. 



 

52 

 

pancadaria” (O Ateneu, 1993,  p. 109). Nesse caso, o critério da competência passa ao largo. É 

a preferência subjetiva o principal fator. Volta a imagem da “força dos cotovelos” para se dar 

bem, o enrijecimento das relações, a anulação da perspectiva crítica (Adorno, 2006, p. 15).  

No campo restrito dos conteúdos escolares, tem-se uma noção do funcionamento 

curricular com a referência aos exames primários: “Provas de formalidade para as transições 

do curso elementar: primeira aula, para a segunda, segunda para a terceira, terceira para o 

ensino secundário”. Esse acesso também dependia do ajuste das contas dos alunos, pois 

“Aristarco representava, na mesa, o voto pensado do guarda-livros”. Nesse sentido, também 

há referência ao aspecto social no tocante aos alunos gratuitos: 38  

[...] dóceis criaturas, escolhidas, a dedo para o papel de complemento 
objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso do benefício; com 
todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o não prestar para nada; em 
retorno, os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, porque caridade 
que não brilha é caridade em pura perda (O Ateneu, 1993,  p. 112). 

 Nesse momento, é perceptível a transformação emocional do protagonista. Depois de 

tantas experiências ele não tem o mesmo olhar cândido sobre uma alegoria em uma das salas 

do colégio, quando a avistou a primeira vez. No início via-se  uma “magistral pintura, onde 

uma aberta de céu azul despenhava aos cachos deliciosos anjinhos (...)” (O Ateneu, 1993, p. 

18).  Agora, ao fazer um balanço das primeiras ilusões perdidas no trajeto escolar, breve no 

aspecto cronológico, mas denso no psicológico,  a pintura perde a  aura do encantamento.  

Essa perspectiva  é ainda mais crítica quando se observa a função da escola como instrumento 

de mediação na roda-viva dos conflitos geracionais: “[...] Não é educação, antes de tudo, a 

indispensável ordenação da relação entre as gerações e, portanto, se se quer falar de 

dominação, a dominação das relações, e não das crianças?” (Benjamin, 1987, p. 69). Por 

serem visíveis, no narrador de Pompéia, essas fissuras entre o antes e depois do périplo 

escolar, vale a pena destacar a seguinte passagem, na qual o discurso é ácido, demolidor, 

negativo:  

Senti-me velho. Que longa viagem de desenganos! Alguns meses apenas, 
desde que vira, à primeira vez, as ideais crianças vivificadas no estuque pelo 
contágio do entusiasmo ingênuo, ronda feliz do trabalho... Agora, um por um 
que os interpretasse, aos pequenos hipócritas mostrando as nádegas brancas 
como um reverso igual de candura, um por um que os julgasse, e todo aquele 

                                           
38 Essa abertura para os alunos aceitos por caridade fez parte do histórico do Colégio Pedro II: “Até 1854, eram 
admitidos no Imperial Colégio de até doze alunos gratuitos que deviam ser órfãos pobres. O regulamento para o 
Imperial Colégio de Pedro II, de 17 de fevereiro de 1855, diz no “Art. 14 – o governo poderá mandar admitir 
gratuitamente, ouvido o reitor do colégio, até vinte alunos internos (art. 90 do decreto de 17 de fevereiro de 
1854), dos quais doze serão órfãos reconhecidamente pobres” (Macedo, s/d, p. 272).   
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gesso das facezinhas rechonchudas coraria de uma sanção geral e esfoladora 
de palmadas. Não me enganavam mais os pequeninos patifes. Eram infantis, 
alegres, francos, bons, imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, 
tempos da escola que não voltam mais!... E mentiam todos!... Cada rosto 
amável daquela infância era a mascara de uma falsidade, o prospecto de uma 
traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira, a 
intriga, a bajulação, a covardia, a inveja, a sensualidade brejeira das 
caricaturas eróticas, a desconfiança selvagem da incapacidade, a emulação 
deprimida do despeito, a impotência, o colégio, barbaria de humanidade 
incipiente, paixões fraquezas, vergonhas que a sociedade exagera e complica 
em proporção de escala, respeitando o tipo embrionário, caracterizando a 
hora presente, tão desagradável para nós, que só vemos azul o passado, 
porque é ilusão e distância  (O Ateneu, 1993, p.113).   

Esse processo de revelações negativas solidifica-se no ano seguinte, sob a metáfora 

prisional que define o colégio: “O Ateneu intolerável como um cárcere”. A pressa para 

romper limites ao perceber o funcionamento da engrenagem escolar e a perspectiva de 

enfrentar a realidade fora dos muros, levam o narrador a lamentar o descompasso entre o 

pensamento e o estágio corporal:  

Comecei a penetrar a realidade exterior como palpava a verdade da 
existência no colégio. Desesperava-me então ver-me duplamente algemado à 
contigência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial. Colegial, 
quase calceta! marcado com um número, escravo dos limites da casa e do 
despotismo da administração (O Ateneu, 1993,  p. 116).  

Para arrefecer essas tensões há um raro momento de trégua, um passeio coletivo, no 

qual a tessitura naturalista faz-se presente na descrição do comportamento dos alunos à mesa, 

com a qual contrasta os efeitos da natureza – uma chuva que desmancha o piquenique – e o 

discurso retórico de um dos professores. É bastante simbólica essa cena, que remete ao 

confronto entre a ordem disciplinar e os desejos instintivos dos alunos.  

Nesse sentido, a gravidade de certas ações que requereriam punição, esbarra na 

objetividade financeira de Aristarco. Dois episódios ilustram bem essa perspectiva. No 

primeiro, o protagonista luta com o colega Bento Alves, quando  é surpreendido pelo diretor. 

À razão da briga responde com insolência, além de ter a audácia de lhe segurar “o vigoroso 

bigode”. Depois desse fato grave, a punição não vem. Em um primeiro momento, o narrador 

acredita que ela fica restrita ao  “afamado sistema das punições morais” que o diretor delegara 

ao “abutre” de sua consciência  até descobrir, mais tarde, que “não valia a pena perder de uma 

vez dois pagadores prontos, só pela futilidade de uma ocorrência, desagradável, não se 

duvida, mas sem testemunhas” (O Ateneu, 1993, p. 127).  
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 No segundo, tem-se o episódio do escândalo sexual envolvendo os alunos Candido 

Lima e Emílio Tourinho. Apesar do julgamento público dos envolvidos, Aristarco prefere 

manter o segredo entre suas paredes, do que receber opiniões externas caso a expulsão fosse 

um expediente. Mais uma vez percebe-se o vazio das intenções moralizantes quando os fatos 

apresentam-se com a virulência que pode perturbar a ordem da “máquina pedagógica’’ (Ivo, 

1963, p. 14).  O mesmo subterfúgio é usado quando  uma insurreição coletiva explode devido 

à ausência de componente culinário: “a revolta da goiabada” (O Ateneu, 1993, pp. 128-9). É a 

aparência, portanto,  que norteia microcosmo regido pelo diretor, criando-se assim uma 

pseudoformação, a qual não prepara os alunos para enfrentar os desafios do mundo.     

O confronto entre a punição, a absolvição e a manutenção da autoridade, resume-se 

em uma “penitencia de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por três dias”. No 

fundo, é o componente econômico que dá as cartas. A enfrentar o desprestígio devido a uma 

quantidade significativa de expulsões, Aristarco opta pelo equilíbrio no crédito. Os acusados 

escapam,  inclusive da cafua – espaço de  segregação que marca o castigo extremo – visto que 

Franco, o renegador-mor da instituição, a ocupa mais uma vez. 

Diante desses exemplos, a terceira conferência do doutor Cláudio,    é um discurso-

chave para se entender o funcionamento do modelo internato nesse contexto pedagógico. Em 

suas palavras essa forma escolar é a ideal para a educação, porque nela se refletem o 

funcionamento e as contradições da sociedade: 

(...)Discutiu a questão do internato. Divergia do parecer vulgar, que o 
condena. 
É uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de 
contato com indivíduos de toda origem? O mestre é a tirania, a injustiça, o 
terror? O merecimento não tem cotação, cobrejam as linhas sinuosas da 
indignidade, aprova-se a espionagem, a adulação, a humilhação, campeia a 
intriga, a maledicência, a calúnia, oprimem os prediletos do favoritismo, 
oprimem os maiores, os mais fortes, abundam as seduções perversas, 
triunfam as audácias dos nulos? A reclusão exacerba as tendências 
ingênitas?  
Tanto melhor: é a escola da sociedade (O Ateneu, 1993, p.  148) 

Assim, as palavras enfáticas do pai do narrador, ditas no primeiro dia de aula, ajustam-

se à visão do doutor Cláudio: “o mundo é o universo dos Abílios, contra quem Pompéia se 

digladiou por longos anos, sem chegar a sair vencedor” (Zilberman, 1995, p. 84). Na luta 

interna contra os meandros institucionais, a morte do colega Franco ressoa como metáfora 

exemplar. Diante dela, a fria e metódica reação do Aristarco, não é atenuada pelo choro. 
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Realiza-se, então, um enterro discreto, mais condizente com o “pregão da insalubridade” (O 

Ateneu,1993, pp.150-1).  

Esse clima pesaroso é logo desfeito com a chegada da festa da distribuição bienal dos 

prêmios, dessa vez acompanha pela inauguração de uma estátua, um  busto em homenagem a 

Aristarco, cuja subscrição é realizada pelo aluno gratuito Clímaco e pelo professor de 

desenho. Os convidados têm elevada posição social, mas o narrador destaca a vingança dos 

pagadores morosos da escrituração devido à  adesão não ser feita de forma unânime, mas aos 

poucos. Como  tudo que rege o colégio, aqui também  a pauta fica sujeita às oscilações 

financeiras:  

Já não era preciso esforço do iniciador. A ideia ganhava terreno por si; em 
dois dias inteirava-se a subscrição. Muitos pagavam à vista; os que não 
tinham dinheiro iam tirar ao escritório, e o guarda-livros em segredo 
debitava o valor, despesas diversas na conta do trimestre (O Ateneu, 1993, p. 
153). 

Esse é o último registro sobre a vaidade do diretor.  Em seu discurso, a propensão para 

se elevar sempre em seu papel de educador, enfatizando sua luta em prol do aparelhamento de 

indivíduos que, saídos de sua proteção, irão manter a estrutura social vigente. Esse empenho, 

contudo, tem um preço: “debaixo das comendas, tinha as cicatrizes”. Estas, contudo, são 

ínfimas diante da enorme tarefa, pois “o educador é como a música do futuro, que se conhece 

em um dia para se compreender no outro; a posteridade é que havia de julgar” (O Ateneu, pp. 

155-6). 

Cabe ao professor Venâncio o discurso que consagra o busto. Suas palavras, contudo, 

representam  a efemeridade da glória ao exaltar o objeto em si. Ao comparar as virtudes de 

Aristarco ao material de que é feito o busto, o diretor sente-se em segundo plano na hora do 

coroamento: “Nada para ele das belas apóstrofes! Teve ciúmes. O gozo da metamorfose fora 

uma alucinação” (O Ateneu, 1993, pp. 157-9). 

 Nas pinceladas finais desses “quadros impressionistas”, o protagonista tem um 

momento de remanso depois de tantas demandas emotivas. Ao adoecer, recebe a visita de 

Ema cuja preocupação, zelo e  carinho formam um quadro erotizante para o aluno Sérgio. 

Diante da presença feminina, ele passa a ter outras lições de vida:  

Bastava a sua presença para reanimar-me no leitor. Tão boa, tão boa no seu 
carinho de enfermeira, de mãe. (...) quando entrei em convalescença, a 
graciosa enfermeira tornou-se alegre. Às escondidas do médico, embriagava-
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me, com aquela medicina de risos, gargarejo inimitável de pérolas a todo 
pretexto (O Ateneu, 1993, pp. 162-3) 

Essa pausa ainda é reforçada pela presença da música que Ema  executa  no “piano do 

salão”, cujo efeito apaziguador permite ao narrador evocar, inclusive, um filosofo pessimista: 

“(...) ... efeitos comoventes da música de Schopenhauer; forma sem matéria, turba de espíritos 

aéreos” (O Ateneu, 1993, p. 164, grifo do original). Nesse ínterim, chega-lhe uma carta do pai, 

a qual contribui para um fecho de reflexões sobre a passagem do tempo: “Salvar o momento 

presente. A regra moral é a mesma da atividade. Nada para amanhã, do que pode ser hoje; 

salvar o presente” (O Ateneu, 1993, p. 166). Mas as linhas do acaso são tecidas por mãos 

invisíveis. Na tessitura do texto, a marca enfática do narrador presente em tantas páginas, não 

poderia ser menor para demonstrar o final de sua experiência escolar. A metáfora do fogo é a 

mais adequada para o solapar de  um sistema calcado na coerção, quando o dever de levar 

indivíduos à autonomia deveria ser seu princípio fundamental.  

Há duas imagens merecedoras de atenção desse fracasso. A primeira é a 

metalinguagem, que referencia o  discurso literário, servir como  contraponto ao fim do 

colégio em circunstâncias trágicas: “E tudo acabou com um fim brusco de mau romance...” (O 

Ateneu, 1993, p. 168). Em pouco tempo as chamas consomem a construção marcada por 

ofuscamento, mentira, hipocrisia. A segunda está no causador do desastre, o aluno Américo, 

filho de um fazendeiro, olhado como “uma fera respeitável” por não ter se enquadrado nas 

normas da escola. Escapa dela, mas é reconduzido pelo “pai, o correspondente e um criado”. 

O diretor “que tinha veleidades de amansador, gloriando-se de saber combinar 

irresistivelmente a energia com o modo moroso”, tranquiliza o pai (O Ateneu, 1993, p. 167). 

Assim cabe a este rebelde vindo da roça, e que “mostrou-se contrariado desde o 

primeiro dia”,  o último ato para fazer cair por terra o mundo de Dr. Aristarco Argolo de 

Ramos: “O Ateneu ardia”.  A perda do espaço ajusta-se à imagem da “pedagogia sapecada” 

que o incêndio criminoso provoca. As palavras que descrevem seu principal mentor são 

clássicas não só por causa da exímia mão de artistas que a construiu, mas também porque 

simbolizam a vontade de transformação que deve permear a palavra educação entre as 

sociedades de qualquer tempo e lugar:  

Falavam do incendiário. Imóvel! Contavam que não se achava a senhora. 
Imóvel. A própria senhora com que contava para o jardim de crianças! 
Dor veneranda! Indiferença suprema dos movimentos excepcionais! 
Majestade inerte do cedro fulminado! Ele pertencia ao monopólio da 
mágoa. O Ateneu devastado! O seu trabalho perdido, a conquista 



 

57 

 

inapreciável dos seus esforços!... em paz!... não era um homem aquilo; era 
um de profundis. 
Lá estava; em roda amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos 
de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras, queimadas, 
enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas 
das história santa em quadros, cronologias da história pátrias, ilustrações 
zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, 
esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas; borra, chamusco por 
cima de tudo: despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da 
vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas 
exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados  e 
incinerados... 
Ele, como um deus caipora, triste, sobre o desastre universal de sua obra (O 
Ateneu, 1993, pp. 168-170-1, grifos do original).  

Com esse desfecho, o autor “construiu a imagem que melhor traduz o fim da velha 

didática e o ocaso dos conceitos morais, científicos e educacionais de seu tempo. Essa 

imagem, uma das mais belas da literatura – e da história de nossa escola, por que não? [...]” 

(Cunha, 2003, p. 453). Assim encerra-se essa “crônica de saudades”, sobre a qual o narrador 

tenta  um último ajuste entre os tempos da experiência escolar, vivida pelo protagonista, em 

um modelo internato,  e o presente do narrador adulto. Este,  com o testemunho crítico, 

finaliza  o processo, do que, segundo Bosi (2003, p. 52) “foi imaginação” e “agora é 

lembrança que se retém, se compõe com outras e se julga com o travo acerbo da crítica, isto é, 

da infelicidade (...)”.  Esse ajustar-se ao tempo decorrido pode ser menos ou mais traumático, 

já que, segundo Adorno (2006, p. 46) “No fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o 

passado será referido no presente; se permanecemos no simples remorso ou se resistimos ao 

horror com base na força de compreender até mesmo o incompreensível”.   

Escritas há 123 anos, as palavras de Pompéia, continuam a nos instigar, seja em 

relação ao artefato literário, seja pelo esforço proustiano de recuperar uma fatia importante de 

sua passagem pelo universo cultural e educacional entre o ocaso do Império e o “otimismo” 

republicano: “Aqui suspendo a crônica de saudades. Saudades verdadeiramente? Puras 

recordações, saudades talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, 

mas sobretudo – o funeral para sempre das horas”  (O Ateneu, 1993, p. 170).   
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2.3 Doidinho, de José Lins do Rego, e o Instituto Nossa Senhora do Carmo  

 

Passados quase cinqüenta anos do relato de Pompéia, tem-se este Doidinho, de José 

Lins do Rego39, editado pela primeira vez em 193340. De saída, vale notar o diálogo deste 

texto com  O Ateneu, mediante a lembrança do protagonista antes mesmo de ele adentrar, na 

condição de interno, no espaço do  Instituto Nossa Senhora do Carmo.  Essa ligação faz-se na 

última página das rememorações de Menino de engenho (1932)41, que inicia espécie de “saga 

proustiana em solo nordestino”, seguido do citado Doidinho, Bangue, (1934) O moleque 

Ricardo (1935) e Usina (1936).42 Na despedida de casa, o narrador de Carlos de Melo  lembra 

a importância do contato com a  vivência do protagonista d’O Ateneu.  

Sabe-se que para recontar os fatos vividos, faz-se preciso uma depuração do que foi 

vivido e o que ficou na memória, embora o autor aqui  analisado não tenha feito muito esforço 

para separar essas margens (Bosi, 2004, p. 388).  Na linha sequencial de O Ateneu, tem-se 

aqui outra fonte de análise em relação aos desdobramentos das práticas pedagógicas gestadas 

no Rio de Janeiro, e depois assimiladas no restante do país.  Nas memórias escolares de Rego, 

calcadas em um meio marcado por vicissitudes sociais e econômicas, são perceptíveis a 

ressonância de algumas proposições que tentavam mudar o perfil educacional  vigente na 

região nordeste: 

No estado da Paraíba, nas primeiras décadas do século XX, verifica-se a 
proposta de mudança nos métodos tradicionais de ensino,  e a eliminação dos 
castigos físicos. Segundo Ana Maria Galvão (1994), havia por parte do 
Diretor de Instrução Pública, Francisco Xavier Júnior, o interesse na 

                                           
39 José Lins do Rego (Engenho Corredor, Pilar, Paraíba, 1901 – Rio, 1957).  Nascido em uma família de 
senhores de engenho, “freqüenta no Recife, durante seus estudos superiores, escritores ligados ao movimento 
regionalista inspirado por Gilberto Freyre. Instala-se definitivamente no Rio de Janeiro, onde toma parte na 
renovação da literatura brasileira, colaborando para os jornais com crônicas e ensaios curtos. Interessa-se, entre 
outras coisas, pelo Modernismo, pelo regionalismo e pela ‘literatura engajada’, permanecendo porém fiel a seu 
povo e à sua região, condição necessária, ele próprio dizia, para alcançar o universal” (Castello, 2003, p. 73, 
grifo do original). 
 
Sinopse de Doidinho: A narrativa é a continuação de Menino de engenho. Ambas têm em Carlos de Melo o 
protagonista. Enquanto a primeira enfatiza suas impressões em meio às terras do avô José Paulino, a segunda 
trata de suas experiências no Instituto Nossa Senhora do Carmo, onde entra “ainda menos que adolescente, mas 
tem já várias espertezas precoces. Recebe-o o diretor Maciel, homem grave, espinhento e cruel, que não conhece 
outra virtude pedagógica que a do bolo e outras torturas físicas. Sob essa tirania escolar floresce a vida do neto 
do coronel Zé Paulino, homem cético. (...) O grande mérito do livro é o de nos desenhar a vida de um colégio da 
roça; todos os defeitos da instrução e da educação elementar nos internatos, a inépcia dos mestres e a 
imoralidade da copeira, a Negra Paula, que tinha os seus sucessivos namorados entre os mais taludos rapazes” 
(Ribeiro, 1952, p.329) 
40 Aqui utilizaremos a 40ª edição, de 2004, a qual será referida por (Doidinho, 2004). 
41
 São citadas as primeiras edições.  

42 A crítica literária moderna, de modo geral, cunhou a expressão “ciclo da cana-de-açúcar” para caracterizar 
essa série.   
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profissionalização do professor; para isso “buscou-se no sul do país” o 
conhecimento de novos métodos. No estado da Paraíba, nas primeiras 
décadas do século XX, verifica-se nova proposta de ensino (Cabrini, 2005, p. 
43, aspas do original).    

Da trama de Doidinho observam-se duas questões   educacionais presentes nas obras 

inseridas neste corpus. A primeira  são “as práticas de leitura e escrita” (Cabrini, 2005), aqui 

centradas nas cartilhas de Felisberto Carvalho, nos relatos do livro Coração, de  Edmond 

d’Amicis e nos textos da Seleta clássica. Essas experiências são feitas em fases distintas da 

aprendizagem à medida que o protagonista dá sinais de superação: “(...) Seria para mim uma 

vitória abandonar aqueles cadernos amarelos. Mas o meu grande ideal de aluno estava no 

Coração”. Esse desejo, contudo, é solapado por uma dificuldade natural: “(...) a letra, porém, 

é que não tinha jeito de melhorar. O meu nervoso talvez fosse responsável pelos meus 

garranchos” (Doidinho, 2004, pp. 65-6).  

A segunda incide sobre os ritos disciplinares,  que tendem a se tornar mais 

contundentes em se tratando do modelo internato, os quais resultam em ranhuras  psicológicas 

em muitos indivíduos que transitam nesse espaço. Para quem passou por ele, tem-se a 

recriação literária como forma de amortecer os impactos, ou, pensando em Adorno (2006, 

p.29),  um modo de “libertar-se do passado” mediante lembranças, reminiscências,  reflexões 

com base na memória. Para esse fim, o texto literário, além de ser um produto de habilidade 

artística, também é o depositário das impressões que marcaram corpos e mentes em 

determinado recorte espaço-temporal da aprendizagem educacional. Nesse sentido, a 

aplicação de castigos, das mais variadas formas,  é um testemunho das limitações de uma 

instituição criada para elevar o humano acima das precariedades impostas pelo meio, além de 

objetivar a melhoria nas relações sociais, como atesta o relato memorialístico do autor 

analisado neste tópico:  

 

Na escola “apanhava-se todos os dias”: o romance vale também como 
testemunho de uma época em que a pedagogia funcionava à base dos 
castigos corporais, numa manifestação de absoluta falta de psicologia por 
parte dos professores: “O senhor parece um paralítico escrevendo” critica o 
diretor da escola, o que hoje provocaria escândalo em qualquer colégio 
(Trigo, 2002, p. 178, aspas do original).   

 
 

É interessante confrontar essa perspectiva de “escândalo” quando se observa que essas 

práticas punitivas direcionadas ao corpo, hoje atuam no âmbito psicológico, mas os estragos 

não são menos impactantes porque não freiam, pelo contrário, acentuam “a agressividade 
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primitiva”, o “impulso de destruição” presentes de forma arraigada no coração das pessoas 

(Adorno, 2006, p. 155).  As demandas sociais presentes na escola de hoje, em torno das quais 

a figura do professor ainda desponta como principal elemento, porque dele se espera o melhor 

meio para a  transmissão dos conteúdos escolares,  merecem a mesma atenção  existente nos 

relatos literários que enfeixam esta  análise. Talvez elas sirvam para se entender como a 

rejeição em torno da profissão do magistério pode ser detectada em diferentes espaços e 

tempos da cronologia social, como bem observou Adorno (2006):  

 
(...) tabus significam, a meu ver, representações inconscientes ou pré-
conscientes dos eventuais candidatos ao magistério, mas também de outros, 
principalmente das próprias crianças, que vinculam esta profissão como que 
a uma interdição psíquica que a submete a dificuldades raramente 
esclarecidas (Adorno, 2006, p. 98). 

 
 

Para mostrar a dimensão desse conflito, Adorno (2006, p. 98) também apresenta 

índices semânticos que explicitam as razões desse mal-estar para a pedagogia. De sua 

perspectiva, ele considera que “além do alemão, também outras línguas apresentam uma série 

de expressões degradantes para o magistério”. Entre elas, está “Pauker (quem ensina com a 

palmatória como quem ensina soldados a marchar pela batida do tambor)”.  

Carlos de Melo, personagem-narrador de Doidinho, passa por um drama  doméstico na 

primeira infância. Depois sofre a ampliação de suas perturbações psíquicas durante a 

adolescência, período crucial quando se tem a identidade fraturada anos antes, ao adentrar no 

internato do Instituto Nossa Senhora do Carmo, “espécie de último recurso para meninos sem 

jeito”, regido sob o rigor e o autoritarismo do diretor e professor José Maciel (Doidinho, 

2004, p. 30).  

As dificuldades em conduzir as tarefas escolares e a instabilidade emocional geram-

lhe o apelido. Destitui-se, assim, a base identitária desde que deixara de ser o “Carlinhos do 

engenho, o seu Carlos na boca dos moradores, o Carlos do meu avô” (Doidinho,  2004, p. 34). 

O incômodo, que começa a ser  pressentido quando é tratado pelo  impessoal “Carlos de 

Melo”, acentua-se quando é chamado para a primeira leitura:  

 

Quando ouvi – Senhor Carlos de Melo! – foi como se chamassem para uma 
surra. Levantei-me tremendo. 
– Sente-se aqui! Leia a lição. 
Fui lendo sem saber o quê. ‘Júlia, a boa mãe’. Mas truncava tudo, pulando as 
linhas. 
– É o cúmulo – gritava o velho – deixar-se um menino deste tamanho sem 
saber nada. Só bicho se cria assim. Por que está o senhor chorando? Volte 
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para o seu lugar. Mais tarde vou-lhe tomar a lição outra vez (Doidinho, 
2004, p. 39).  

 

 

Como forma de mostrar como o discurso literário revela-se documental ao revelar 

situações tensas em ambientes escolares de tempos e espaços distintos, é  oportuno, a essa 

altura, lembrar um exemplo analisado por Adorno: o romance Professor Unrat, de Heinrich 

Mann, conhecido pela maioria provavelmente na versão kitsch do filme O anjo azul” 43, o 

qual marca o início da trajetória de sucesso da atriz Marlene Dietrichi. Diferente do filme, no 

livro a personagem central não “tem a imagem transfigurada pela fachada de humor”. Ele se 

envolve com a prostituta atriz de uma trupe circense da mesma forma como seus alunos, de 

maneira  plena, até atingir a ruína física e moral. Para Adorno, essa postura revela mais uma 

agravante no processo de perda da imagem sagrada do professor, tal como existiu na China 

antiga ou entre grupos judeus devotos, quando tinha sua imagem atrelada à religiosidade: 

Nessa medida acrescenta-se ao desprezo pelo professor um aspecto 
suplementar: por mover-se num ambiente que é o seu ou ao qual se adapta, 
ele não é considerado inteiramente como adulto, ao mesmo tempo em que de 
fato é um adulto que deriva suas exigências desta sua experiência como tal. 
Sua dignidade desajeitada continua a ser experimentada com uma 
compensação insuficiente dessa discrepância (Adorno, 2006, p. 108). 

Esse quadro é tingido com cores ainda mais frias quando se pensa na “deformação 

profissional” como um dos contributos para a tensão na relação entre mestres e discípulos ao 

longo das práticas educacionais, acrescida pela tendência do professor em “substituir a 

realidade pelo mundo ilusório intramuros, pelo microcosmo da escola, que é isolado em maior 

ou menor medida da sociedade dos adultos – reuniões de pais e similares são modos 

desesperados de romper este isolamento (Adorno, 2006, p.109). No caso do autor de 

Doidinho, as rememorações de sua experiência não advêm apenas do desejo de dominar as 

estruturas ficcionais. Ele a viveu em plena carne como revelam suas memórias, que são  um 

documento importante para a captação de  diversos fatores sociais brasileiros nas primeiras 

décadas do século XX, entre os quais aqueles relacionados à educação. O confronto entre a 

experiência da narrativa e a reminiscência escolar revela certo paradoxo: a primeira insere o 

aspecto crítico que a nostalgia da segunda tende a arrefecer como demonstra esse depoimento 

do autor:  
                                           
43 No Brasil: O anjo azul: o fim de um tirano. 1985.  Tradução: Flávio Kothe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
Na capa, reprodução, retirada do filme, em forma de desenho, do rosto da atriz, com o destaque ao lado do título: 
“que inspirou o filme estrelado por Marlene Dietrich”.  
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E aos poucos, vinha chegando Itabaiana. A torre rosada da igreja aparecia no 
céu carregado de chuva. Nos meus tempos de menino, aquela torre queria 
dizer que estava chegando às grades do meu internato de palmatória, de 
mestre mais duro que a sua madeira de suplício. Mesmo assim, com todos os 
castigos impiedosos, bem desejava que tudo voltasse para mim (apud 
Sobreira, 1977, p. 50, grifos nossos). 

 

O itinerário, antes do personagem-narrador  tornar-se  aluno do internato do Instituto 

Nossa do Carmo, em Itabaiana, é marcado, nas memórias do autor, por algumas referências 

sobre métodos pedagógicos, práticas de leitura e aprendizagem no começo do século XX, no 

que até então também se denominava região Norte do Brasil, esboçadas na passagem por 

quatro escolas e retratadas nas memórias de  Meus verdes anos (1957). Nas duas primeiras 

enfatizam-se as dificuldades para se dominar a “carta do abecê” e a “tabuada”. Na primeira 

delas, a  paciência inicial do mestre Figueiredo desaparece sob a ação punitiva dos gestos e da 

irritação das palavras:  “Certa vez passou-me a régua na cabeça, deixando um galo na testa 

(...)  – Nunca vi menino mais burro do que este” (Meus verdes anos, 1957, p.188). O único 

carinho provém de Judite, esposa do professor, que também ensina. Essa diferença afetiva   

repete-se com o personagem Carlos de Melo no Colégio de Itabaiana ao obter a compreensão 

de Emília, esposa do diretor/professor/proprietário José Maciel. 44 

 Em seguida, os parentes arrumam  uma vaga na “escola de dona Donzinha”, voltada 

para o sexo feminino, que era  moça diplomada, de “família de professores na cidade”, cujo 

anel no dedo dava-lhe condições de ensinar o secundário, e até “francês se quisesse”. Mas as 

dificuldades persistem. A possibilidade de ser comparado a outras figuras do engenho do avô, 

que tinham  dificuldades em apreender  as primeiras  letras, apavora o protagonista. Ele 

demonstra a precariedade de suas condições psíquicas para dominar certos códigos-padrão do 

cotidiano escolar: “(...) meninas cantando as lições, e eu rude. No começo não me dei por 

achado. Depois é que comecei a temer. Seria mesmo aquela pedra, aquela cabeça de ferro sem 

que pudesse entrar nela uma letra, um número?” (Meus verdes anos, 1957, pp. 188-191). 

A escola seguinte, de João Cabral, destinada à “aula pública para meninos” revela as 

condições sociais de seus integrantes, pois “havia meninos de pé no chão, a maioria filhos de 

gente da vila” (Meus verdes anos, 1957, p. 208). O tratamento diferençado recebido pelo 

mestre, marcado por uma “excessiva benevolência”, é explicado quando chega um fiscal do 

governo. Ele “queria reunir a aula para uma sabatina, perguntou coisas ao mestre, tomou nota 

                                           
44 Conforme ficou registrado no capítulo anterior essa experiência também é vivida por Sérgio no Ateneu, que 
encontra em Ema, esposa de Aristarco, a possibilidade da fantasia frente à tensão do colégio. Atente-se para a 
proximidade sonora dos nomes Ema/Emília.  
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no livro e se foi” (Meus verdes anos, 1957, p. 210). Sua presença deixa entrever que a escola 

apresenta algum problema,  ao mostrar  a interseção de interesses entre o público e o privado45 

na atitude do professor em recorrer  aos préstimos do avô do personagem-narrador: “ – Diga a 

ao coronel que esteve aqui um fiscal do governo. Diga que eu conto com a proteção dele” 

(Meus verdes anos, 1957, p. 210).    

Diante desses primeiros fracassos, os parentes  recorrem ao reforço doméstico 

mediante a colaboração de uma tia, que dá sua contribuição ao doloroso processo da 

aprendizagem: “ (...) Por isto, pelas manhãs, a Tia Naninha me obrigava a estudar. Vinha ela 

mesma me forçar a ligar as sílabas, a somar quantidades. Tudo me parecia dificílimo”. Os 

piparotes da tia não contribuem para a melhoria da aprendizagem. As letras da cartilha46 e os 

números da tabuada não têm o encanto do  mundo exterior, com sua “sedução invencível”. O 

efeito comparativo sobre a dificuldade de aprendizagem antecipa a imagem do  internato 

como alternativa futura: “No entanto era preciso aprender a ler. A minha cabeça era de pedra. 

Os primos do Santo Antonio andavam no Colégio de Itabaiana e já sabiam muita coisa” 

(Meus verdes anos, 1957,  pp. 212-13, grifo nosso).  

Faz-se, finalmente, o contato com “ aula particular de Sinhá Gorda”, que consegue 

“empurrar as letras” na cabeça do protagonista. Essa melhoria tem o  auxílio de Maria Luísa, 

irmã da professora/dona: “ficava comigo a  martelar as letras, a indicar a  forma dos números, 

a me pegar na mãos para os garranchos” (Meus verdes anos, 1957, p. 215). A decifração, a 

ligação das sílabas, a escrita de todo o abecedário, a preferência pela grafia do “x”, a recusa 

ao “l”, “n” e “m”, são índices significativos do processo educativo em um tempo tão distante 

das práticas pedagógicas de hoje. Estas, no entanto, lidam com demandas não muito distante 

das experiências aqui relatadas sob as sutilezas do relato autobiográfico: “O fato é que Sinhá 

Gorda operara o milagre. (...) Naninha dizia: ‘Sinhá Gorda conseguiu desasnar o José’” (Meus 

verdes anos, 1957, p. 215). O feito do professor revela o modo como a criança era 

compreendida no tempo em que se passa essa experiência, afinal “desasnar” significa “deixar 

de ser asno”.47 

                                           
45 A condição de proprietário de terras permitia atingir-se uma forma de poder que se imiscuía em outras práticas 
relacionais como a política.  A figura do “coronel” marcou por muito tempo o imaginário brasileiro como 
elemento importante do (des)equilíbrio social. Para Leal, o fenômeno que ele engendra, o coronelismo, “é 
resultado da superposição de forças desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social 
inadequada (...), uma forma peculiar de  manifestação do poder privado” (Nagle, 2001, p. 10).   
46 “A preguiça é a chave da pobreza”, uma das frases de conteúdo moralizante, presente na cartilha a ser 
decodificada pelo protagonista, reaparece em outras memórias escolares, as de Graciliano Ramos, 
contemporâneo de José Lins do Rego. Cf. Infância (Ramos, 1986, p. 109).  
47 “Desasnar. [De des- + asno + ar.] v.t.d. 1. Tirar da ignorância; ensinar. (...) 2. Tirar de engano ou erro; 
desenganar, desiludir”  (Ferreira,  2004, p. 630).  
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A segunda referência ao internato aparece na segunda obra de cunho memorialístico, 

que dá continuidade às experiências de Meus verdes anos. No final de Menino de engenho 

(2004), destaca-se a partida do personagem-narrador para o encontro de outros conteúdos 

escolares. Mas a antecipação dessa vivência,  marcada pela perspectiva formadora do ensino, 

pelo confronto entre o tempo da vida e o tempo escolar, pelas demandas psíquicas daí 

resultantes, esboça-se na referência à obra basilar de Pompéia, com a apresentação de um 

narrador-personagem aparentemente mais preparado para “enfrentar o mundo” do colégio, ao 

contrário do Sérgio das primeiras  páginas d’ O Ateneu:  

 

Queriam me endireitar, fazer de mim um homem instruído. Quando saí de 
casa, o velho José Paulino me disse: 
 – Não vá perder o seu tempo. Estude que não se arrepende. 
Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões 
de homem feito e uma alma mais velha que a do corpo. Aquele Sérgio, de 
Raul Pompéia, entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma 
cheirando a virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, 
que ia atravessar as portas do meu colégio. 
Menino perdido, menino de engenho (Menino de engenho, 2004, p. 149).     

 
 

No relato de Pompéia, é o pai que se incumbe de apresentar ao filho às  portas de um  

“admirável mundo novo”. Aqui, cabe ao tio Juca  fazer a mediação do encontro, passando 

informações ao diretor/proprietário, José Maciel,  sob o estágio curricular do sobrinho: “ 12 

anos, segundo livro de leitura de Felisberto de Carvalho, tabuada de multiplicar”. Essa 

revelação traz o primeiro descompasso entre a idade cronológica e a escolar, pois o diretor 

lembra que tem  “alunos com sete anos mais adiantados” (Doidinho, 1993, p. 29).  

As palavras precisam de suporte, daí a exibição de “um aluno  exemplar” que chegara 

atrasado e “não sabia nem as letras (...) pior aluno (...) vadião de marca”, mas que “já pode 

escrever uma carta”.  Nesse sentido, o colégio é apresentado pelo rigorismo responsável pela 

fama na região,  tanto no plano do conteúdo quanto no disciplinar. 

Inserido no novo ambiente, não tardam os  sinais de tensão. O primeiro, na hora do 

jantar, quando o personagem recusa certo alimento e vê-se obrigado a comê-lo mesmo assim. 

O segundo, quando percebe a diferença entre o “Carlos de Melo” registrado na escola e o 

“Carlinhos” que ficara nas lembranças das cercanias do avô. Confrontam-se, assim,  a casa 

paterna e a sociedade. Esta se  encarrega de dar outra personalidade ao indivíduo. 

Durante o percurso escolar, as práticas de leitura são outro embate fundamental do 

choque entre o sujeito e o mundo. Nesse caso, torna-se marcante o fracasso do personagem no 
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primeiro contato com o Segundo livro de Felisberto de Carvalho,48causado  não pela 

deficiência na formação escolar, mas sobretudo por sua instabilidade emocional diante do 

diretor.  

O cotidiano administrativo do internato é bem simples: o diretor/professor encarrega-

se das lições das classes e a esposa/professora cuida dos alunos menores. O narrador, contudo, 

descreve outros ângulos dessa padronização: o contato com expedientes que aliviam 

temporariamente a tensão, tais como o de tomar ares na rua, “até as nove horas” a presença da 

vigilância na figura de Felipe, inspetor/decurião, “legítimo representante da tirania, 

excedendo-se em zelos, provocando mesmo incidentes para o relatório do dia”. A troca de 

palavras e cochichos como forma de amenizar o círculo do  “é proibido”. Os rituais 

cronológicos marcados pela repetição: acordar, comer, dormir. Às primeiras comparações 

entre o presente da escola e a vida no engenho do avô. Ainda nesse aspecto, acrescenta-se o 

atraso em relação ao conteúdo: o protagonista  encontra-se  preso ao segundo livro de leitura,  

quando outros, bem menores, já estão lendo o Coração, de Amicis49  (Doidinho, 2005, pp. 32-

5).   

A segunda prática de leitura também resulta em fracasso e castigo: o  texto  “Júlia, a 

boa mãe”50, do qual Carlos de Melo consegue decorar toda a história, mas, não tem a firmeza 

necessária para reproduzi-la. Assim toma contato, pela primeira vez, com a palmatória, o 

instrumento pedagógico que entrara no seu imaginário ainda nas terras do avô.51 O relato 

literário tem, nesse caso, a força testemunhal de certas práticas pedagógicas no processo de 

                                           
48 Felisberto de Carvalho teve uma efetiva participação nos destinos da educação nacional não só como autor de 
manuais didáticos. Além disso, foi defensor do projeto nacional republicano, abolicionista, membro do Conselho 
de Instrução Pública, aluno, professor e diretor interino da Primeira Escola Normal do Brasil (fundada em 1835, 
em Niterói) (...)” (Cabrini, 2005, p. 45). Para conhecimento do desempenho do autor na elaboração de livros 
destinados à leitura escolar, ver, desta mesma autora, sua dissertação de mestrado: A memória do livro didático: 
os livros de leitura de Felisberto Rodrigues de Pereira Carvalho. Escola de Comunicação e Artes – 
Universidade de São Paulo, sob orientação de Jerusa Pires Ferreira, 1994. 
49 Obra referencial para mais de uma geração. Dela, o poeta Bandeira (1984, p. 20) guardou significativa 
lembrança em suas memórias: “Não posso deixar de evocar aqui as horas de intensa emoção, as primeiras 
provocadas por um livro lido com os meus olhos, e foi esse livro o Cuore, de Amicis na tradução de João 
Ribeiro”.   
50 1ª lição do Segundo Livro de Leitura de Felisberto de Carvalho, sobre a qual José Lins do Rego escreveu um 
ensaio, destacando-lhe a importância para sua formação humanística, no livro A casa e o homem (Cabrini, 2005, 
“Introdução”).  
51 O uso desse objeto ocupou um largo período do processo educacional brasileiro. Nas memórias de Rego, 
atesta-se sua presença entre gerações, a exemplo desses relatos envolvendo parentes do protagonista, seu avô e 
um primo deste, Baltasar: “Muito sofrera na escola do Pilar regida por um negro. Apanhava tanto que um dia 
passou na porta da aula o pai do dr. José Maria e disse ao negro: ‘o senhor faz isso porque esse menino é um 
órfão’. Neste dia apanhou mais do que nos outros. O meu avô também fora da escola do negro e nos contava: – 
uma vez a lamparina da aula se apagou com o vento e um menino gritou: ‘estamos todos da cor do nosso mestre! 
Nesta noite a palmatória não  parou. (...) Ele mesmo nos contava da sua aula no Pilar. O mestre era um negro 
vindo do sertão, homem de calibre, homem que não abria a boca para sorrir. A palmatória era sua vara de 
condão. Fazia luz nos meninos à custa de surras e bolos. Cada letra que Baltasar aprendeu devia ter-lhe custado 
uma dúzia” (Meus verdes anos, 1957, pp. 93-214).    
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ensino-aprendizagem, que hoje soam como absurdas, mas perfeitamente naturais no contexto 

em que foram realizadas:   

 [...] O medo, no entanto, fazia a minha memória correr demais; e saltava as 
linhas.  
 – Leia devagar. Para que esta pressa? 
Foi pior. A língua não me ajudava. Quando vi foi ele com a palmatória na 
mão 
 – Levante-se.  
 Não soube mais o que fiz. Senti as mãos como se estivesse com um 
formigueiro em cada uma. Como o  Chico Vergara, apanhava no meu 
primeiro dia de  aula52 (Doidinho, 2004,  p. 39).  

Ao protagonista resta o consolo de se sair melhor com a professora Emília: “Fazem do 

Maciel um bicho”. Aqui, como no Ateneu, é na figura feminina que se encontra o traço mais 

ameno na experiência do modelo internato. Lá pela ligação à imagem materna, embutida já no 

anagrama “Ema/mãe”; aqui pelo modo como a mulher arrefece o ímpeto punitivo do marido.  

A primeira referência cronológica é importante por mostrar as condições psíquicas do 

personagem. Depois de “um mês” de sua chegada, somam-se outros   indicadores temporais, 

tais como “férias”, “semana santa”, “São João”, “seis meses”, “180 dias”. Contudo, essas 

demarcações  não medem  todas as impressões captadas no novo ambiente, as quais tendem a 

prolongar o que se registra em relógios, calendários, folhinhas, já que fora “um mês de duro 

aprendizado”.  

Um fato significativo nesse período está no esforço para preservar a individualidade 

ante a ordenação coletiva pretendida pela escola, principalmente  no modelo internato. Isso é 

perceptível na ocultação do próprio nome, quando se substitui o íntimo e carinhoso 

“Carlinhos” pela forma “Carlos de Melo”. Essa mudança tende a ser menos negativa,  se 

comparada à prática do apelido, ritual de despersonalização bastante comum na convivência 

escolar. Aqui, o “Doidinho”  é motivado pelo comportamento do protagonista: nervosismo, 

impaciência, pressa, recolhimento, choro. Esse registro, contudo, traz para a personagem a 

                                           
52 O relato transposto para a ficção guarda a mesma intensidade do vivido: “Começa com Julia, a boa mãe, o 
segundo livro de leitura de Felisberto de Carvalho. A gravura nos mostra a mãe, o filho, o novelo, a linha e o 
gato. Uma mãe distrai o filho e a história começa. Sou um menino do colégio do professor Maciel, de Itabaiana, 
cidade da Paraíba. E chego ao mestre terrível para a primeira lição. Tremem-me as mãos, a voz gagueja, os olhos 
não veem bem as letras grandes que o bom Felisberto pusera no livro. E como não conseguisse ler a história 
corrente, o professor arrasta da gaveta a sua palmatória de jucá e mete-me dois bolos nas mãos. Um formigueiro 
correu-me até os pulsos e as lágrimas correram. Volto para o meu lugar na sala. De cabeça baixa vou olhando 
para a boa Julia que cuidava do filho com tanto carinho. Não daria sem dúvida, no menino com aquela crueldade 
do Velho Maciel” (A casa e o homem, 1954, p. 166). 
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presença de outros pares, também marcados pelo principio da exclusão: “Coruja”, “Pão-

Duro”, “Papa-Figo”.  

Nota-se que o apelido, voltado  para o aspecto físico,  nem sempre dimensiona os 

valores da personalidade. 53O primeiro colega, por exemplo, “(...) era um bom tudo. Pegara o 

apelido por causa da cara redonda e dos olhos miúdos. Há três anos que estava no colégio e 

apanhara somente três vezes. Era um recorde” (Doidinho, 2004, p.42).  O segundo, devido à 

“somitiquice”, já que não compartilhava os doces vindos de casa. O personagem-narrador não 

explicita a reação dos alunos ante essa prática, mas no modelo internato, segundo Candido, 

ela gera represálias dentro do próprio grupo: “o interno pouco generoso, que não partilha os 

doces recebidos de casa (...) se vê de repente alvo dos assaltos ocultos de uma quadrilha 

organizada para roubar-lhos todos, sistematicamente” (Candido, 1979, p. 126).   

Quanto ao  último colega citado,  a metáfora advém da debilidade física por ser um  

“amarelo inchado”. Esse fato, contudo, não o isenta de cair nas iras do diretor: “(...) dava no 

pobre também. Era mais por estudos. O Papa-Figo não aprendia nada. Estudava num livro em 

pedaços, de tão velho, e não passava para outro.”  Apesar disso, o protagonista solidariza-se 

com Aurélio, cuja tez lembrava “os lobisomens”, mantinha a mala “arrumadinha e fechada”  e 

lidava com uma madrasta, que “não gostava dele” (Doidinho, 2004, p. 41). 

Como forma de superação, Carlos de Melo enfrenta a terceira experiência de leitura, 

que “saíra sem um erro. Tremida, mas certa”, sobre um rapaz que era tentado pelo diabo. O 

êxito, contudo, não pode ser comemorado, pois ao dar atenção ao gesto de um colega, é 

punido com “seis bolos”. A perspectiva de reação  perante a injustiça sentida na pele, não se 

concretiza, fica no âmbito do desejo. O narrador faz uma mediação sobre a culpa que o diretor 

enxergava em cada um dos internos, fazendo com que, dadas as condições pedagógicas da 

época, pareça ser natural que o processo de ensino-aprendizagem fundamente-se no medo, na 

repressão, no cerceamento:  

Não se ouvia nem um sussurro no salão, enquanto essas fúrias chegavam às 
suas explosões mais violentas. Cada um sentia-se um condenado ao 
castigo, embora a mais cândida inocência o envolvesse. E mesmo não 
havia inocentes entre todos aqueles que o Senhor chamava com tanto gosto 
ao seu regaço. Talvez que tivesse razão a pedagogia do velho em descobrir 
em cada um de nós um pequeno monstro em formação. O seu sistema de 
educação a ferro e fogo, sem dúvida que lho aconselhava a experiência de 
meio século de trato com anjos (Doidinho, 2004, p. 46). 

                                           
53 É possível ver nessas ações o prenúncio do que médicos, psicólogos  educadores  de hoje chamam de bullyng. 
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Além desses índices sobre práticas disciplinares exercidas pelo  

diretor/proprietário/professor, tem-se a informação sobre a organização curricular e 

pedagógica da escola.  Ele “tomava a lição das classes: geografia, história do Brasil e 

aritmética”; de recursos materiais, “– vá à pedra54, seu Olívio”;  da utilização de outras fontes 

de leituras, tais como a Seleta clássica,  organizada por João Ribeiro, publicado pela Editora 

Francisco Alves (Doidinho, 2004, p. 46).  

Alguns textos desta célebre antologia tornam-se íntimos do protagonista por serem  

escutados nas horas de castigo. Os trechos mostram a seleção feita a partir do repertório da 

literatura brasileira, tais como os de José de Alencar, os poemas  “Queimada” e “Vozes da 

África”, de Castro Alves, além da referência a figuras históricas como Napoleão. A inserção 

da leitura no imaginário também desperta o  sentido crítico, 55 já que o protagonista confronta 

as passagens ouvidas tanto com o mundo rural de onde proviera,  quanto com a realidade 

escolar. No trecho abaixo, atente-se para o fato de o protagonista adaptar o conteúdo às 

circunstâncias de sua experiência, ao apresentar Napoleão como um ditador semelhante ao 

diretor, e não como personagem relevante da história: 

(...) Napoleão que eu conhecia era o de Pilar; (...) esses trechos da seleta 
clássica, de tão repetidos, já ficaram íntimos da minha memória. (...) há duas 
horas que estava de pé. As mãos inchadas dos seis bolos, e uma consciência 
limpa de culpa recalcando uma raiva de morte contra um tirano. Apareceu 
um homem, começava assim aquela  história sobre Napoleão, que encheu o 
universo de terror e completou o catálogo dos crimes. Ele não sabia o que 
era piedade: matava exércitos, ensaguentava o mundo. O seu Maciel seria 
assim cruel, sem pena de ninguém  como aquele Napoleão (Doidinho, 2004, 
pp. 46-7).  

A leitura torna-se, portanto, um refúgio em que se instaura a possibilidade da negação, 

já que no dia a dia escolar são mais contundentes as marcas do confronto  físico e verbal, tal 

                                           
54 É interessante observar a denominação desse objeto de ensino, no nordeste brasileiro do início do século XX, 
que rivalizaria com a “lousa” e, mais recentemente, com o “quadro-negro”, embora nem sempre esta fosse a cor 
predominante. Ao longo do tempo foram muitos os recursos materiais utilizados no processo ensino-
aprendizagem: “raspador de pergaminho, cálamo, tinteiro, pena, mesas de escrever, tabuinhas de cera, ardósia 
(pedra)”, (cf. Hilsdorf, 2006, gravuras das pp. 42, 45, 206, 208, 209, 211, 215). No caso do protagonista-
narrrador, a pena, a tinta e o caderno de caligrafia são os suportes usados no processo de domínio da escrita.   
55 Embora feita no limite da antologia, a leitura tem, para o protagonista, um efeito positivo ao ser relacionada 
com o seu passado e presente.  Muitas vezes, contudo, é nos textos que circulam fora da aula que esse despertar 
acontece. Nesse sentido, talvez valha a pena confrontar a experiência escolar do autor/narrador destas páginas 
com a de Benjamin (1987, p. 114), guardadas, é claro, as diferenças do contexto cultural em que se deram: “Era 
no intervalo da aula que a coisa era feita; juntavam-se os livros que, em seguida, eram de novo repartidos entre 
os pretendentes. (...) Quanta diferença entre seu mundo e os dos compêndios escolares, onde, em histórias 
isoladas, tinha de aquartelar durante dias e mesmo semanas em quartéis que, no portão de entrada, ainda antes da 
inscrição exibiam um número. Pior eram as casamatas dos poemas pátrios, onde cada verso equivalia a uma 
cela”.  
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como no momento em que o protagonista recusa a comida: “ (...) Era o que me faltava: um 

genista no meu colégio! Bote a comida pra ele. Quero só ver isto!” (Doidinho, 2004, p. 47). 

Nota-se que a agressão não se limita ao corpo. Ela também é verbal. O tom imperativo do 

diretor soa tão incômodo quanto os “bolos” recebidos como castigo. O leitor também é 

atingido em relação à frase do diretor se atentar para essa indagação de Adorno (2003, p.141): 

“O ponto de exclamação não se assemelha a um ameaçador dedo em riste?”  

Nessa ambiência, a ação contrária à ordem culmina no isolamento do indivíduo. Este, 

contudo, está propenso a receber sinais de  solidariedade.  A metáfora da “espécie de lázaro, o 

aluno mais recente nas iras do diretor” recebe a complacência do colega “Coruja”: “Chegou-

se para mim: – Carlos. Era a primeira vez no colégio que me chamavam assim, o meu nome 

só, limpo, como se fosse na boca da gente do Santa Rosa” (Doidinho, 2004, p.47). A palavra 

sonora tem, assim, como a escrita, o poder de evocar as experiências afetivas que ficaram para 

trás. Nesse sentido, Sniders observa que a cisão do núcleo familiar  está na base do sentimento 

de anti-socialização que permeia o modelo internato ( Hilsdorf, 2006, p. 83).  

Na tentativa de reatar esse elo, a palavra escrita surge como um recurso para escapar 

das interdições. É em José João, o “Coruja”, que demonstra  melhor domínio desse código, 

que o protagonista encontra a possibilidade de escrever ao avô:  

 

– Eu queria que você escrevesse uma carta lá para casa, Coruja. Quero que 
você escreva contando tudo. 
– Se seu Maciel souber,  lhe mata de dar. 
– Não, o meu avô me manda tirar do colégio. 
 E ele me escreveu a carta, que foi por um externo para o correio (Doidinho, 
2004,  p.48-9).  

O avô confia na mensagem recebida, desloca-se até o colégio, esclarece a situação 

com o diretor e sai para passear com o neto. Essa trégua, porém, logo é suspensa com sua 

partida. Instaura-se “inquérito com interrogatório de portas fechadas e palmatória ameaçando 

na mão” (Doidinho, 2004, p. 53). O amigo  Coruja apanha pela quarta vez ao confessar  a 

autoria do texto e fica proibido de conversar com Carlos de Melo. Essa experiência leva o 

protagonista a uma breve incursão mística56, e  a refletir sobre a fé, sentimentos de culpa em 

“torno da crueldade natural da infância”, sentimentos paralelos às manifestações eróticas que 

tendem a culminar na masturbação: “E as risadas abafadas nos travesseiros botavam para 

correr o demônio do vício impertinente” (Doidinho, 2004,  pp. 53-4, 57). Diante desse hábito 
                                           
56 Como foi visto no capítulo anterior, o personagem Sérgio também experimenta uma “efeméride religiosa”. 
Nos seu caso, em torno de uma gravura de Santa Rosália ofertada por uma prima (O Ateneu, 1993, pp. 57, 65 e 
ss.).   
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tão marcante no processo de conhecimento do corpo, por  vezes marcado pelo estigma da 

proibição, tanto em casa quanto na escola, não custa lembrar essa observação de Freud (2006, 

p.240), segundo a qual, “uma persistência desafiadora na masturbação parece abrir o caminho 

à masculinidade.” 

Para esses choques emocionais contribuem os estratos  sociais dos integrantes do 

internato, forma de educação escolar que se solidifica no final do século XIX, e se destina 

“não só para gente da ‘boa sociedade’”, mas também para outras funções sociais, recolhendo 

outros indivíduos,  tais como “religiosos, idosos, abandonados, infratores, alcoólatras e 

dependentes químicos, estudantes rurais, alienados, crianças portadoras de necessidades 

especiais e formação de professores, para citar alguns” (Gondra; Schueler, 2008, p.108). Na 

experiência escolar do narrador de Doidinho, também há representantes dessa arraia-miúda:  o 

pai de Zé Calheiros está preso por emitir notas falsas. A mãe de Licurgo é prostituta e retira o 

filho do colégio após um  bate-boca com o diretor, fato que provoca essa reação de 

cumplicidade silenciosa: “Setenta meninos de livro na mão olhando para baixo. Mas se o 

velho pudesse ver dentro de nós, encontraria setenta corações pulando de contentamento. A 

mulher bonita sacudira ali, aos pés do czar, a bomba de dinamite (Doidinho, 2004, p.59). 

A interdição da fala provoca a utilização clandestina da escrita. O personagem-

narrador troca bilhetes com Coruja. Neles, possibilitam-se perceber observações pertinentes à 

idade escolar dos envolvidos, os quais sentem no corpo as diferenças que a escola pretende 

dissipar em nome de uma pretensa homogeneidade. O uso da escrita como recurso 

transgressor, lembrando Foucault, nos obriga  “a pensar nas margens e espaços de fuga e 

deserção, as brechas inerentes a toda forma de poder disciplinar em exercício nas instituições” 

(Schueler, 2010). A esse propósito, registre-se o excerto seguinte: 

Escrevia-se sobre tudo: “tal dia vou sair...” ou falando dos outros, da política  
interna da casa: de Pão Duro, dos filhos do Simplício Coelho, uns protegidos 
do colégio, parentes que eram da dona Emília: comiam melhor do que a 
gente. E aquelas tapiocas que a negra Paula lhes dava pareciam-nos regalias 
de uma classe privilegiada. Eles não deviam ter esse direito, porque pagavam 
igualzinho com a gente 
Coruja me mandava recados: “No banho de rio de domingo tenho uma coisa 
para lhe dizer”; “tenho uma lata de doce para você; procure na prateleira da 
cozinha”. E no fim o “leia e rasgue” (Doidinho, 2004, p. 61, aspas do 
original).  

A escrita revela os interstícios da ambiência escolar. Isso exige, por parte dos 

indivíduos, sutilezas e ardis para se manterem  íntegros e imunes à aparelhagem de proibições 

físicas e psíquicas. Assim, tornam-se pertinentes os recursos metafóricos oriundos da área 
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jurídica, emitidos pelo narrador sobre um espaço significativo em seu trajeto estudantil, 

reinseridos no presente pela ação da memória: “presídio”, “presidiários”, “habeas corpus”, 

trabalhos forçados”, “reclusões”. Essas categorias são resultantes da ação individual  contra a 

mentira e a deformação, e do embate entre a imaginação  e a realidade bruta da escola57. 

Para amenizar essa perspectiva, os banhos coletivos tornam-se um dos raros momentos 

de interação, pois ampliam  a metáfora do contraste entre  liberdade e reclusão nas imagens 

dos  pássaros=alunos; a escola=gaiola, as quais são mais acentuadas nas palavras do sogro do 

diretor: “ – Do que vocês precisam é de correr. Não se cria meninos em  quatro paredes” 

(Doidinho, 2004, p. 61). Essa passagem revela que a escola reproduz o ritmo da sociedade 

industrial, limitando, ou mesmo obstruindo a necessidade do indivíduo quanto ao uso do 

tempo livre, ou “o que resta nele, além de determinado pelas funções (Adorno, 1995ª, p. 71). 

O tempo da aprendizagem é prioritário e sobre ele atuam  mecanismos de controle tais como 

sirenes, sinos, relógios, bedéis, vigilantes, entre outros.   

Nesse ambiente, a amizade, uma das formas de resistência à padronização, sofre uma 

pausa com a saída do colega  Coruja. Interrompe-se o sonho de prosseguir nos estudos, de 

fazer carreira. A notícia entristece o protagonista. Para ele, abandonar a escola seria uma 

libertação. Sem o amigo, resta-lhe a clientela menos solidária, no entanto mais próxima de 

suas futuras experiências no mundo:  

Pão Duro ficava, ficavam Aurélio, João Câncio, e outros inúteis para mim. O 
que me servia com ternura, o que apanhara por mim, que me contava 
histórias de sua família, a sua irmã cega e o seu pai em dificuldades, o bom 
Coruja estava acabado de vez. Ficaria no balcão da loja de seu pai, medindo 
fazenda para o povo (Doidinho, 2004, p. 65). 

As referências curriculares dimensionam a possibilidade da ascensão social 

pretendida. O personagem-narrador mostra-se adiantado nos estudos. Domina as frações e 

entra no Terceiro livro de leitura. A dificuldade maior, contudo, ainda está na grafia. O 

caderno destinado a esse fim está sempre borrado. O diretor acusa-lhe de parecer “um 

paralítico escrevendo”, mas  o mundo torna-se maior com as lições de Geografia, e o anúncio 

de que passará a fazer composições, deixa-o na expectativa de adentrar nos textos do 

                                           
57 Para Castello, (1961, p. 83) esses relatos são substanciais para o projeto memorialístico do autor: “Toda a 
experiência da infância, aqui entrevista e interpretada de acordo com depoimentos do próprio romancista, é 
enriquecida ainda pelos estudos iniciais, bastante irregulares, seguidos pela permanência de três anos no 
Internato Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana. Aí, tendo sempre viva a paisagem do engenho do avô materno, 
fixaria a experiência que lhe daria matéria do seu segundo romance – Doidinho.”    
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Coração, de Amicis58  (Doidinho, 2004, p. 66). O narrador insere-se no espaço da leitura 

escolar para fazer comparações entre seu conteúdo e a realidade em que se encontra. Nos 

colégios italianos estão professores de fala mansa, que usam prêmios como forma de 

incentivo, ausência de palmatória, imagens contrafeitas à rigidez do professor Maciel. Além 

disso, também se percebe  outro ponto divergente entre os textos dos dois livros básicos no 

processo da leitura, identificando-se com a mensagem mais próxima da vida, embora o 

discurso ali presente não esteja destituído de certa idealização:  

A Seleta clássica  era cheia de discursos, de versos. Mas o Coração 
estremecia a nossa sensibilidade de meninos, nos interessava naqueles 
conflitos que eram os nossos. Este livro de tanto amor à Itália me fez amar 
aos que eu não conhecia, aos estranhos, aos meninos sujos porque não 
tinham roupas limpas, os heróis dos contos. A minha infância sem Júlio 
Verne e sem soldados de chumbo imaginou os seus heróis como eram os do 
Coração, os seus  grandes homens, os que morriam pela pátria e os que 
davam a vida pelos pais (Doidinho, 2004, p. 67).   

O conteúdo textual tende para o aspecto moralizante. A essa perspectiva soma-se a 

presença da religião. Mas “os surtos de crença” (Doidinho, 2004, p. 67) do protagonista 

desfazem-se na medida em que a escola contraria quaisquer expectativas de aprofundamento 

espiritual: seu Coelho, sogro do diretor  fala mal dos padres; a esposa procura a igreja como 

mero compromisso formal, e o nome do colégio soa inócuo  como de um engenho, apesar do 

“Nossa Senhora” que o circunda. “No colégio não havia religião. Aos domingos ouvia-se a 

missa perto do padre, com o diretor na frente de bengala. E era só o que se fazia ali para 

agradar a Deus” (Doidinho, 2004, p. 68).   

A presença de um frade pregador  para orientar os setenta meninos do colégio, 

marcados por corrupção e vícios imundos, representa uma acusação para seus pais, mães e 

educadores. A educação, portanto, é alvejada como uma das razões para a falta de impeditivos 

morais: “E a prédica continuou a se referir à educação dos nossos dias, à impiedade das 

escolas públicas e dos colégios particulares” (Doidinho, 2004, pp. 67-8). Observa-se aqui uma 

tentativa de controle educacional, pelo menos no sentido moralizante, por parte de outra 

instituição, antes de ser imputado à escola esse e outros tantos princípios formativos. Nesse 

sentido,  

                                           
58 Para valorar o domínio das práticas de leitura ressalta-se o contato com os textos de Felisberto de Carvalho, 
autor referencial na produção de livros didáticos para as escolas brasileiras em boa parte do século XX. Mas o 
aspecto edificante que permeia sua recolha textual contrasta com a forma de aprendizagem dada ao protagonista, 
e sobre a qual o narrador, posto na condição de observador distanciado, imprime a marca da crítica.     
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Adorno observa como no contexto moderno se impõe uma tendência à 
pragmatização da igreja, que a funcionaliza a serviço da higiene psíquica ou 
da integração do indivíduo no conjunto social. (...) os conteúdos religiosos 
são dessa forma neutralizados e a tensão entre a realidade existente e desejo 
de transcendência se desvanece (Zamora, 2008, pp. 30-1).     

Na narrativa de Doidinho, a atitude do  frei Martinho fortalece no diretor o desejo de 

manter a escola como espaço laico, já que se sente   alvo de suas palavras, por   ingerência do 

padre Fileto, que tem um sobrinho no colégio. A postura do diretor parece dizer que cabe à 

religião trabalhar com o transcendente, deixando para outras instituições, no caso a escola, a 

lida com coisas mais chãs. Para se vingar, usa a matemática  como estratégia: “Um problema 

danado de juros”, que fica sem solução:   

 
O sobrinho do padre ficou chorando.  
 – Era o que me faltava. Não sabe a lição e ainda vem com choros. 
Passe-se para cá. E o bolo aliviou a raiva  de véspera, da prédica do frade 
– Não metam o bedelho no meu colégio. Padre que se fique lá pela igreja. 
No meu colégio  mando eu e mais ninguém (Doidinho, 2004, p. 70-1). 

 

Apesar da resistência do diretor, padre Fileto consegue impor-lhe as aulas de 

catecismo, que são marcadas pelas dúvidas e pelas lições de religião, que soavam como se 

fosse um ensinar a papagaios e acendiam a descrença de seu Coelho. A “fé interesseira dos 

fariseus” contrapõem-se  aos pecados da carne: castidade, furto, ofensa ao Santo Nome, 

cobiça, mulher do próximo. Assim, tenta-se ilustrar o discurso religioso: em um dos sermões  

Napoleão é apresentado como  modelo de virtude pelo fato de  ter considerado a primeira 

comunhão o dia mais feliz de sua vida. Como reforço, a metáfora contundente das penas do 

inferno, o  confronto entre a abstinência e o desejo, já que “não se pensa em pecados com 

barriga cheia. A fome é que nos traz essa vontade de purificação”. A dificuldade em  assimilar 

esse discurso origina-se em  casa, visto que protagonista lembra como age o avô, sua maior 

referência, diante das práticas religiosas: (...) Naquela hora, no meio daquele mundo que 

procurava Deus, eu me lembrava do meu avô. Sim, ele também poderia morrer em pecado 

mortal. Não rezava; nunca saíra de suas terras para cair  aos pés de um padre, humilde, 

batendo nos peitos” (Doidinho, 2004, pp. 82-86)  

Paralelo a esses enfrentamentos, o protagonista termina “o terceiro livro de leitura”, e 

entra “para o jubiloso Coração e para o  primeiro grau dos primários”. O  domínio desses 

conteúdos encorajam-no a buscar a palavra escrita para conquistar uma das alunas externas. A 

revelação desse fato traz-lhe o pior dos castigos: ficar isolado no “quarto do meio”, que tem o 

mesmo peso da solidão existente na “cafua” d’O Ateneu. Percebe-se assim que o isolamento 
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no modelo internato amplia-se mediante o uso de  outros mecanismos de cerceamento da 

liberdade.  

Essa segregação, contudo, revela um paradoxo: ao destacar o indivíduo do meio do 

grupo, fortalece nele traços homogêneos que a escola não consegue desfazer. O isolamento é 

um traço da alienação, mas leva o sujeito a reconciliar-se com sua consciência mediante as 

reminiscências, lembranças, o que resulta na sua apreensão quanto aos impeditivos para sua 

autonomia, como exemplificam as memórias da precoce liberdade sexual do protagonista, 

vivida no engenho do avô, oposta à proibição de efetivar um idílio inocente com a colega 

Maria Luísa. Nesse caso, as metáforas prisionais, “pobre imaginação de penitenciário” e 

“silêncios de prisioneiro”, adensam a negatividade em lugar do fortalecimento crítico. Elas 

são indicadores da dura experiência nessa forma escolar, contra o qual o indivíduo tenta 

manter em equilíbrio as forças psíquicas ainda em estruturação.  

Nesse caso, percebe-se que há verossimilhança entre o discurso do narrador e as 

sensações do protagonista, vividas na infância e repostas no presente mediante os frágeis fios 

da memória. Assim a prática escolar, que ficou no passado,   e a escrita sobre ela, feita no 

presente,  coaduna-se com as categorias de  “experiência”  e  “vivência”, resultantes, da 

intervenção da consciência, na primeira, ou da sua ausência, na segunda (Benjamin, 1989, p. 

146).      

Findo os rituais da comunhão, surge o jejum como armistício. Novamente a metáfora 

da clausura no retorno ao colégio: “voltávamos murchos e calados como os pássaros criados 

em casa, que perdem o jeito de voar” (Doidinho, 2004, p. 91). Nesse ínterim,  os duelos 

verbais entre os alunos Vergara e Heitor, aquele pela Paraíba, este por Pernambuco, mostram 

os resquícios da oratória em solo nordestino. Mas as palavras cortantes sofrem um trégua 

perante a breve “humanização” do diretor, que se aproxima do personagem-narrador nas idas 

à igreja e no pedido para que ele vá buscar o jornal local: “ – Vá a casa do Resende e peça A 

Província, de ontem” (Doidinho, 2004, p. 95). Isso revela que outras aprendizagens podem 

ser tecidas, embora a escola  imponha  uma limitada visão de mundo. Nesse sentido, cabe 

lembrar a referências a figuras políticas na fala do diretor: Rosa, Dantas, Hermes, Rui. Ou a 

gradual consciência, por parte do protagonista-narrador, do ínfimo  status  político do avô: 

“Agora no colégio, eu já sabia de muita coisa. E quanto mais sabia, mais ia vendo que o velho 

Zé Paulino não era tão grande como eu pensava” (Doidinho, 2004, p. 96). Essa “educação 

política” não se dá de modo sistemático,  como queria Adorno (2006, p. 45), mas à revelia da 

escola. Ela resulta das braçadas do próprio indivíduo em busca do conhecimento, na luta 

contra as adversidades externas e na  superação de  suas limitações afetivas.  



 

75 

 

O retorno das “férias” da quaresma possibilita a inserção de outras experiências não 

limitadas à escola. A oposição entre usina e engenho sinaliza, por exemplo,  as mudanças na 

ordem capitalista. A comparação entre Pão Duro e um personagem do Coração marca a 

interseção entre a leitura e a vida. O primeiro tinha vergonha do pai, mentia sobre sua 

condição financeira: “No Coração havia um como ele, que não gostava de andar com o 

Focinho de Lebre, para não sujar a roupa de branco” (Doidinho, 2004, p. 110). Outra oposição 

marca as reflexões sobre a loucura: o pai, um tio, a madrinha de Heitor, o pai do colega 

Fausto  que, ao urinar,  “emitia uns uivos de dor, umas lamentações de quem estivesse em 

suplício”, quando se encontrava “na casinha do jardim público”, onde morava (Doidinho, 

2004, pp. 111) o próprio protagonista é marcado pela tragédia doméstica,  ante a revelação da 

mãe assassinada pela pai, motivo de sua ida para o engenho do avô. Recebe, por isso a  

solidariedade de seu Coelho; a  comiseração, as piedades provisórias dos alunos com  a 

revelação de seu segredo: 

  

Quando voltei para o recreio, os meninos me olhavam com pena. (...) É que 
há dores que são mais fortes que a própria impiedade dos meninos. (...) Toda 
aquela piedade seria somente para o primeiro dia, o da revelação. Mais tarde 
me sacudiriam na cara a vergonha afrontosa (Doidinho, 2004, p. 116). 

 
 

Essas dores individuais esbarram no perfil do diretor: tirano, extirpador de vontades, 

amansador de impulsos, que faz corrigendas a qualquer pretexto. Fazia da sua escola um 

espaço inexpugnável, contra o qual não valia nem a ingerência governamental: “Na Paraíba 

era proibido dar de palmatória, e isto mesmo porque o governo não sabia. Não havia governo 

para o professor Maciel. Quando lhe botavam os meninos no colégio, prevenia os pais:  – 

Castigo os alunos (Doidinho, 2004, p. 117). 

 Ele tem oportunidade de exercitar seus métodos com dois novatos: Elias, primo do 

protagonista,  e  Clóvis cujo pai é  rico. Este faz  alusões à   debilidade e à  doçura do filho de 

dez anos para a esposa do diretor. Os beijos trocados entre pais e filho na despedida leva o 

narrador a refletir sobre a ausência desse comportamento entre “os  matutos” que levam os 

filhos ao colégio “e saiam fazendo recomendações de severidade para com eles” (Doidinho, 

2004, p. 118). 

 O primeiro choque,  para Clóvis, é a retirada dos brinquedos, “um trem de ferro e um 

livro de estampas”,  sob a advertência do diretor: “colégio é para estudos”, seguido do ritual 

do corte de cabelos (Doidinho, 2004, p. 119).  O diretor fica  ávido para “estraçalhar aqueles 

dez anos que lhe caíam nas garras”. Quanto ao outro, Elias, há um empecilho: ele é diferente, 
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irascível, “um grangazá com barba na cara” (Doidinho, 2004, p. 120 . O pai deixara os filhos 

longe da escola, não dando importância à formação e o  consequente prestigio resultante do 

domínio das letras:  

 

(...) Nunca botara um na escola. Os outros levavam muito em conta essa 
história de mandar  os filhos para a escola, pensando somente que era o bê-á-
bá que fazia os homens mais alguma coisa do que eles. E gastavam fortuna 
com os filhos em colégios e em faculdades. Enchiam-se desse orgulho de 
fazer doutores. Manuel Gomes não ia com isto. (...) Aquilo seria um 
escândalo no colégio. Um bicho  daquele tamanho mais atrasado do que o 
Clóvis, com os dentes imundos, colocando a faca na boca, e que nunca tinha 
andado de trem (Doidinho, 2004,  pp. 117-119). 

         
 

Este excerto revela como se via a educação  em um contexto em que a força da 

economia é que ditava as regras das interações sociais, e no qual ela tende  a ocupar um lugar 

relevante quando se observa a inserção paulatina nas demandas jurídicas dos diferentes 

governos que seqüenciaram o projeto republicano. Mas a personagem parece dizer que a 

“falta de saber prático” (Freyre, 2004, p. 1020) é um problema mais urgente para as demandas 

da região que o vezo da cultura  bacharelesca.   

Com o reinício das aulas, marcadas pela ausência alguns alunos externos e internos, 

outra metáfora prisional dimensiona a forma como o diretor via sua instituição, ao desejar “o 

viveiro cheio, bem cheio, que nem se pudesse abrir as asas à vontade”. Depois disso, 

apresenta sua fúria contra os novatos, Clóvis e Elias. Este o  enfrenta  e provoca a mesma 

dramaticidade vivida entre Sérgio e Aristarco n’ O Ateneu. Em  Doidinho, “o colégio quase 

todo” fica ao lado do infrator, mas o protagonista mostra uma reação contrária: sente pena do 

diretor ao considerá-lo um déspota que ama os súditos: “Pode ser que me julguem mal, mas a 

verdade merece este depoimento” (Doidinho , 2004, p.124). Elias é trancado no “quarto do 

meio”, e, ao contrário da reação de Aristarco ante a atitude de Sérgio, torna-se o primeiro 

aluno a ser expulso do colégio do seu Maciel. 

Serenados os ânimos, o protagonista reacende a paixão pela colega  Maria Luísa, que 

contribui para outra metáfora sobre o isolamento: seu  olhar é uma janela aberta para o  

prisioneiro, a qual mostra as nesgas de alegrias e purezas escondidas pelos cantos do mundo. 

O protagonista mistura esses  sentimentos às práticas escolares: “(...) quantas vezes me 

esforçava nas lições, enchendo a cabeça de regras e exceções, para não sofrer na sua presença 

a humilhação dos bolos”.  No auge do sentimento, ao vê-la de castigo derrama o tinteiro para 

ser punido e mostrar que “sofria com ela”(Doidinho, 2004, pp. 121-6). Mas a presença de um 
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rival, Pedro Muniz, provoca sentimentos negativos no protagonista. Acusa-o de uso indevido 

da latrina e ao vê-lo sendo castigado revela: “nunca ouvi bolos soando melhor nos meus 

ouvidos” (Doidinho, 2004, p. 130).    

Essa cena tem como perspectiva a afirmação de que nem só de inocência vive a 

primeira infância. Nela já estão os primeiros germens para a (de)formação do caráter. Nesse 

sentido, o poder da  escola é limitado, na medida em que não consegue dar conta das muitas 

nuances que podem levar o indivíduo a  atender, no futuro,  às expectativas sociais de conduta 

e regramento. Nessa perspectiva, há um momento de feição filosofante: Carlos de Melo sabe 

que o rival também “retrucaria sem piedade”, já que o amor os “ensinava a ser ruins”. Esse 

sentimento, ao lado da fome, “é que faziam os homens grandes e pequenos”. Para o 

protagonista, os livros apresentam-se como alternativa para o fracasso amoroso. Para tanto, 

firma-se nos conteúdos escolares: “histórias do Brasil, geografias, gramáticas, as suas 

perguntas, as suas regras e os seus exemplos tomavam conta da pobre cabeça que Maria Luísa 

punha às tontas, sem querer”  (Doidinho, 2004, pp. 127-132). 

Para sua alegria, a volta de Coruja e  a confirmação que a “vocação não se partira”. 

Para ilustrar seu retorno, a imagem contrária à dos outros alunos, “que vinham murchos como 

pássaros molhados de chuvas”, pensando nos dias restantes “para as próximas férias”. Mas, 

para Coruja,  a verdadeira prisão era o balcão da loja do pai. No seu caso, o estudo é a única 

forma de negar o determinismo geográfico e social: “ir para  adiante, fazer seu curso”, embora 

a pobreza do pai houvesse que fazer milagres quando fosse para o Diocesano (Doidinho, 

2004, p. 133).   

Carlos de Melo considera que o avô merecia  um neto como Coruja, que vivia com a 

cabeça nos livros, “com amor aos estudos, com ânsia de aprender, de ser gente!”.  São muitas 

as queixas de Zé Paulino: gastara fortuna com um sobrinho,  morto no segundo ano de 

academia. Formara o filho gastando igual a  “trabalhos de quem estivesse tirando grandes 

safras de engenho, com os mesmos cuidados, as mesmas despesas, as mesmas 

contrariedades”. A fala do avô, inserida no discurso do narrador,  mostra um pouco da visão 

da época em relação ao estudo, mais propenso a servir de status do que ser um instrumento 

para gerar qualidades intelectuais nos indivíduos: “ – Faz gosto ver os meninos do Castro. O 

pai anda por aí comprando boi para matar. Já  formou dois filhos” (Doidinho , 2004, p. 133). 

Formar-se para depois voltar para a enxada, como  Quincas do Engenho, João do Itaipu, seus 

primos legítimos, não valia a pena. A contrariedade de não ver o “filho Juca feito juiz de 

direito ou procurado para defender no júri”. Lourenço, irmão mais novo, fizera carreira, 

chegara a desembargador, embora gostasse mais “de ter a sua casa de purgar cheia que a sua 
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estante abarrotada de livros”. O filho falhara, vivia a cavalo pelos partidos. Essas 

considerações são motivadas pelo significado atribuído e pelo desempenho do protagonista-

narrador  em relação aos  conteúdos escolares:  

 

Coruja, quase da minha idade, estava na classe de francês. Sabia gramática, 
escrevia descrições sem um erro. (...) Fazia planos: de agora em diante 
estudaria como o Stard. Ele também era burro, mas esforçava-se em cima 
dos livros e vencia os mais inteligentes da classe. Tinha a convicção de que 
era burro. Intrigava-me com os problemas das frações ordinárias. Decorava, 
porém, tudo o que o velho quisesse. A gramática, com as suas regras, as suas 
definições: “sintaxe é o tratado em que se estudam as relações das palavras 
entre si no discurso”. (...) discurso para mim era aquilo que se fazia na 
tribuna, um homem no meio do povo falando. Sintaxe para isto, para se 
aprender a falar bonito. Decorava as exceções, os exemplos: os estudantes de 
são Paulo fazem raramente exames em recife, finca-pé, puxavante, piano de 
cauda, busca-pé, mata-moscas, bem-te-vi, na quinta-feira fui ao lava-pés, o 
exército dos persas invadiu a Grécia, Júlio César venceu os bárbaros, ele 
estuda mas não aprende. Estudava essas coisas, todos os dias, sabia o livro 
de baixo para cima e não aprendia. Por que Coruja pegava tudo no ar? 
“Adiante, adiante, adiante!”, e quando chegava nele, a resposta caía correta, 
firme, sem medo (Doidinho, 2004, pp. 134-5, aspas do original).  

 
         

 Esse excerto é bem significativo por apresentar as práticas escolares vividas pelo 

protagonista. Primeiro a intertextualidade na referência ao personagem Stardi, do Coração, 

como exemplo de superação ante as dificuldades na aprendizagem. Em seguida, a 

contraposição entre o valor da gramática e o que se presencia fora da escola. Havia o 

entendimento de que este suporte serve para “falar bonito”, mas as frases que o pontuam 

funcionam apenas para meros exercícios, repetições, análises de palavras fora do contexto: 

“persas”, “Grécia”, “bárbaros”, “Júlio César”. Para serem atingidos os objetivos almejados 

pela escola, resta, para Carlos de Melo, o hábito da “decoreba”, síntese acabada do esforço 

inútil do “estuda, mas não aprende”. Pode-se dizer que essa forma de abordagem gramatical, 

descontadas as exceções de praxe, continua presente nas salas de aula de nosso tempo.   

A volta do colega Coruja reforça a ideia da valoração do estudo. Primeiro, por alertar 

o protagonista sobre a inutilidade de seus sentimentos amorosos, quando o mais importante 

seria ser aluno do Diocesano. Segundo, por conta de sua curta experiência docente ao dar 

aulas noturnas, a pedido de um padre, para meninos pobres e  “até a  gente de barba na cara”. 

Seu domínio das práticas de leitura e escrita é um orgulho para o diretor. Esse empenho insere 

o discurso do estudo como forma de ascensão social,  visto que os pais  de Coruja  “deviam 

passar necessidade para vê-lo nos estudos” (Doidinho, 2004, p.136).  
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Assim como n’ O Ateneu aqui também a leitura59 auxilia relações afetivas que se 

realizam  fora do âmbito da sala de aula. Entre os alunos Clóvis e Pão Duro também cresce 

um tipo de afeto esconjurado no modelo internato, apesar das condições favoráveis para que 

ele viceje: “Aos domingos passava o dia vendo as revistas do menino, lendo para ele as 

histórias do Tico-Tico, que o pai lhe mandava pelo correio. A gente queria ler, mas Clovis não 

deixava: – é para Mendonça” (Doidinho, 2004, 136). Quando rompe o escândalo no 

dormitório, denunciado por um dos alunos,  percebem-se as mesmas práticas e reações d’ O 

Ateneu  no sentido da punição: “O internato ficou todo de castigo,  em interrogatórios”, mas é 

a atenuação que medeia o desfecho na voz da esposa do diretor: “ – Não precisa expulsar. 

Basta separar um do outro. O pequeno não tem culpa. É preciso somente vigiar o grande” 

(Doidinho, 2004, pp. 139-140). Tal como n’ O Ateneu, evidencia-se  diferença entre o 

discurso moralista e a  prática: “Seu Maciel era como certos pais irascíveis, que brigam com 

as filhas por coisas insignificantes e no entanto as deixam  por lugares escuros namorando” 

(Doidinho, 2004, p.138). 

A volta à normalidade é entremeada  por metáforas que remetem ao aspecto prisional 

do colégio, o desejo de apressar o tempo para a chegada das férias, o sentimento de rejeição, 

tendo que enfrentar a ironia do diretor ante a demora em virem buscá-lo. Esses índices tornam 

a leitura mais densa. Eles revelam estados psicológicos que transformam o indivíduo em um 

sensitivo. Nessa perspectiva, o desejo de fuga toma corpo e o cotidiano escolar é preenchido 

por experiências frustrantes. Nesse sentido, o espaço onde deveria reinar a alegria pelo ofício 

da aprendizagem transforma-se em  presídio e orfanato. 

Contudo, o pensamento por analogia apresenta-se quando o narrador compara o 

estágio na escola com o modo de vida dos que faziam o engenho do avô funcionar. Observa-

se, mediante o discurso, o aprimoramento da consciência política na  maturidade depois da 

impressões sofridas pelo protagonista, em uma fase de aprimoramento psíquico, recuperadas 

pela memória. A volta para casa,  pela primeira vez,  depois dos meses no internato refaz o 

contato com um mundo livre, sem as peias da disciplina escolar, o que estabelece  a diferença 

das experiências vividas nos dois espaços, “(...) recuperava em um instante a meninice, a  que 

o velho Maciel tapara a boca no colégio”. Dessa perspectiva, contudo, até a natureza é vista 

com uma tristeza que não se coaduna com a liberdade reconquistada:  “Não era a música para 

um liberto aquele cantochão dos sapos do Santa Rosa!” ( Doidinho, 2004,  pp. 151) . O 

processo de aprendizagem, apesar das condições adversas em que ocorrem, permite um 

                                           
59 Entre Sérgio e Egbert, os passeios são entremeados pela leitura de páginas de Robinson Crusoé, de Daniel 
Defoe (1660 – 1731) e Paulo e Virginia, de Bernardim de Saint-Pierre (1737 – 1731) (O Ateneu, 1993, p. 132). 
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vislumbre do funcionamento das coisas e a possibilidade de captar suas contradições. Nesse 

sentido, a percepção que a “casa-grande” tornara-se menor, paralelamente à descoberta da 

prática redentora proporcionada pela leitura ameniza a precariedade dos conteúdos escolares 

frente à ordem de um mundo tingido por resquícios feudais quando se observa o ambiente 

urbano em contraste com o engenho. A leitura é uma das claves que ajustam o indivíduo para 

a perspectiva  crítica, mesmo quando os textos, como os utilizados no internato do 

protagonista, sejam oriundos de uma outra realidade cultural. O aprofundamento dessa 

perspectiva crítica, embora feita pelo narrador maduro talvez possa ser estendida ao 

protagonista, já que o impacto da experiência em uma repressiva organização escolar produz 

efeitos psíquicos negativos  em indivíduos de pouca idade:   

 

Como eram diferentes daqueles pastores da história sagrada, de cajado na 
mão, atrás dos carneiros! Limpavam as bicheiras do gado, separavam os 
bezerros pequenos das vacas de leite, botavam ração nos cochos – 
miseráveis, sem nome, conhecidos como os bois, por alcunhas. 
[...] Chegava outro com a lata de creolina para matar as varejeiras de um boi 
amarrado no mourão. O bicho sacudia as patas para trás. Um menino mais 
moço do que eu catucando os tapurus da bicheira. Havia disto no Santa 
Rosa: gente muito mais infeliz a que o Focinho de Lebre do Coração, o que 
ia com o paletó melado de caliça do pai para a escola. Os livros começavam 
a me ensinar a ter pena dos pobres  (Doidinho, 2004, p. 152). 

Infere-se deste excerto que os livros são um impulso para a consciência social porque 

ensinam a ter pena dos pobres, ainda que essa perspectiva seja feita por um sentimento frágil 

que não possibilita a verdadeira transformação nas relações entre dominados e dominadores. 

A narrativa mostra a interseção entre diferentes aspectos das práticas escolares, no Nordeste 

brasileiro, ao início do século XIX: na ironia do Tio Juca ao dizer que “vida boa é a de 

colégio”, na medida em que há fartura de comida e “menino não apanha, não leva carão”;  no 

comentário da velha Sinhazinha sobre o filho que fugira de  todos os colégios de Recife; na 

comparação entre a pedagogia dessa parente e a do diretor: “o terror do velho Maciel me 

ensinara que o governo da velha não seria o mais cruel desse mundo”; nas lembranças 

escolares do avô que, junto aos irmãos, aprenderam “a ler com um marinheiro no Itaipu. O 

professor dava de corda”. Um deles, que mais apanhava, tenta  envenenar o professor com um 

“caroço de arrebenta-boi”. O plano é frustrado ao descobrirem que “arrebenta-boi não matava 

ninguém”. Finalmente,  no relato, também presente nas memórias de  Meus verdes anos, 

sobre o professor negro, que estava dando aula sob a luz de uma candeia de azeite. A luz 
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apaga-se e um dos alunos grita: “Estamos todos da cor do nosso mestre! Apanhou tudo. A 

mesa toda ria com a história” (Doidinho, 2004,  pp. 152-3). 

Mais adiante, contudo, outro comentário do tio reflete as ressonâncias das propostas 

pedagógicas, no tocante à disciplina, nas práticas de ensino da época: “– Disse ao papai para 

lhe tirar de lá. Hoje não se castiga  mais meninos com bolos: está condenado pelos livros. Mas 

o velho quer que você aprenda. Bolo para ele não quer dizer nada” (Doidinho, 2004, p. 154).         

O sentido comparativo estende-se para a comida dos moleques do engenho e a do 

internato: “Via os moleques satisfeitos com o que tinham para comer. E eu que me queixava 

das rações do colégio”. Entre rudimentos de socialização, o estranhamento dos parentes ao 

perceber que o protagonista não se afasta dos companheiros de infância. A reação do avô 

mostra que o período passado na escola fora suficiente para mostrar a diferença de status: “É 

para isto que está estudando? Se fosse para ser vaqueiro, não precisava botar livros nas mãos. 

Melhor que tivesse ficado no colégio” (Doidinho, 2004, pp. 156-7; 159). Fica nítida, assim, a 

clara divisão social, com as funções demarcadas entre os que devem ficar com o trabalho 

bruto, braçal, serviçal e os que detêm o poder:  

 
 

As negras me censuravam: 
– Menino treloso! Se sucedesse alguma coisa,  botavam pra cima dos 
moleques. 
Tia Maria mandou me chamar. E da cama falou: 
– Você quer cair doente? E se metendo com esses moleques  por aí! 
Ouvi também o meu avô brigando com os  pastoreadores: 
 – Doutra vez que levar o menino daqui do engenho  passo-lhes o pau 
(Doidinho, 2004, p. 159). 

 
Percebe-se que não se deve romper os limites entre os indivíduos que fazem o engenho 

funcionar, ainda mais quando o estudo aparece como fator de elevação e distinção,  como 

mostra o comportamento dos integrantes do engenho em relação ao protagonista, agora 

tratado de modo diferente, porquanto o contato com os estudos o  deixa acima dos antigos 

pares. A escola, nesse sentido, possibilita enxergar essas fronteiras, mas não dispõe de 

recursos suficientes para removê-las.  

O encerramento das férias e o retorno ao internato marcam o final da narrativa. Uma 

das novidades, para o protagonista,  é encontrar o colega Coruja exercendo a função de 

monitor, o que lhe causa decepção e desconfiança. Repete-se aqui a  estratégia de usar os 

próprios alunos como agentes disciplinares vista n’ O Ateneu. Com Carlos de Melo, é a 

experiência com a vaidade humana e o reconhecimento dos limites da autoridade que estão 

em cena quando o colega  confessa que não podem mais brincar juntos: 
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Esta confissão do amigo tocou-me seriamente. Compreendi então o que lhe 
exigia o diretor em troca dos seus serviços: uma incompatibilidade com o 
internato: “Você fica no lugar de Felipe, mas com uma condição: deixa de 
ser menino; não poderá conversar com alunos, ter amizade com eles. Dou-
lhe ensino e comida de graça, a troco deste seu rompimento com a vida. 
Você será de agora por diante o meu instrumento, o meu sistema, a minha 
vez” (Doidinho, 2004, p. 182, aspas do original).   

 Esta passagem revela o peso do sistema escolar, quando apoiado em práticas 

repressivas, sobre os indivíduos: o preço cobrado pelo diretor para manter o amigo no cargo; a 

ameaça de cancelamento da amizade, das conversas, do contato social. Nesse sentido, utilizar-

se de alguns membros da coletividade para manter o sistema em ordem lembra que a 

instituição é atravessada por discursos semelhantes a certas instâncias políticas  que  põem a 

barbárie no lugar do humano (Adorno, 2006).   

Mas esse retorno ao internato também é marcado por uma mudança de expectativa 

comportamental. Outra vez observa-se um ponto de contato com O Ateneu. Nele, os  sinais de 

amadurecimento de Sérgio estão presentes tanto no reencontro com a família depois do 

período escolar quanto no retorno ao colégio. Aqui, o protagonista compara as sensações 

iniciais com as do momento presente, sobre as quais paira o fator experiência como 

fundamento para mudanças e fortalecimento psíquico ante os novos enfrentamentos que a 

estrutura escolar apresenta mediante o avanço nas séries curriculares: 

Este primeiro dia do colégio, eu o venci pensando nos outros.  Agora tudo 
me parecia diferente. A experiência de seis meses dera-me a coragem de 
olhar o resto do ano com mais virilidade. Em janeiro um pobre novato caíra 
nas garras de seu Maciel, à toa, sem saber de nada. Ele fizera de mim o que 
bem quisera. Agora voltava mais homem, olhando as coisas com 
superioridade. Ninguém as colocaria acima de mim. Via os colegas sem os 
ligar, num plano inferior, sabendo todos os segredos do colégio (Doidinho, 
2004, p. 183). 

Nos dois protagonistas, portanto, observa-se que o contato com a forma embrutecida 

do modelo está marcado, desde a entrada, pelo aspecto do “choque”, o qual resulta em 

tentativas constantes de superação para que o indivíduo sobreviva em condições adversas. O 

discurso literário como meio de mostrar a escola em espaços e tempos distintos da realidade 

escolar brasileira,  sob a marca das impressões individuais, mostra-se um efetivo depoimento 

de um conflito que ficaria fadado ao esquecimento caso não tivesse o contributo da palavra 

escrita. Assim, pode-se ver “o desempenho característico da resistência ao choque na sua 
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função de indicar ao acontecimento, às custas da integridade de seu conteúdo, uma posição 

cronológica exata na consciência” (Benjamin, 1989,  p. 111).      

Em relação a Carlos de Melo, acrescente-se que o reencontro com o engenho fortalece 

o emocional, visto que neste espaço, embora marcado por interdições devido a sua debilidade 

física, ele consegue circular com mais desenvoltura do que  na escola:  “Um menino de 14 

anos no Santa Rosa podia ser muito bem um pai-de-chiqueiro. Comi de tudo, fartei-me de 

tudo. Fui para o trem de Itabaiana com a agonia de quem se despedisse do mundo” (Doidinho, 

2004, p. 183). Além disso,  as falas dos empregados  também contribuem para dimensionar a 

diferença entre os dois espaços: o território do avô e o da escola: 

 

– Este menino vai para o colégio, seu Zé?  
 – Está lá desde o começo do ano – respondia meu pajem, orgulhoso dos 
meus estudos.    
 – O professor Maciel é um danado. 
 Virei as costa ao Santa Rosa com aquela advertência ameaçadora  
(Doidinho, 2004, pp. 183-4). 

O jogo entre a manutenção da amizade e a obediência à função de vigilante do colega 

Coruja traz reflexões para o narrador-protagonista ante a expectativa de ver seu nome no 

relatório disciplinar: “Vendo os colegas no couro, já não via tão distante esse dia. Precisava 

compreender que ele ganhava a escola para fazer aquilo. Tio Juca me dizia que o inferno 

estava nesse mundo. Para coruja não haveria inferno pior” (Doidinho, 2004,  p.185). Essa 

delicada situação leva o protagonista a comparar as atitudes do  decurião anterior e do atual, e 

do esforço que este faria para se manter dentro dos limites da justiça para não arranhar seu 

caráter. Diante disso, divide-se entre o desejo de abusar ou auxiliar   o amigo. Na cama fica 

mais fácil conjecturar sobre as possíveis possibilidades para enfrentar esse novo desafio: 

 
Muito bom fazer estas coisas na cama, fazer estes juízos para me consolar de 
uma amizade perdida. Que poderia me dizer o meu primeiro dia de colégio? 
Sabia lá se Coruja se manteria no cargo com elevação, fazendo justiça, 
limitando os seus poderes! E se fosse o contrário? Se o velho Maciel tivesse 
exigido um decurião com os outros, enredador, intrigante. Era o que os dias 
me mostrariam em breve. Não havia melhor oportunidade para se tirar a 
limpo essa história de grandeza ou miséria dos homens (Doidinho, 2004, p. 
187). 

 
 

Nessa nova fase, com o arrefecimento dos castigos, melhora o domínio das lições.  O 

aprendizado também se realiza fora dos conteúdos das aulas. Nesse sentido, o contato com o 

cinema revela não só as condições culturais do tempo, mas também a reação crítica sobre os 
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assuntos vistos na tela duas vezes por semana. Para Russoto (1987), essa experiência é 

marcada pelo espírito do paradoxo: 

A este respeito também encontramos uma série de valorizações 
simultaneamente contraditórias. Por um lado, o cinema “modernista” 
infundindo nos jovens uma inquietadora expectativa; ativa e estimula a 
imaginação. Ao mesmo tempo parece fugir da seriedade, do que é 
“importante” ao qual tanto aspira a alma adolescente [...]. Existe nesses 
personagens (apesar de suas perversidades) uma estranha pureza que os 
torna sujeitos inadaptados à arte carnavalizada do cinema; despreparados 
para apreciarem os malabarismos  e truques cinematográficos, enfim, para 
assumirem a desenvoltura um tanto cínica – e moderna – do adulto que exige 
o necessário afastamento diante desse tipo de espetáculo (Russoto, 1987, p. 
161). 

Para ilustrar a observação acima, tem-se a reação do protagonista,  quanto aos tipos de 

filmes apresentados no “cinema de Chico Sota”. Os filmes, como declara o narrador, não 

servem só como entretenimento, mas também para provocar reações comportamentais, ou 

seja, para adaptar o indivíduo às regras sociais (Adorno, 2006) . Em relação a filmes como “O 

Grande industrial”, “A vida de uma rainha”, “Os Miseráveis”, “corrigiam-se atitudes, 

emendavam-se situações, aprendiam-se mesuras da sociedade”. Já as comédias provocavam 

reação contrária, porque desmontam o exercício crítico, devido à presença exagerada de 

situações absurdas, proporcionado pelos filmes mais sérios:   

 
 

As comédias obrigavam-nos, no entanto, a não acreditar em tudo o que 
víamos: caiam casas enormes em cima do Bigodinho, e ele nem como coisa, 
saindo dos escombros sem uma costela partida. Davam-lhe tiros; parava trem 
com as mãos; despencava de alturas imensas e levantava-se faceiro. Estas 
aventuras cômicas estragavam a seriedade com que queríamos comentar os 
filmes. Tudo ali era mentira. Jean Valjean não levantara aquela carroça com 
um menino debaixo, não arrombara os ferros do esgoto. Ninguém podia 
firmar uma opinião e dar uma coisa de fita como prova (Doidinho, 2004, p. 
190). 

 
 

Parece faltar aqui uma mediação, como a de Benjamin (1985),  quando lança as bases 

críticas para se compreender a utilização da técnica cinematográfica como um dos fenômenos 

de massa mais importantes do século XX: 

O dadaísmo colocou de novo em circulação a fórmula básica da percepção 
onírica, que descreve ao mesmo tempo o lado da percepção onírica: tudo o 
que é percebido e tem caráter sensível é algo que nos atinge. Com isso, 
favoreceu a demanda pelo cinema, cujo valor de distração é 
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fundamentalmente de ordem tátil, isto é, baseia-se na mudança de lugares e 
ângulos que golpeiam intermitentemente o espectador. O dadaísmo ainda 
mantinha, por assim dizer, o choque físico embalado no choque moral; o 
cinema o libertou desse invólucro. Em suas obras mais progressistas, 
especialmente nos filmes de Chaplin, ele unificou os dois efeitos de choque, 
num nível mais alto (Benjamin, 1985, pp.191-2, grifo do original).      

Além dessas escapadas rumo à fantasia, o protagonista “amansava”  os nervos no 

cotidiano do colégio  mediante os conteúdos curriculares: gramática para decorar, cidades 

principais da geografia, regra de três da aritmética ao lado das práticas corporais, como uma 

espécie de resistência à tendência militar de muitas das atividades escolares: “os exercícios de 

tiro nos faziam este bem: preparavam-nos para o sono de animais cansados” (Doidinho, 2004, 

p. 203). Mas a inabilidade para os exercícios militares como preparação para o Sete de 

setembro exigi-lhe uma nova forma de superação. Nesse sentido, é melhor enfrentar os 

desafios dos conteúdos do que ajustar-se às manobras exigidas. Não há nenhuma ajuda 

psicológica para os inaptos tal como mostra a reação intempestiva do  diretor:  “ – Que furioso 

que nada! Isto é um estabelecimento de ensino. Aqui se castigam os insubordinados. Quem 

quiser que se mude. E passou-me o bolo” (Doidinho, 2004, p. 207).  

O uso da palavra “burro” para alunos com dificuldade permeia há muito tempo o 

processo educacional brasileiro. A ela coube a caracterização de todos que não se enquadram 

nas diretrizes do ensino-aprendizagem, tal como mostra essa passagem do romance em pauta 

quando fica evidente o mal-estar do protagonista ao ver que seu esforço intelectual tem  

menor relevância diante dos que progridem nas atividades corporais: “Todos os burros do 

colégio davam. João Câncio se metia em bolos por causa dos verbos, e no entanto brilhava 

entre  outros. Todos correspondiam ao esforço do instrutor. Somente eu com aquela aversão 

radical. Talvez fosse o meu nervoso” (Doidinho, 2004,  p. 209).  O fracasso é visto como 

indisciplina. Assim, os castigos físicos e a supressão do lazer, como a ida ao cinema, são 

expedientes para corrigir um problema que estava ligado a causas subjetivas. Para o 

protagonista, contudo, a  assimilação dos conteúdos são o consolo para esses percalços, uma 

forma de amenizar o que lhe doía na sensibilidade:  

Mas sempre devia haver uma coisa para me perseguir. Vencera a gramática, 
a leitura, os problemas, dando trabalho de gigante à memória. Tudo aquilo 
parecia-me fácil em relação às ordens do sargento. Decorava as lições e as 
respostas sozinho. Aquela história de instrução no meio dos outros 
perturbava-me. 
[...]se danassem todos eles, fossem para o inferno. Estava no colégio para 
aprender a ler, não para me meter a soldado. De que valeriam aqueles 
exercícios? Viessem para a geografia, para a história, e eu daria conta do que 



 

86 

 

estava fazendo ali. Mas tudo aquilo não passava de desculpas para me iludir. 
Procurava sarar as feridas, os golpes que o progresso dos outros me abria na 
alma (Doidinho, 2004, pp. 210-211). 

Atente-se que a ação dessas lembranças ocorre sob a iminência da Primeira Guerra da 

qual deveriam chegar informações no interior do Nordeste brasileiro: “– O maior exército do 

mundo é o alemão – afirmava um. E o outro contava passagens da luta do Japão com a 

Rússia, armavam guerras do colégio com o Diocesano” (Doidinho, 2004, p.212).  Nota-se que 

essas práticas coadunam-se com a recorrência ao Exército e à Igreja como instituições 

modelares para a formação educacional oriunda no século XIX. O espírito belicista no qual a 

narrativa insere-se reforça ainda mais essa predisposição. A escola como reprodutora das 

práticas dessas duas instâncias sociais oprime o indivíduo, principalmente no modelo 

internato, cuja ação cerceadora atua como elemento vital para seu funcionamento. Nesse 

sentido,  a formação tende a ficar comprometida porque, segundo Freud (1976), é sustentada 

em valores corporativos que ferem  a autonomia do indivíduo: 

É de notar que nesses dois grupos artificiais, cada indivíduo está ligado por 
laços libidinais por um lado ao líder (Cristo, o comandante-chefe) e por 
outro  aos demais membros do grupo. Como esses dois laços se relacionam, 
se são da mesma espécie e do mesmo valor, e como devem ser descritos 
psicologicamente, constituem questões que devemos reservar para 
investigação subseqüente. Mas, já agora, nos aventuraremos a fazer uma leve 
censura contra os escritores anteriores, por não terem apreciado 
suficientemente a importância do líder na psicologia de grupo, enquanto que 
nossa própria escolha disso como primeiro tema de investigação nos colocou 
numa posição mais favorável. Pareceria que nos achamos no caminho certo 
para uma explicação do principal fenômeno da psicologia de grupo: a falta 
de liberdade do indivíduo num grupo. Se cada indivíduo está preso em duas 
direções por um laço emocional tão intenso, não encontraremos dificuldade 
em atribuir a essa circunstância a alteração e a limitação que foram 
observadas em sua personalidade (Freud, 1976, pp.43-4).  

Mas o protagonista consola-se dos fracassos mediante novas práticas de leitura, que 

revelam sua maturidade no tocante à incorporação dos conteúdos do imaginário: “[...] a 

história do imperador Carlos Magno. Grande livro, que nada tinha que ver com a vida, mas 

que me veio mostrar que eu era ainda criança, porque acreditei nele, da primeira à ultima 

página”. A descrição da passagem do tempo sobre o aspecto material do livro parece 

aumentar o valor narrativo. “Era um livro de capa encarnada, grosso, de páginas encardidas, 

amarrotadas. Com ele aprendi a temer mais a Deus do que com o catecismo” (Doidinho, 
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2004, p.213). Outra alternativa para se consolar da exclusão da formatura militar  é enviar 

nova carta ao avô. Dessa vez, contudo, suas palavras têm um efeito nulo:  

Lembrei-me de tio Juca, de fazer-lhe uma carta. O meu avô me queria  muito 
bem, mas não acreditaria nas minhas queixas. Menino para ele devia mesmo 
apanhar, embora não adotasse esse regime nem para os moleques do 
pastoreador. Tio Juca me falava em livros que condenavam o castigo 
corporal. Imaginei a carta, e a escrevi. Fiz-me de vítima sofredora, 
exagerando demais as mágoas. Mandei dizer que tinha até vontade de 
morrer. O exagero estragou-me o que havia de verdade na carta, e talvez por 
isso o meu tio não deu atenção. Esperei-o no colégio, procurava ver o povo 
que saltava do trem, quando batiam na porta corria para olhar. Não veio, 
nem mandou resposta alguma (Doidinho, 2004, p. 216). 

As ações finais ganham dramaticidade. Primeiro porque um  protesto surdo arma-se no 

interior do protagonista e explode com intensidade no discurso do narrador: “[...]Tomara que  

aquele diabo morresse! Porque me machucava impiedosamente aquela história de apanhar 

sem culpa. Me desse com razão, mas somente porque não conseguia aprender aquelas voltas e 

viravoltas, não me batesse: era judia demais” (Doidinho, 2004, p. 217). Segundo, porque 

termina a dúvida sobre a proteção do colega Coruja. O efeito é significativo para o 

aprimoramento crítico do protagonista: “Por mais que descobrisse recursos para defendê-lo a 

mágoa estava ali, viva, dessas que doíam cada vez que se pensava nela. (...) cumprira seu 

dever, magoara a sua maior afeição para não praticar uma injustiça, para ser justo. Coisa ruim, 

um carrasco com  consciência” (Doidinho, 2004, pp. 217-219). 

Mas há outra deferência em relação à palavra, tanto escrita quanto falada,  quando o 

narrador se reporta ao  grêmio literário, cujo funcionamento também é marcado por pompas e 

homenagens. Em Doidinho, é outro o século, outra a região, mas o modo de usar  a palavra 

oral continua a ter o fascínio do século anterior, no qual  a “arte do bem falar” destacava-se 

não só  como etiqueta social, mas também como disciplinar escolar. No Grêmio Literário do 

INSC “cada aluno paga um tostão por semana”.  Decoravam-se os discursos elaborados pelo 

diretor. Um dos alunos, Antônio  Menezes, é o responsável pelas  “orações cívicas”. Um dos 

rituais exigia que o presidente desse a palavra ao tribuno, “que se desobrigava”. Como forma 

de inter-relação  cultural, em todo discurso deveria constar uma citação em francês”. A 

escolha dos oradores, que “passavam o dia antes da sessão magna recitando a peça para o 

mestre”, obedecia aos critérios da vaidade pessoal do diretor  (Doidinho , 2004, p. 219). 

Assim colégio e  sociedade interagem mediante a presença de familiares e autoridades, além 

da incorporação de regras e comportamentos esperados. No protocolo das aparências que rege 
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a  escola, o protagonista sintetiza as transformações provocadas na fisionomia do diretor 

durante uma solenidade:  

Nas sessões ele ficava de parte escutando-se a si mesmo nos gramofones que 
ensaiara. Ele tinha uma cara diferente na hora dos discursos: o lábio subindo 
de lado, os olhos em sobrolho quando um deles truncava um pedaço ou 
falhava numa interjeição. O francês saía devagar e ele baixava a cabeça com 
um riso no fim da frase como se o menino tivesse saído de um perigo de vida 
pela emoção do discurso (Doidinho, 2004, p.220) 

O aspecto elevado dessas circunstâncias festivas não impede que o protagonista aponte 

para certos traços negativos, tais como o grêmio não possuir nem um livro e o dinheiro 

arrecadado servir apenas para a melhoria na culinária. Destaca ainda um aluno que se tornara 

referência na oratória por ser capaz de fazer um “discurso sem ser ensinado”. Importante 

notar, nesse sentido, a diferença entre o tom oratório e eloquente do discurso em detrimento 

da mensagem, do propósito comunicativo. O que vale é a palavra pela palavra: 

Achava um encanto naquele tom elevado de voz do discurso. Menezes sabia 
gorjear, uma voz clara se elevando e baixando nos minutos precisos, todo ele 
acima de nós como que tivesse uma missão maior a desempenhar. A tribuna 
me parecia um altar. Subir ali seria o mesmo que subir da terra, ser outro, 
uma pessoa diferente. Por isso as sessões do grêmio, com os discursos do 
diretor, de que nada entendia mas que ouvia como a uma música, me 
satisfaziam bastante. Eu sabia que nada daquilo tinha saído da cabeça de 
Menezes. E não compreendia nada. Mas só a voz naquela gradação sonora 
me estremecia (Doidinho, 2004, p. 221, grifos nossos).  

Essa predisposição para encantar-se com a oratória, que o narrador diz ser herança de 

família demonstra que vigora o uso da oratória nos moldes do  século XIX, a qual, segundo 

Brandão (1988, p.214) “serviu às forças imobilizantes cristalizadas na herança cultural greco-

latina, vinda desde o primitivo ensino jesuítico e reforçado pelo uso dos manuais de retórica e 

poética (...)”. Além disso, a reação do protagonista também deixa transparecer que o discurso 

está atrelado ao “fator emocional, um dos componentes da retórica tradicional, a engajar a 

consciência dos problemas na participação coletiva que empolgava as disputas em torno das 

causas, sociais, políticas e literárias”. Essa averiguação mostra que há uma cisão entre a 

palavra (conteúdo) e o discurso (oratória), como se percebe nas frases grifadas do excerto.  

Dessa forma, a oratória proporciona ao protagonista a oportunidade de sair “do 

natural, do falar rasteiro de todos os dias”, como revela sua decepção ante a conferência de 

um doutor que “levou mais de uma hora falando calmo, sem levantar os braços, sem mudar de 
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voz. Não me agradou. Falava mal”. Assim, os que lidam com a palavra e a voz tendem a se 

tornar “seres opostos a nós” (Doidinho, 2004, p. 222). Um simples tocador de modas do 

engenho, por exemplo, ganha ares superiores: “João de Noca, ao violão, era um grande. 

Falavam dele porque nunca soubera o que fosse o cabo da enxada. Mas lhe dessem um violão 

e se veria que razões lhe levavam a não estragar os dedos” (Doidinho, 2004, p. 222). Em 

relação ao discurso, percebe-se que o domínio da palavra é um traço distintivo, sem que 

necessariamente se conjuguem forma e mensagem na mesma proporção:  

O Castro Alves das modas de João da Noca  seria uma espécie estranha, um 
habitante de outro mundo, de cuja vida ninguém soubesse. Fazer verso para 
mim tinha qualquer coisa de sagrado, de impossível. Eu era de uma família 
sem letrados, de gente que fazia da terra a sua única obra de arte, a sua maior 
alegria. Plantavam e colhiam. O velho Zé Paulino não abrira um livro que 
não fosse a folhinha que marcava as luas. Fazer um livro – coisa misteriosa 
para mim. E os oradores, os escritores e os poetas me pareciam sempre gente 
que andava por cima de todos nós (Doidinho, 2004, p. 222). 

É válido observar a luta do protagonista para dominar o código escrito e dele fazer 

instrumento para se relacionar com o mundo. Assim, o contato com “Um livro cheio de 

figuras e de retratos de homens de letras”, que aparecera nas mãos do colega  Clóvis, provoca-

lhe o desejo de  fazer uma descrição à maneira do que fora lido (Doidinho, 2004, p. 223).  

Essa tentativa  esbarra na reação do diretor, que até admitia o floreado da frase para uso 

próprio, ou nas mãos de um predileto como o aluno Menezes, mas não nas de um aluno 

problemático: 

Na primeira que fizesse diria tudo diferente, assim à maneira daquelas 
palavras do livro. E meti-me a grande. Nem me lembro sobre o que era a 
minha descrição, depois disto. Só sei que botei o sol iluminando com os seus 
raios as relvas floridas dos campos.    
Os passarinhos gorjeavam nas árvores com os seus cantos harmoniosos. 
– Donde o senhor tirou isto?               
– De ninguém. Botei de cabeça. 
– Melhor que em vez destas besteiras o senhor soubesse escrever certo as 
palavras (Doidinho, 2004, p. 223).   

Encerra-se assim, de forma melancólica, seu “primeiro ensaio literário”, embora como 

defesa julgasse que as descrições do colega Menezes poderiam, segundo o diretor, ser 

publicadas em jornal, “mas ele decorava os discursos”. A linguagem torna-se mecanismo de 

coerção social sobre o aluno que não se enquadra no molde escolar. Menezes é tratado 
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positivamente. Mas Carlinhos/Doidinho não, ainda que as palavras sejam as mesmas. Seu 

esforço para dominá-las tem de passar pela empatia, pela sedução, pelo encantamento:  

Sublime era uma delas. Coruscante era outra. Hora  sublime do poente, sol 
coruscante – encontravam-se em todos os meus trabalhos. Seu Maciel já me 
chamava de ‘seu coruscante’. Era um atraído pelos vocábulos. E que poderia 
fazer? (Doidinho, 2004, p. 224). 

 
Essa luta pelo uso da palavra escrita de modo a atender diferentes expectativas é bem 

sintomático, haja vista que é uma das dificuldades pedagógicas da escola em quaisquer 

tempos: como orientar dentro dos critérios gramaticais sem ofuscar a propensão do aluno que 

tende a levar, lembrando Drummond, essa “luta mais vã” para os domínios individuais?  

Como não transformar o texto literário em mero suporte dos labirintos da sintaxe? Como 

transformar a leitura em instrumento que não se esgote no programa curricular? Como 

transformar o contato com o texto literário em uma experiência que ultrapasse a antinomia 

autor x obra?  

No universo deste Doidinho, ainda marcado pela força da oralidade, abrem-se brechas 

para a prática da escrita tendo-se a literatura como referência, embora seja o discurso do 

romance a categoria estética preferencial quando se observa o lugar de Castro Alves e o do 

“moço loiro” (O moço loiro, de Joaquim Manoel de Macedo)60:  

As primas do Maravalha, sim, estas gostavam dos ‘esses’, de romances. 
Havia um “moço loiro” quase preto e esfarrapado. Tinha-se álbum de poesia 
para os serões. Lá João de Noca montara o seu quartel-general. Era querido, 
namorava, casou-se até por lá. No casarão do velho Zé Paulino não havia 
quarto de hóspedes para as musas (Doidinho, 2004, p. 224-5).  

Excluído das festividades comemorativas do Sete de setembro, aumentam “as 

saudades de casa”, mas  o protagonista ouve  um diálogo sobre seu desempenho escolar, o 

qual aponta ter sido atingidos os  objetivos pretendidos pela família ao lhe proporcionar  essa 

formação inicial. Contudo, negatividade em relação a essa intenção pende para  uma atitude  

extrema diante do “colégio inteiramente vazio”: a fuga. Esta é uma prática de intensa  

simbologia. É o sentimento, por exemplo, que toma conta do poeta Drummond quando toma 

o trem de volta para casa, depois de expulso do internato do Colégio Anchieta (como se verá 

                                           
60 Joaquim Manuel de Macedo (Itaboraí, RJ, 1820 – Rio, 1882). Formou-se em Medicina pela Faculdade do Rio 
de Janeiro. (...) Não se dedicou à Medicina, mas ao magistério (lecionando História do Brasil no Colégio Pedro 
II e como preceptor dos netos do imperador “(Bosi, 1994, p. 130).  
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no quarto capítulo desta investigação), ou de forma mais ou menos intensa nos protagonistas 

dos outros textos analisados.   

Assim termina esse contributo de José Lins do Rego sobre a memória escolar 

brasileira, autor que tem na referência telúrica o signo mais  expressivo de sua criação. No 

amplo painel que ele montou para testemunhar um dos períodos de transformação do 

Nordeste brasileiro, processo ainda em curso, devido a certas amarras comportamentais, 

sobretudo no âmbito político, o relato aqui analisado apresenta informações substantivas 

sobre certas práticas da educação brasileira no começo do século XX.  

Dessa perspectiva, as marcas da subjetividade não podem ser elididas do  discurso que 

flui sob os volteios da memória. Mas o que foi apresentado na confluência entre vida e ficção 

neste Doidinho, ajusta-se com outros testemunhos de um tempo em que as práticas 

pedagógicas, sob o  tacão da disciplina extrema, faziam do medo e da coerção os meios para 

uma pseudoformação (Adorno, 2006) de indivíduos que imprimiam o contorno de seus corpos 

nos bancos escolares. Se são outras as condições de nosso tempo, embora a palavras crise, 

fracasso e função ainda ressoem dentro e fora dos muros da escola, não se pode descartar o 

testemunho do criador do romance Fogo morto. Para o complemento dos espaços vazios da 

história da educação brasileira, a experiência do autor, transmudado em  protagonista e 

narrador, ainda mantém seu conteúdo de verdade  quase oitenta anos depois de escrita. A 

escola brasileira pode ter se livrado da palmatória de seu Maciel, mas há outras demandas que 

não desapareceram. Mudou-se apenas o formato. Isso exige a mesma resistência dos Sérgio e 

Carlos de Melo que a literatura nos legou.        

 

 

2.4  Colégio da Imaculada Conceição e As três Marias, de Rachel de Queiroz 

 

 

  A ação deste romance desenrola-se em um colégio interno voltado para meninas 

adolescentes, o qual tem a ordenação religiosa como principal objetivo. A autora, Rachel de 

Queiroz61 foi inserida no cânone literário brasileiro, dentro da perspectiva regionalista, a partir 

                                           

61 Rachel de Queiroz (Fortaleza, 1910 – Rio, 2003). Sua genealogia tem, pelo lado materno, ligação com José de 
Alencar, autor  de O Guarani. Sua primeira publicação, O quinze, seguido de João Miguel, são contributos ao 
denominado regionalismo brasileiro no projeto estético do Modernismo. “Em ambos releva a prosa enxuta e viva 
que seria depois tão estimada na cronista” (Bosi, 2003.p. 396).  Em 1977, torna-se a primeira mulher eleita para 
a Academia Brasileira de Letras, ao vencer por 23 votos a 15, e um em branco,  o jurista Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda. 
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da publicação de O quinze, em 1930. Com As três Marias (1939)62 traz seu contributo à 

temática do modelo internato na literatura, seis anos depois de Doidinho, de José Lins do 

Rego. 

Diferente da narrativa de seu companheiro de jornada literária modernista, o romance 

de Queiroz não se passará inteiramente no Colégio Imaculada Conceição, vinculado à Ordem 

de mesmo nome, cuja origem advém de  um  instituto religioso. Sua fundação deu-se em  

1484,  por Santa Beatriz da Silva,  na cidade de Toledo, e recebeu a aprovação por parte do 

papa Inocêncio VII, em 30 de abril de 1489. A Ordem também é conhecida como 

Conceptistas Franciscanas.63 São dois os momentos divisores da obra: a passagem pelo 

colégio e o retorno à casa paterna. Contudo, Maria Augusta, a personagem central, quer 

manter viva suas memórias escolares, tendo como base afetiva as colegas  Maria da Glória e 

Maria José. Desses personagens surge o título do romance. 

É o signo da negatividade que marca o contato da protagonista com o ensino-

aprendizagem sob a vigilância austera de uma ordem religiosa. Essa perspectiva, assim como 

n’ O Ateneu e Doidinho, faz-se no primeiro contato com a escola. No primeira,  o  pai é o  

acompanhante; na segunda, o tio. Neste As três Marias, o pai e a madrinha são as  

testemunhas desse  delicado momento de separação da família. Essa situação torna-se  mais 

densa pela reiteração dos adjetivos: o  ambiente está “vazio e silencioso”, ao qual se acresce a 

imagem das  “classes vazias, mudas, fechadas”, o  medo de uma das irmãs, uma “velha, de 

olhar morto, fala incolor e surda”, igual a um “papel pálido (...) só não parecia gente”. O 

único sinal de vida vinha “através dos corredores, como um ruído abafado e distante”, 

produzido pelo “recreio da noite que começa nos alpendres”. (As três Marias, 2005, pp.11-

12).   

 O tom de tristeza permanece no primeiro contato com as futuras companheiras. Estas 

trazem a indumentária cuja cor celebrizou as normalistas no processo educacional brasileiro: 

“centenas de meninas de todos os tamanhos, com todas as caras deste mundo, vestidas de 

azul-marinho”. Mas esse perfil lírico logo se desfaz quando a protagonista chama a atenção 

por ser novata e elas se apresentam “malvadas, escarninhas, hostis”.  

                                                                                                                                    

Sinopse de As três Marias: “Narrado em terceira pessoa, este texto de formação, é quase um diário íntimo, em 
que, sem submeter-se à tirania do calendário, Guta quer salvar as lembranças da história de três meninas no 
colégio interno católico e no mundo urbano que as acolhe. A narrativa abre-se sob o signo do medo, mas esse 
sentimento vai sendo corroído pela coragem, pela ousadia (para a época) procura de autonomia” (Gomes, 2005).   
  
 
62 Aqui usaremos a 24ª ed. que será referida como (As três Marias, 2005).  
63Essas informações foram colhidas em: www.santabeatriz.oibr.com/nova. Acesso em 7 de  dezembro de 2008.  
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Em situações assim, é natural que o individuo busque de imediato um meio de se 

proteger. Para Maria Augusta, a mala é o único conforto e quer ir para junto dela: “(...) eu só 

pensava em fugir; e a lembrança da mala me ocorreu como uma salvação”. Diante desse 

desejo, sofre a primeira interdição: “Para junto da mala? Por quê? Precisava de alguma coisa? 

Agora era proibido entrar na rouparia; só se ia lá a certas horas, para trocar de roupa” (As três 

Marias, 2005, p. 12).  

O discurso em primeira pessoa possibilita entrever o estado de espírito da protagonista, 

que tenta assimilar as novidades que se acumulam em pouco tempo. A mala é o símbolo do 

elo com a casa, sua ligação “a estufa do carinho que é o regime do amor doméstico”,  

conforme se depreende de Raul Pompéia n’ O Ateneu (1993, p. 15). No caso de Queiroz,  

contudo, a pretensa harmonia da casa é tão ilusória quanto o ambiente do mundo escolar na 

medida em que, para o principal personagem,  o objeto ganha contornos específicos: “(...) A 

mala, sentia saudades da mala como de uma pessoa, ela era um prolongamento de casa, única 

ponte entre a minha vida e aquele mundo novo, povoado de meninas hostis e feias, soltando 

risadinhas maldosas” (As três Marias, 2005, p. 13). A mala não só simboliza um elo estático, 

um repouso, uma estufa, representa, principalmente, um prolongamento ativo, uma ponte. 

Essa passagem também é significativa por mostrar que os rituais escolares,  sejam de rejeição 

e  curiosidade sobre novatos e calouros, são os mesmos nos romances consultados. Nesse 

sentido, o testemunho  literário contribui para evidenciar a semelhança das reações subjetivas 

registrados no espaço da escola em tempos de outras práticas  pedagógicas.  

 Aos poucos, a personagem tem contato com outras interdições. Estas mostram que a 

escola rege-se por um código específico. Para seu funcionamento, as palavras têm força, 

estabelecem limites, apontam direções, ordenam, mandam, impõem. Um segundo pedido – 

depois de negado o de querer  ver a mala – ,  o desejo de trocar de sapatos, explicita a negação 

mediante o uso do imperativo: “ – Agora não pode, minha filha. De noite, quando for buscar a 

roupa de cama, você muda. Vá” (As três Marias, 2005, p. 13).  

Ao se empenhar para manter a sua individualidade, a protagonista, assim como  Carlos 

de Melo, em Doidinho, passa pelo ritual do nome. Naquele, o apelido advém de seu  

comportamento desequilibrado. Aqui, é a nomeação trazida de casa que provoca o 

estranhamento: “Corei, expliquei depressa que me chamava Maria Augusta, Guta era apelido. 

– “Que apelido!” e me riram na cara” (As três Marias, 2005, p. 13).   

Outro momento similar àqueles vividos pelos protagonistas de O Ateneu (Sérgio e 

Rebelo)  e Doidinho (Carlos de Melo e Coruja), a aproximação mais afetiva de um dos 

alunos,  também se repete aqui:   
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Só ficou junto de mim a moreninha magra,  visivelmente penalizada pelo 
meu atordoamento; começou a me dar conselhos, segurando-me o braço, 
falando-me ao ouvido:  
– Não se importe com elas, não ligue. Têm a mania  de fazer anarquia com 
as novatas. Comigo foi a mesma coisa, mas não dei confiança. Faça como 
eu. Venha passear (As três Marias, 2004, p. 14).     

Mas, essa primeira manifestação gera desconfiança, porquanto,  para a protagonista, a 

candidata à amiga, “não diferia muito das outras. Vestia também de azul, gostava de fazer 

perguntas, era superior e cheia de si. Por fim saí andando, ouvindo o que ela dizia, olhando o 

que me apontava” (As três Marias, 2005, p.14). Essa cena  chama a atenção pelo fato de a 

mala representar um “prolongamento” e a candidata a amiga provocar o estranhamento, o 

afastamento. A coisificação das relações torna-se um sinal do descumprimento da função da 

escola em arrefecer as “tendências de desagregação” entre os indivíduos (Adorno, 2006, p. 

122).       

O estado emotivo da narradora não muda mesmo diante das luzes acesas nas varandas 

do recreio: “nos grandes pátios cheios de árvores as sombras tomavam conta de tudo e o 

Colégio parecia ali mais triste e mais  inimigo”, enquanto as alunas, em grupos, “passavam 

(...) cantando em coro valsas tristes, modinhas de serenatas” (Queiroz, 2005, p. 14).  

Os núcleos afetivos tendem a surgir mesmo que o modelo internato contrarie tal 

intenção, visto que sua estrutura apóiam-se na  pretensa uniformização das ações de seus 

integrantes. Para a protagonista, essa possibilidade surge quando a nova colega, Maria José 

ritualiza as apresentações. Na possibilidade da  conquista, o perigo são os outros: “E ia me 

apontando, aqui, além, suas inimigas principais, que eu não aprendi a distinguir, envolvendo-

as todas no mesmo receio, iguais que me pareciam no uniforme e no aspecto” (As três Marias, 

2005, p. 15).    

A outra  candidata à amiga é Maria da Glória, que está sentada “numa das rodas de 

barulhentas jogadoras”. Para ela, Maria Augusta repete “o nome de verdade” e explica que 

criara o próprio  apelido, pois “quando pequenina” não sabia dizer “seu nome direito”. Ao ser 

chamada de “novata” a sensação é de desconforto: “E eu me calei, desgostosa  com aquele 

nome de novata, repetido de modo tão duro, tão áspero, que parecia um insulto” (As três 

Marias,  2005, pp.15-16).  

Como se trata de uma escola feminina e religiosa, apresentam-se outros indícios que 

enfatizam práticas coletivas marcadas pelo controle do tempo: “De repente um sino bateu, 

alto como um sino de igreja, e próximo, terrivelmente próximo. Assustei-me. Glória explicou 

que era o sino da  oração da noite, o sino da capela” (As três Marias, 2005, p.16). Também 
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está presente o ritual do agrupamento, instrumento de controle que impede a dispersão, o à-

vontade, a iniciativa: 

As grandes na frente, depois as médias, as pequenas fechando a fila, 
barulhentas, desarrumadas, desatentas ao  bater do sinal da irmã, que soava 
como uma matraca. Corriam de uma fileira para outra, contavam as pedras 
nos bolsos, brigavam, abafavam risadas” (As três Marias, 2005, p. 16).  

Para a protagonista a palavra de ordem é estranhamento, ao se deparar com distintas 

situações oriundas do espaço físico, dos ritos, da reação da reação das alunas ante uma novata, 

dos códigos de disciplina. A isso, a aliam-se a tensão, a saudade e o medo. Cabe ao narrador, 

no entanto, cercar-se das palavras precisas para dimensionar essa experiência particular 

contida na memória:  

A capela, toda na penumbra, apenas iluminada pela grande Nossa Senhora 
do altar-mor, coroada de estrelas, era como o cenário preciso para dar mais 
força à complexa impressão de medo, estranheza, novidade, e à imprecisa 
angústia, que me possuíam desde os meus primeiros passos, colégio adentro.  
(...) À medida que a noite ia crescendo, eu ia me sentindo mais triste, e como 
tonta, vendo tudo confuso. 
Na cama – tudo calado – longe de Glória, de Maria José, entre duas 
estranhas mais estranhas, minha tristeza afinal explodiu, e chorei, chorei até 
esgotar todos os soluços, todas as lágrimas, chorei até dormir exausta, 
desarvorada, rolando a cabeça dolorida, sem repouso, no travesseiro quente e 
duro (As três Marias, 2005, pp. 16-17, grifos nossos).         

   Percebe-se que a reiteração de adjetivos e substantivos marcados por uma carga 

semântica negativa serve para destacar o grau de inquietude da protagonista. É evidente que 

esses sintomas não deveriam perpassar um ambiente em que se pretende fortalecer a 

individualidade. Assim, o registro literário permite identificar o impacto sobre sujeitos, sem 

uma base psíquica sólida, tais como crianças e adolescentes sofrem, no espaço escolar, 

práticas sociais negativas. Na presente narrativa, a orfandade64 da protagonista tanto é um 

empecilho à socialização quanto abertura à solidariedade, quando percebe a da colega Maria 

da Glória, visto que: “(...) entre tantas que não tinham pai ou não tinham  mãe” a dela 

“revestia-se de (...) características sutis que a tornavam excepcional – como uma aristocracia 

na tragédia” (As três Marias, 2005, p. 18).    

                                           
64 Nesse caso, o colégio onde se passa essa narrativa, insere-se entre as instituições que, ao longo da história 
imperial e republicana, tiveram a filantropia como meta maior de suas ações. A ordem religiosa que o sustenta  
contribui para a execução de um “divisor racial” no processo de acolhimento: “em espaços separados as ‘órfãs 
brancas’ e as ‘meninas de cor’, fundando em 1854 o estabelecimento ‘Órfãs Brancas do Colégio Imaculada 
Conceição’, e em 1872, o Orfanato Santa Maria” (Rizzini; Rizzini, 2004, p. 27). 
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Essa condição familiar da personagem propicia o registro de práticas escritas externas, 

que se inserem na escola, como forma de solidificar os elos afetivos.  Nesse caso, a carta 

deixada pelo pai da personagem Maria da Glória, “bem-feita, patética, cheia de lágrimas” 

transforma-se em “uma das lendas do Colégio e vivia no cofre da Superiora, guardada como 

uma relíquia, para ser dada à menina no dia da maioridade” (As três Marias, 2005, p. 20) .  

Essa condição de abandono recebe do narrador uma precisão descritiva, além de servir para 

mostrar horizonte da leitura no âmbito do colégio:  

(...) pálida, magrinha, encostada à ombreira de entrada do parlatório, como 
se tivesse saído de uma gravura daqueles romances que nós líamos em voz 
alta nos recreios da noite – romances cujos começos são tão tristes,  mas que 
acabam sempre pelo casamento da orfãzinha com o moço orgulhoso, de 
olhos azuis de aço, motejadores e escarninhos, filho do dono do castelo onde 
ela é professora  (As três Marias, 2005, p. 21).  

Esse modo de perscrutar do personagem-narrador permite entrever as reações 

múltiplas: quando escreve que as companheiras faziam parte de sua “classe” ou quando 

apresenta o entrechoque nas relações individuais e afetivas. Neste caso, ao referir-se a uma 

das colegas, Jandira, querida pelas “três Marias”, apesar de ela estudar muito, tirar boas notas, 

ser a segunda da turma. Esse comportamento disciplinado impede qualquer movimento de 

transgressão, porque, na opinião das três colegas, ela vivia “sacrificando ao bezerro de ouro” 

(As três Marias, 2004, p. 22).  Para ilustrar esse desempenho, voltado pra obter boas notas e 

afeito às normas escolares, ressalta-se o êxito de uma prática de leitura inserida no conteúdo 

escolar: “sabia recitar francês e já brilhara numa festa de fim de ano, declamando La mort de 

Jeanne D’Arc, vestida de arlesiana” (As três Marias, 2005, p. 22).  

Em torno da amizade das “três Marias” constrói-se o relato sobre o cotidiano do 

colégio. A prática escrita parece não só como exigência curricular, mas também como forma 

de ruptura com o padrão comportamental. Para isso, cria-se um jornalzinho – instrumento 

presente na história de tantas escolas brasileiras, que serviu para a “estréia literária” de tantos 

escritores.  

No caso das três amigas, a vazão crítica e irreverente é realizada por meio do “Santa 

Gaiola, ‘hebdomadário satírico e independente’, marcado ao canto com as estrelas das Três-

Marias, impresso a mão, em tinta roxa e ilustrado a lápis de cor” (As três Marias, 2005, p.22).  

Além dessa explicitação sobre o modo de feitura desse suporte, faz-se referência a sua “linha 

editorial”: deve ser todo em verso, sob o argumento que “a literatura destrutiva prefere os 

moldes concisos da poesia”. Essa experiência, no entanto, tem vida curta, apenas três números 
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que deixaram “o gosto da sátira, o amor das alusões maliciosas, das paródias e dos epigramas” 

(As três Marias, 2005, p. 22). Essa prática escrita fora do molde escolar estende-se à sala da 

aula. Ela circula fora das vistas dos professores, escolhe-os como alvo de crítica e ironia. 

Cria-se, assim, um código subversivo que gera relações ocultas, que  transitam de modo ainda 

mais proscrito no modelo internato: 

Para lá e para cá, entre a fila de Maria José e a nossa, trafegavam 
continuamente bilhetinhos em decassílabos ou em sonetos, paráfrases 
burlescas a As Pombas, às Três Irmãs, ao Mal Secreto. Visávamos 
principalmente aos professores, que eles eram como as vedetas  máximas da 
nossa sociedade; os seus hábitos, os seus tiques, seus ridículos amores, 
casamentos infortúnios, aniversários, nós os conhecíamos como dizem que 
na Inglaterra o povo conhece as particularidades íntimas da Casa Real: com 
paixão e minúcia (As três Marias, 2005, p. 23).  

Na passagem acima é significativo o fato dos professores serem alvo das setas de 

ironia e crítica dos alunos. Essa tensão é resultante da falta de empatia e da destituição das 

relações afetivas. No cotidiano escolar, quando docentes e discentes revelam comportamentos 

de desconfiança cria-se um distanciamento que resulta em “tabus”, “interdição psíquica” 

(Adorno, 2006, p. 98), e no “sarcasmo” que solapa “a possibilidade de desenvolvimento do 

processo educativo/formativo” (Zuin, 2008, p. 10). Na presente narrativa também se insere 

outro tema caro às práticas subjetivas, diante do qual tanto a escola de ontem quanto a de hoje 

não sabem como lidar: contatos erótico-afetivos entre docentes e discentes (Zuin, 2008):   

Descobrimos um dia, por exemplo, o violento amor da primeira da aula pelo 
professor de História, solteirão lírico, de alma eterna e contemplativa. (...) E 
como eram intangíveis e puros, Dom Pedro e Dona Inês! Quando a 
interrogava, nós víamos tremer nas mãos dele a régua com que brincava; e 
ela ficava branca, branca e trêmula, como as açucenas das margens do 
Mondego quando o vento as balouça. 
Mas, heroicamente, Dona Inês dominava-se, recitava o seu ponto 
balbuciante e à pressa, enquanto Dom Pedro a ouvia, semicerrando os olhos, 
enternecido. 
Ela calava, afinal, esgotando simultaneamente o quesito e o alento, ele 
desenhava amorosamente a nota no caderno, sempre um ‘ótimo’, com a sua 
bonita letra miúda (As três Marias, 2005, p. 23).   

Percebe-se assim que múltiplas relações são geradas no espaço físico do colégio e, 

mesmo pautadas pelo silêncio, subvertem a ordem disciplinar. Para isso, contribuem de modo 

efetivo as condições sociais dos indivíduos que circulam no modelo internato. Nas duas 

narrativas anteriores, o acesso a ele requeria  certa condição financeira. Aqui é o 
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assistencialismo que aparece como instrumento de arregimentação. A diferença no tratamento 

aprofunda a diferença de origem, ainda mais em se tratando de uma instituição religiosa:    

O colégio era grande como uma cidadela, todo fechado em muros altos. Por 
dentro, pátios quadrados, varandas brancas entre pitangueiras, numa 
quietude mourisca de claustro. De um lado vivíamos nós, as pensionistas, 
ruidosas, senhoras da casa, estudando com doutores de fora, tocando piando, 
vestindo uniforme de seda e flanela branca. (...) Ao centro, era o ‘lado das 
irmãs’, grandes salas claras e mudas onde não entravamos nunca. Além, 
rodeando  outros pátios, abrigando vidas antípodas, lá estavam as casas do 
Orfanato, onde meninas silenciosas, vestidas de xadrez humilde, aprendiam 
a trabalhar, a coser, a tecer as rendas dos enxovais de noiva que nós 
vestiríamos mais tarde, a bordar as camisinhas dos filhos que nós teríamos, 
porque elas eram as pobres do mundo e aprendiam justamente a viver e a 
penar como pobres (As três Marias, 2005, p. 25). 

  
A separação não acontece somente no espaço físico. A distribuição das alunas em 

diferentes núcleos visa a separação dos sujeitos, tal como testemunha a protagonista: “Uma 

proibição tradicional, baseada em não sei que remotas e complexas razões nos separava delas” 

(As três Marias, 2005, p.25). À separação de corpos, à interdição nas relações acresce-se 

maior rigidez no cumprimento dos códigos disciplinares: “porque as regras que lhes exigiam 

modéstia, humildade e silêncio eram ainda mais severas do que as nossas” (As três Marias, 

2005, p. 25). O texto não deixa dúvida quanto às razões por que se tratava de modo diferente 

essas representantes da ala menos “nobre” do internato. A função de recolher e dar um 

direcionamento, mormente o religioso, parece encerrar qualquer possibilidade de dar um 

tratamento diferenciado a quem teve negado os direitos básicos da infância. A condição de 

discriminadas prenuncia um tratamento negativamente diferençado:  

E parece que vinham de todas as partes do mundo – pretinhas de cabeça 
redonda e olhar arisco, meninas brancas de cor doentia, criadas nos casebres 
sujos e mal arejados das areias, caboclas do sertão com caras de chinas, 
umas pequeninas e espantadas, outras já mulheres feitas, de cabelo escorrido 
e gesto compassado de freira (As três Marias, 2005, p. 26). 

Desse conjunto saltam os pequenos dramas para dar mais valor à tessitura da narrativa. 

Assim é com “uma pequena sardenta, de cabelo vermelho, que era como uma luz acessa no 

meio daquelas infâncias descoradas” (As três Marias, 2005, p.26).  Sabe-se que o pai matara a 

mãe, “num furor de ciúme” e encontrava-se preso na “Cadeia de Icó”, drama semelhante ao 

do crime que envolve os pais do personagem-narrador de Doidinho. No entanto, ao contrário 

deste, que mostra no comportamento os resquícios da tragédia doméstica, aqui a personagem 
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destoa, visto que  “não rezava, ria sozinha, ria do padre, ria do dragão que o Arcanjo São 

Miguel espetava na lança, deixava cair o livro que lhe davam para ler, sacudia no ar o cabelo 

chamejante e revolto como um facho”  (As três Marias, 2005, p.26)  . Esse comportamento 

torna-se motivo de perturbação para a protagonista porque “parecia sempre que ela tinha uma 

parte no crime, por causa da sua invencível alegria, dos seus olhos atrevidos, dos dentes alvos 

e risonhos” (As três Marias, 2005, p. 26). A experiência dessa personagem, que tem as bases 

afetivas destroçadas, adensa ainda mais  o conflito em torno da família moderna, que em 

condições normais, já não pode ser vista  “como uma ilha situada em pleno fluxo da dinâmica 

social, como um resíduo do estado natural” (Adorno, 1973, p. 133). Nessas condições, a 

escola tende a sofrer os refluxos dos que estão sob sua guarda, e trazem do passado as marcas 

de tais fraturas.      

Nessas condições subjetivas, as relações de amizade tendem a frutificar mesmo que o 

sistema escolar seja um empecilho para sua efetivação: “Essas amizades com órfãs, ilegais e 

perseguidas, eram o vício elegante, o grande requinte sentimental do colégio” (As três Marias, 

2005, p. 27).  Nesse sentido, a possibilidade de extrapolar os limites do afeto torna-se mais 

que natural. Entre as alunas Maria José e Hosana, por exemplo, “um apaixonado comércio se 

estabelecera entre ambas e já durava um ano”. Essa troca de afetividades proibidas, vistas nas 

duas narrativas anteriores, gera comportamentos que não se coadunam com o padrão moral 

imposto no modelo internato, apesar de sua organização contribuir para que eles se efetivem: 

“E naturalmente, aquele excesso de amor romanesco, as florinhas, os santos, acabou chegando 

tudo aos ouvidos da Irmã Germana – e era sempre esse o fim da amizade com órfã” (As três 

Marias, 2005, pp. 27-8). Assim como nas obras analisadas anteriormente, é pela repressão 

que se tenta eliminar o problema. Dessa forma, as trocas afetivas tornam-se um escambo 

perigoso, “um comércio” que ilustra a “comédia colegial dos sexos” (O Ateneu, 1993, p. 123). 

Neste, os acusados são expostos à execração pública em meio à convocação dos 

colaboradores. Aqui o processo é semelhante: 

   

Maria José foi chamada ao gabinete da superiora, de improviso e com 
mistério, como um conspirador intimidado de chofre, do meio das suas 
bombas. 
Nós ficamos junto à janela do gabinete, Glória e eu, escutando. Ouvimos os 
soluços da nossa amiga, ouvimos a superiora a chamar de petite peste, 
mouvaise tête (As três Marias,  2005, p. 28, grifo do original).  
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Após o conflito, para Maria José resta o consolo de ter saído “de olhos fechados, passo 

duro, cara de desafio. Não cedera”. Mas a separação é iminente. Para as envolvidas, como 

forma de consolo,  somente  o recurso da escrita mediante o uso das cartas, que fica aos 

cuidados de uma externa: “(...) De lá fez algumas cartas, contando pouca coisas, com os 

mesmos protestos e invocações dos santinhos de antes; nos cantos do papel escrevia 

‘saudades!!!’”(As três Marias, 2005,  p. 29). 

As impressões negativas vão se adensando à medida que a narrativa amplia os 

registros no cotidiano escolar. Ao contrário das amigas Glória e Maria José, a protagonista-

narradora tem dificuldade em encontrar um ponto de identificação com uma das Irmãs. Seu 

retraimento se deve ao fato de considerá-las “fora da humanidade”, pois não se livrava da 

“impressão de distância sobrenatural” que lhe “haviam dado na noite da chegada”. Não podia 

“imaginar uma irmã comendo, vestindo-se, dormindo, não podia crer que houvesse um 

coração de mulher, um corpo de mulher, debaixo da lã pesada do hábito” (As três Marias, 

2005, p. 30). Mas o prazer da leitura termina por aproximá-la de “uma Irmãzinha, também 

nova na casa”. Ao invés de ser reprimida pelo que lia, percebe que o texto desperta a leitora 

existente  na religiosa:  

Irmãzinha, se adivinhasse como escandalizou minha alma cheia de 
preconceitos! Você não sabia que eu era por  demais humana e que me 
considerava mais fraca e mais pecadora do que todo mundo. (...) Como 
compreenderia, eu, pois, o interesse da freira por aqueles dramas do mundo, 
por aqueles amores profanos. Por que leria a Irmã e se interessava pela 
história dos amores, dos beijos e sonhos de Magali? Como, debaixo daquele 
hábito, poderia viver outra coisa senão a noção dura da disciplina, as 
orações, a história sagrada e os problemas de aritmética? (As três Marias, 
2005, pp. 31-2).  

Essa passagem é significativa por revelar a instabilidade emocional da protagonista em 

seu empenho para entender o funcionamento da instituição em que  se encontra, como na 

imagem das irmãs parecerem fora da humanidade, em contrastante com o aspecto mundano 

que identifica na “irmãzinha”.  Se o modelo internato impõe uma carga repressiva sobre os 

indivíduos, para que assim funcione a maquinaria pedagógica, tal procedimento fica mais 

denso quando é feito sob demandas religiosas. No conflito entre distinguir “as obrigações do 

hábito” ou atender os anseios próprios da infância, a narradora, sob o privilégio do 

distanciamento, pode avalizar a riqueza dessa  experiência determinante,  ratificada pelas 

práticas disciplinares do sistema escolar. Esse olhar por dentro, tal como se observou nos 

personagens-protagonista das duas narrativas analisadas antes, tende a arrefecer o papel de 
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vítima geralmente atribuído aos indivíduos que estão sob a égide dessa forma de ensino-

aprendizagem marcada pelo isolamento:  

 
As crianças são ferozes, severas e absolutas como selvagens. Elas, menos 
que ninguém, compreendem e amam a inocência. Eu, que tinha quatorze 
anos, não a compreendia; e me parece que a inocência, a simplicidade são 
requintes de almas já muito adiantadas nos caminhos da perfeição (As três 
Marias, 2005, p 32). 

 
A primeira frase do excerto acima não pode passar indiferente. Ela implica em 

observar que cabe à escolar aparar as arestas para que tal tendência seja sublimada, embora, 

para Adorno (2006, p. 122), “para o desenvolvimento individual dos homens a escola 

constitui quase o protótipo da própria alienação”. A referência às crianças como “selvagens” 

por um adolescente parece implicar na rejeição do período infantil, sobre o qual a escola 

apresenta um peso insustentável com suas leis, ordens, regulamentos, sanções. 

Como forma de superação, outras referências de leitura mostram a ampliação do 

conhecimento, ou a busca dele, dentro das expectativas de uma adolescente pertencente a um 

colégio interno religioso em uma capital do nordeste nos anos 1920. Nesse processo, surgem 

nomes como Gulliver, Robinson, Capitão Nemo,65 os quais vão satisfazer quem  começa “a 

querer os livros onde falassem de amor, os eternos e róseos romancinhos franceses, em que 

homens cheios de espírito e de tédio, cansados das sereias e dos paradoxos, se apaixonam 

pelas ingênuas de dezesseis anos”, (As três Marias, 2005, p. 33). 

Nesse sentido, desponta o interesse em encontrar artefatos verbais que saciam as 

demandas subjetivas. Uma deles é a poesia. O contato com essa prática resulta em dois 

momentos de apreciação. No primeiro, é vista como um instrumento arrebatador, mas 

embutido em elementos formais de menor valor: “A poesia me envolveu, me sufocou, me 

raptou, é bem verdade. Mas na sua forma mais banal e subalterna – nos sonetinhos 

sentimentais, nas coisas leves e triviais do amor”. Nessa etapa de leitora em formação, não se 

tem ainda um  discernimento crítico. Daí o predomínio emocional: “bastava qualquer verso 

fácil de um poema de boudoir, que dissesse coisas gentis e românticas para me encher os 

olhos de água. Ah! Toi et Moi! Ah, Géraldy!” 66 (As três Marias, 2005, p. 33).  No segundo, é 

outra a expectativa em relação aos efeitos da arte poética: “A poesia, a grande poesia, a 

                                           
65 Vale observar o tom de aventura e o aspecto imaginosos dessas narrativas, muito apropriadas para o estágio 
emotivo da personagem: As Viagens de Gulliver, de  Jonathan Swift (1667 – 1745), representante de um “gênero 
narrativo caracterizado pelo transvasamento da fantasia intelectual, pelo pendor humorístico e pelo pendor 
satírico (Silva, 1988, p. 782).   Capitão Nemo é um personagem ficcional que aparece em duas aventuras de 
ficção escritas por Júlio Verne: Vinte mil léguas submarinas (1870) e A ilha misteriosa (1874).   
66 Paul Géraldy, escritor francês.  
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verdadeira e poderosa poesia, essa só me possuiu lentamente, quando minha alma foi 

perdendo aos poucos as sucessivas capas que a cobriam. Quantos anos levei, quantas almas 

gastei em emoções de segunda ordem, até ser capaz de entender e sentir sozinha a beleza da 

Filha do rei?” (As três Marias, 2005, pp. 33-4). Constata-se nessa passagem a necessidade de 

uma depuração subjetiva para que o fenômeno poético não se limite ao aspecto formal, já que 

se trata, segundo Adorno (2002, p.65),  “de manusear o que há de mais delicado, de mais 

frágil, aproximando-o daquela engrenagem, de cujo contato o ideal da lírica, pelo menos no 

sentido tradicional, sempre pretendeu se resguardar.”      

A pouca densidade no juízo crítico é perceptível quando a personagem-narradora 

explica o processo seletivo em relação os textos que chegavam as suas mãos: “Qualquer de 

nós trocaria todo o Shakespeare (inclusive Romeu e Julieta) por um só volume da Passageira 

ou de Mon oncle et mon curé” (As três Marias, 2005, p. 34). A função de desnudar as 

contradições do mundo permitido pela arte literária encontra resistência entre as próprias 

educandas. Não se faz necessário a censura escolar, pois elas se encarregam na escolha de 

leituras cuja mediação seja mais suave no tocante ao que se encontra fora dos muros da 

escola. Um exemplo dessa predisposição é a receptividade ao texto mais expressivo do 

novelista alemão Erich Maria Remarque67 (1897-1970):  

 
 

(...) O irmão descuidado de uma externa deixou-lhe o livro ao alcance, ela o 
folheou à toa, viu certas cenas, trouxe o livro para o colégio. E ele só nos 
causou asco e terror. 
A guerra, só a compreendíamos com heróis esbeltos, vestidos de azul-
horizonte, voltando, levemente mutilados e cobertos de medalhas, para os 
braços da amada. Aquela guerra suja e sem poesia, as latrinas, as pragas, o 
medo e a miséria dos soldados apenas nos trouxeram indignação e nojo. 
Nem foi preciso a censura das Irmãs descobrir o livro e o condenar. Nós 
mesmas o banimos; e ele demorou algum tempo, foi nas mãos de alguma 
pequena mais corrompida ou curiosa, desejosa de ler as imoralidades dos 
soldados com as francesas, ou conhecer os palavrões sujos das trincheiras. 
Todas voltamos desadoradamente à Fiancée d’ avril, para lavar a alma (As 
três Marias, 2005, p. 35). 

 

 

O confronto ou assimilação dos conteúdos pedagógicos estende-se a outras marcas 

distintivas da organização escolar: “Tinha horror às saias compridas  do uniforme, vivia 

dobrando secretamente os embainhados, sem me importar com os protestos de Maria José e 
                                           
67 Este livro, publicado em 1929, tem os cenários da Primeira Guerra como tema. Certamente a autora teve 
contato com texto na tradução brasileira feita nos anos 1930 e resolveu incluí-lo na reconstituição de sua 
experiência escolar, encerrada em 1925 quando obteve o titulo de normalista no Colégio da Imaculada 
Conceição,  em Fortaleza. 
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Glória, que me chamavam de imoral”. O discurso também demonstra o posicionamento da 

personagem em relação ao estudo, o qual para ser concretizado, exige maior empenho dos 

indivíduos marcados por   demandas sociais:    

Secretamente Maria José se acanhava de não ter a mãe elegante como a de 
certas meninas, tinha vergonha daquele eterno vestido de bordados 
desbotados, dos sapatos de salto roído. E achava melhor quando Dona Júlia 
mandava a criada. Em criada ninguém repara. Ninguém diz,  como certa vez 
uma menina gritou em pleno recreio: “A mãe de Maria José tem cara de 
parteira!” (...) A mãe dessa que falou era uma sirigaita cheia de rugas e 
netos. Queria ver se ela tivesse de trabalhar para educar quatro filhos, 
acordar de madrugada com escuro para medir o leite, andar de tamancos o 
dia inteiro, pelo meio do capim e do esterco, dar de chicote nos meninos, 
gritar com os leiteiros (As três Marias, 2005, pp. 39, 40-1) 

Essa ingerência das relações familiares sobre a instância escolar torna-se mais 

contundente na véspera dos exames, que infundem um terror coletivo: “Jandira nos 

abandonava, nessa época, juntava-se às da frente que passavam os dias em sabatinas coletivas, 

onde elas brilhavam antecipadamente, discutiam as notas, as distinções” (As três Marias, 

2004, p. 42). Nesse sentido, o posicionamento da protagonista-narradora demarca a tensão 

que marca o estudante nesse tipo de experiência pedagógica, diante da qual urge a utilização 

de mecanismos para sua superação: 

Entre nós, as reações eram diferentes. Das três, era Maria José a que mais 
fazia promessa. Glória, orgulhosa, não pedia nada aos santos, estudava, 
estudava, aprendia tudo. Eu, que pouco estudava antes, sempre perdia tempo 
pensando e sonhando coisas. Só na véspera dos exames me agarrava com os 
pontos, febril, afobada, presa de uma aflição de última hora, correndo a pedir 
medalhas emprestadas às Irmãs (As três Marias, 2005, p. 42). 

Nota-se que os ritos religiosos são usados para fins práticos dentro de uma instituição 

católica. Essa predisposição acentua o ideal de ilusão que os cinge, segundo Freud (2006):   

(...) retornemos à questão das doutrinas religiosas. Podemos agora repetir 
que todas elas são ilusões e insuscetíveis de prova. Ninguém pode ser 
compelido a achá-las verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são 
improváveis, tão incompatíveis com tudo que laboriosamente descobrimos 
sobre a realidade do mundo, que podemos compará-las – se considerarmos 
de forma as diferenças psicológicas – a delírios (Freud, 2006, p. 40).    

Para superar o desafio curricular, cabe o uso de outra prática, lembrada por Irmã 

Germana: “no dia do exame de Biologia, o pior de todos”, as alunas costumavam colocar o 

nome preferido do ponto em um bilhete, que depois era posto “aos pés da Nossa Senhora da 

torre, na capela”. Para atingir esse fim, a protagonista consegue convencer uma das 
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zeladoras, a qual em troca de favores, permitia-lhe a leitura nas “proximidades da capela, 

zona proibida, solitária, sempre cheirosa às rosas dos jardins dos santos” (As três Marias, 

2004, p. 43). A ida ao local indicado é marcada pela precisão descritiva, que extrai as 

reações subjetivas da protagonista em momento tão tênue, no qual se misturam medo e 

impulso de aventura, entremeados pela lembrança de personagens criados por Walter Scott, 

Alexandre Dumas e Victor Hugo: “Subi os degraus da torre alvoroçadíssima, sentindo-me 

num ambiente misterioso de velho conto, com aquela escada trepando, se enrolando com 

uma cobra pela torre adentro”, seguida pela aproximação ao sentimento de personagens 

literárias. Da torre, observa o mundo interdito à sua “vida de reclusa”.  Mas todo esforço 

resultou inútil: “Caiu outro ponto e nós tiramos as notas mais baixas da turma. Maria José 

nunca me perdoou” (As três Marias, 2004, pp. 45-6). 

Mas as práticas de leitura também resultam de fatores externos. Ao reabrir a mala onde 

a madrasta reuniu os objetos pessoais da mãe, Maria Augusta encontra, além de apetrechos 

femininos, um volume d’ A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e outro d’ As 

meninas exemplares, da Condessa de Ségur68, além de um caderno de modinhas, copiadas 

pela mãe, “numa letra infantil, redonda e pesada (As três Marias, 2005,  p. 49).  

São escassos os exemplares de leitura e escrita. Mas o pequeno acervo é funcional para 

o desenvolvimento da protagonista-narradora, visto que a letra do caderno contrasta com a 

imagem materna, “espécie de anjo leviano e sorridente, toda feita de coisas leves, claras, sem 

peso, nem forma”. Além disso, ela pontifica a ausência de uma prática escrita mais constante 

e efetiva:  

(...) Pobre mamãezinha, deve ter escrito tão pouco na vida! Talvez só aquele 
caderno de modinhas, e uma ou outra carta a namorado... Não, agora me 
lembro de outra coisa escrita por sua mão: na mala há ainda um manual, um 
Adoremus preto, com uma cruz dourada na capa (As três Marias, 2005, p. 
49, grifo do original). 

 

A escola, outra vez, torna-se possível substituta das demandas afetivas oriundas do 

corte com a família. Esta aparece de modo superficial n’ O Ateneu e desmontada em 

Doidinho. No relato de Queiroz, contudo, ela ainda apresenta resquícios de sua formação 

burguesa, antes de ser detonada mediante às urgências do sistema capitalista. Disso resultam 

                                           
68 Pseudônimo de Sophie Rostopchine Ségur (São Petersburgo, 1 de agosto de 1799 — Paris, 9 de fevereiro de 
1874), escritora russa que,  mediante “composições simples” para entreter os filhos,  tornou-se conhecida 
internacionalmente. Entre suas principais obras estão, além da citada no texto, Sofia, a desastrada, As férias, 
Memórias de um burro, João que chora e João que ri, O bom capeta, A morada do anjo da guarda, O general 
Durakine (2004).   
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duas vertentes: o núcleo familiar esfacela-se ante a pressão externa ou se transforma em 

possível remanso para o indivíduo suportá-la. Para Adorno (1973, p. 133) a família “encontra-

se hoje, por assim dizer, entre dois ataques desfechados, simultaneamente, em duas frentes, o 

do progresso civilizatório, por um lado, e o das tendências irracionais assim acionadas, por 

outro.”  

Nas lembranças da narradora-protagonista, os momentos  antes da ruptura com o 

núcleo doméstico merecem atenção. Entre eles, a interposição da leitura entre o pai e a mãe. 

Esse ritual arrefece quando se intensifica o trabalho. O leitor seletivo de antes, passa a ter o 

jornal como única opção. Assim, mais uma vez, “a estufa de carinho que é o regime do amor 

doméstico” (O Ateneu, 1993, p. 15), é pintada com as cores do idealismo, contra o qual a 

escola utiliza a afiada tesoura da realidade: 

Onde estão as poesias que você me ensinava de noite, no alpendre, eu 
deitada com você na rede de corda, nós dois repetindo os versos – os versos 
do naufrágio – não se lembra, papai? da hélice do navio ‘que pulsava como 
um enorme coração’? Os sapos gritavam longe, o cheiro dos aguapés 
chegava com o vento fresco da noite, você me afagava os cabelos, e o meu 
pequeno coração pulsava, pulsava tão comovido tão comovido, papai, 
pulsava junto do seu, e eu era tão feliz, tão triste, a noite era tão ampla e 
suave, os versos me comoviam tanto, embora eu não os entendesse direito, 
que muitas vezes me calava, deixava você só dizendo as palavras, porque a 
emoção me fechava a garganta e aquela hélice da história, enorme e 
vagarosa, eu a sentia me bater dentro do peito (As três Marias, 2004, pp. 52, 
54-5).  

No âmbito da escola são outras as sensações. Lugar de passagem para experiências 

futuras, as relações também são tocadas pela urgência. Nesse sentido, adéqua-se essa 

metáfora, usada pelo professor de violino, sobre a transitoriedade da convivência docente e 

discente:   

 

Flores transitórias e ingratas, como todas as flores deste mundo, e que em 
cada estação o abandonavam. Nunca no ano seguinte reaparece a revelação 
do ano passado; mas o professor aceitava como um destino natural essa 
fatalidade do seu ofício, e vivia acariciando esperanças, como a velha 
cortesã, que não desanima de encontrar o amor verdadeiro, mesmo depois de 
trinta anos de amores mentidos (As três Marias, 2005, p. 56). 

    Essa intermitência relacional tende a ser mais contundente no modelo internato. Nele, 

recrudesce a tensão que tem a metáfora do encarceramento como referência. Para Galvão, 

“Casa de correção, sanatório, prisão eram alguns nomes dados para denominar a escola. 
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Amansar, endireitar, consertar são alguns dos verbos utilizados para falar da ação escolar” 

(Veiga, 2009, p. 63).  

Assim como no relato de Doidinho, aqui a fuga aparece como forma de negar o espaço 

que acolhe indivíduos tão díspares.69 Uma das alunas escapa. O protocolo escolar, para 

agilizar a inspeção, apresenta-se sob o “grande livro de matrícula, onde havia o nome de 

todas.” Na revelação da verdade, novamente a imagem prisional:  “Teresa fugira com o 

namorado, rapazola tão jovem quanto ela, preso também pela família num internato” (As três 

Marias, 2003, p. 66). Seu perfil psicológico demonstra a propensão para o isolamento, pois é 

soturna, sem companhia, “metida  sempre em cismas, talvez mastigando rancores e planos”. 

Na    lembrança da protagonista as rebeldias da colega simbolizam o empenho  para se manter 

a marca identitária que a estrutura escolar pretende esgarçar:  “Uma única vez ergueu a voz no 

Colégio; para reclamar a comida da pequena, a fatia de carne dura e com nervo”. Em outra 

ocasião,  agride uma aluna maior porque batera na irmã “que entrara no colégio alguns meses 

depois dela” (As três Marias, 2005, p. 67).  

Para domar esses instintos, lança-se mão do isolamento e da obrigatoriedade de se repetir 

uma única frase escrita: “(...) por causa disso, quase foi expulsa. Ficou vários dias de castigo, 

isolada num gabinete, copiando páginas intermináveis esta única sentença: Je suis une bête 

feroce”. Mas a separação e a frase repetida  “mil vezes, até mais”, contudo, não domam a 

rebeldia: “(...) o castigo não a adoçou, parece mesmo que a força da repetição a sugestionara, 

e ela era, mais do que nunca, silenciosa, inabordável, feroz” (As três Marias, 2005,  idem, p. 

67). 

O episódio revela o atrito constante entre a proposta de coletivização, mais percuciente 

no modelo internato, e a possibilidade de fortalecer os que nele transitam para a convivência 

social. Libertar ou condicionar o indivíduo: eis o drama vivido pela escola em qualquer tempo 

e lugar. Se as condições sociais são marcadas pelo ofuscamento da vontade e pelo 

apagamento da voz que pretende ergue-se criticamente, só tende a crescer o desafio da escola 

como instrumento de equilíbrio para arrefecer esse embate. Não é outra sua missão, como 

bem observa Adorno (2006): 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém 

                                           
69 No presente, são outras as demandas, mas o mal-estar permanece. Cf. o trabalho de Zuin sobre a substituição 
da ironia pelo sarcasmo nas relações entre professores e alunos (2008); o ressentimento entre ambos que resulta, 
em países do primeiro mundo, em assassinatos coletivos (2010). Para Veiga (2009, p. 64), “(...) as tensões não 
estão relegadas ao passado, pois no tempo presente o ambiente afetivo das escolas continua sendo motivo de 
tensões e preocupações de pais, educadores e alunos.”   



 

107 

 

ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de 
well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a 
situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, 
desde o início existe no conceito de educação para a consciência e para a 
racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível superá-la, mas 
certamente não podemos nos desviar dela (Adorno, 2006, pp. 143-4, grifo do 
original). 

Sendo assim, a insatisfação obriga o indivíduo a mover-se contra uma estrutura que julga 

opressiva. No espaço escolar circulam outros códigos que não podem ser captados pela 

vigilância burocrática. Esta visa atender interesses externos, de grupos que “estabelecem para 

a escola um sistema de normas, em vista de conformá-la às suas finalidades próprias” 

(Candido, 1979, p. 109). No caso da protagonista-narradora das páginas analisadas até aqui, 

religião e educação apresentam-se como uma parelha que exige um enfrentamento árduo, 

corajoso e constante. A protagonista chega perto da crise total: “Eu ia fazer quatorze anos 

quando tive, pela primeira vez, vontade me matar” (Queiroz, 2005, p. 73). Mas esse gesto 

radical, testemunhado pelo poeta Rilke70 em outra conjuntura, não se consuma. Aqui, se há 

interdição para o corpo, restam-lhe as portas da percepção e do imaginário como rota de fuga:   

Em torno de nós, os muros se erguiam, levantando-se agora mais meio metro, para prevenir novas 

fugas. 

 

Aqui e além tijolos esparsos, montes de argamassa, a desordem da 
construção. 
Mas, que nos importavam os muros, a prisão mais fechada e mais alta? Nós 
tínhamos as nossas estrelas (As três Marias, 2005, p. 69)  

Nada mais simbólico do que a colocação de novos tijolos para impedir a ação do 

corpo. No entanto, a mesma força significativa paira sobre olhar que mira as estrelas. Para 

além do efeito estético das palavras, tem-se aqui, de forma contundente, o embate entre o 

indivíduo que, dentro do microcosmo da escola, passa por experiências que podem levá-lo à 

adaptação, para depois conviver com os controles sociais que o esperam do lado de fora. A 

outra possibilidade é esperar que os efeitos do choque diante de tantos  ordenamentos 

cerceadores resulte em sua não-alienação, e no consequente fortalecimento de sua 

                                           
70 Rainer Maria Rilke (1875-1926) estudou no Mährisch-Weisskirchen, onde ingressou em 1894, dois antes do 
futuro romancista Robert Musil (1880-1942). Para o poeta, “a experiência traumática do internato” legou esse  
depoimento sombrio: “Em carta de 9 de dezembro de 1920, dirigida a um ex-professor de alemão que se 
recomendava socialmente e sentimentalmente à lembrança do ‘grande poeta’, Rilke caracteriza as experiências 
de interno em termos como: ‘uma provação descomunal’, ‘um abismo insondável’, ‘um abismo de carências 
imerecidas’, ‘sofrimento intricado’, ‘uma única maldição terrível’. Os horrores suportados pela criança são 
comparados em determinado momento com os descritos por Dostoiévski nas Recordações da casa dos mortos” 
(Mazzari, 1997, p.18).  
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individualidade. As vozes presentes nos discursos literários analisados até aqui testemunham 

esse “bom combate”.   
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CAPÍTULO III  

 

 

 

 

 

O MODELO INTERNATO NA MEMORIALÍSTICA 

 

 

 

– Sim – disse o tio devagar –, o regime severo de um internato 

poderia amansá-la. Padre Felício tem razão. Acho que se meu 

irmão fosse vivo não hesitaria em matricular Joana num 

internato depois de vê-la roubar... Logo esse pecado, um dos 

que mais ofendem a Deus... 

 
 

Clarice Lispector, Perto do coração selvagem 
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3.1. Os relatos escolares de Pedro Nava    

 

Iniciamos aqui a leitura de dois textos de Pedro Nava 71sobre suas experiências como 

interno em dois colégios, em tempos e cidades distintos. Ao todo são 171 páginas, aqui 

filtradas a fim de obter algumas particularidades desses depoimentos, que saíram da condição 

de meros exercícios de um diletante que atuava na área médica, para se transformar em um 

dos documentos mais  expressivos da literatura brasileira contemporânea. Sua aparição fez-se 

no momento em que o memorialismo e a autobiografia deixam a condição de simples 

manifestos subjetivos para se tornar instrumento de conscientização política (Santiago, 2002, 

p. 34). O resultado de sua escrita densa é a confirmação de que “o que nos leva no tempo é a 

experiência que o preenche e o estrutura. Por isso o desejo realizado é o coroamento da 

experiência” (Benjamin, 1989, p. 129). Esse “coroamento” também atesta o esforço para que 

“a memória, o tempo e a lembrança” não sejam liquidados pela “sociedade burguesa” 

(Adorno, 2006, p.33).   

A dimensão da qualidade literária de Nava tem recebido o olhar agudo de uma parcela 

expressiva da crítica brasileira. Dessa perspectiva, cabe lembrar as impressões de Antonio 

Candido, um dos primeiros a se manifestar sobre autor mineiro, quando de sua entrada no 

cenário das letras, e muitos leitores não tinham se habituado, tanto com sua “eminência” 

quanto em admitir “que um livro de memórias” pudesse estar “à altura das grandes obras 

literárias” (Candido, 1989, p. 60) . Embora destacasse a tessitura da linguagem dessa prosa 

fundadora, vinda à luz nos anos 1970, o crítico amplia o leque da análise no intuito de 

alcançar as interseções de relatos que extrapolam o impressionismo e tocam em partes 

significativas da recente história social brasileira:  
                                           
71 Pedro da Silva Nava (Juiz de Fora, Minas Geras, 1903- Rio, 1984).  Estudou no Ginásio Anglo-Mineiro,  em 
Belo Horizonte, e  no internato do Pedro II (turma de 1916/1920), no Rio de Janeiro. Teve atuação na incursão 
do movimento modernista em Belo Horizonte ao manter contato o grupo paulista formado por Mário e Oswald 
de Andrade, Tarsila do Amaral, Godofredo Teles e Olívia Penteado Guedes. Depois de uma vida inteira dedicada 
à medicina, na qual se formou em 1927, começa a redigir suas  memórias, que viriam ocupar  lugar relevante na 
cultura e na literatura brasileira: Baú de ossos: memórias/1. Rio de Janeiro: Sabiá, 1972; Balão cativo: 
memórias/2. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973; Chão de ferro: memórias/3. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1976; Beira-mar: memórias/4. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978; Galo das trevas: memórias/5. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1981; O círio perfeito: memórias/6. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. 
Sinopse de Balão cativo: segundo volume de memórias do autor, Balão cativo diferencia-se, no tocante ao 
conteúdo, de Baú de ossos. Este abordou a história dos seus antepassados, mas “com o Balão cativo, sim é que 
vai aparecer o menino, apenas entrevisto no primeiro volume, no vaivém da família do Dr. José Nava. (...). O 
colégio interno é, como o titulo está a indicar, o tema predominante do segundo volume. Depois dos anos no 
Anglo-Mineiro, de volta ao Rio de Janeiro, engaiolam o menino no Colégio Pedro II (internato), no Campo de 
São Cristovão, num tempo em que ali eram professores: Silva Ramos, João Ribeiro, Carlos Laet, Quintino do 
Vale e Guilherme Meschick, este de ascendência germânica, humanista, a quem Nava muito se afeiçoaria” 
(Barbosa, 1974).     
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Nos seus dois livros72 a autobiografia desliza para a biografia, que por sua 
vez tem aberturas para a história de grupo, da qual emerge em plano mais 
largo a visão da sociedade, traduzida finalmente numa certa visão de mundo. 
O motivo dessa transfiguração do dado básico é sem dúvida o tratamento 
nitidamente ficcional, que dá ares de invenção à realidade, transpondo para 
lá deles mesmos o detalhe e o contingente, o individual e o particular 
(Candido, 1989, p. 61). 

Em relação ao tema que move a presente investigação, destaque-se o modo como o 

memorialista reconta sua primeira experiência como aluno interno do Colégio Anglo-Mineiro, 

a qual mesmo “documentável e comprovável  por ser de experiência direta, é escrita com 

fantasia, um senso de humor, uma coragem metafórica e um balanceio de caricatura”, cujo 

efeito é de elevação “a alturas dickensianas” (Candido, 1989, p. 62).  

Os relatos de Nava que, mediante a memória, tratam da passagem pelo modelo 

internato, serão complementados com os de Solo de clarineta, de Érico Veríssimo (1976), 

autor que fez do tempo pessoal e histórico um dos vetores para uma  prolífica produção.   

 

3.2 Os internatos dos Colégios Anglo-Mineiro e Pedro II em Balão cativo     

 

O memorialismo de Pedro Nava ganhou importância para o cânone da literatura 

brasileira desde a aparição de sua primeira obra, Baú de ossos (1972).  Sua experiência 

escolar como aluno de colégio interno tem um lugar específico nos volumes seguintes. Balão 

cativo (1974) apresenta relatos de sua passagem pelos colégios Anglo-Mineiro, em Belo 

Horizonte, e Pedro II, no Rio de Janeiro. Essa experiência terá continuidade, conforme dito 

anteriormente, em Chão de ferro (2001).73 

 Seu acesso ao primeiro colégio deu-se em circunstâncias prosaicas: uma amiga da 

mãe não a aconselha colocá-lo como estudante do Anglo-Mineiro, por este manter práticas 

metodistas. Recomenda-lhe, então, colocar o pequeno Nava junto com os dela no Colégio 

Claret. A farsa desmonta-se a caminho de casa, pois o marido da amiga acabava justamente de 

vir dos “lados do Cruzeiro”, mais precisamente do Ginásio-Anglo Mineiro onde fora 

matricular seus filhos: “... Estou voltando entusiasmado com o colégio e com o diretor. Um 

cavalheiro admirável. É o doutor Sadler, máster of arts oxoniano...” (Balão cativo, 1974, p. 

115, grifos do original).  

                                           
72 O crítico refere-se a Baú de ossos e Balão cativo, dos quais usou as edições de 1972 e 1973 (1995, p. 62).   
73 Primeiras edições: Balão cativo, 1973; Chão de ferro, 1976. Aqui usaremos a 2ª ed. do primeiro e a 3ª ed. do 
segundo, os quais serão referidos, ao longo do texto, por  (Balão cativo, 1974) e (Chão de ferro, 2001).    



 

112 

 

O preço era “caríssimo”, mas os brios feridos impulsionam a mãe do futuro 

memorialista a tomar o bonde Cruzeiro, que fora previamente colocado para servir ao novo 

colégio: “foi recebida pelo secretário-tesoureiro, Mr. Rose, pediu os estatutos, as instruções 

para o enxoval e matriculou-me imediatamente” (Balão cativo, 1974, p. 115).  Depois da 

acolhida, o primeiro fator a chamar atenção é o da diferenciação social: “Eu ia interno e lá 

conviveria com outros sudros das casas B de Belo Horizonte. E – não sem curtir humilhações 

e tomar lanhos fundos no meu orgulho – com os vaicias das C, os sástrias das D e com os 

inacessíveis brâmanes das F” (Balão cativo, 1974, p. 115).  Além dessa apartação social, 

registrada em molde barroco, o colégio participava de uma acirrada disputa com outras 

instituições de ensino que buscavam a primazia da clientela em Belo Horizonte, cidade onde 

se refletiriam os ecos do espírito modernista de 1922:   

Capaz de disputar com o Arnaldo esse imaginário das classes encarapitadas 
no alto da pirâmide social em Minas (as elites políticas, proprietários de 
terra, alguns profissionais liberais), além do Claret, talvez só um outro 
colégio que vinha sendo construído, o Anglo-Mineiro, com o qual se 
pretendia criar aqui uma espécie de Eton74 (o colégio responsável pela 
formação da classe dirigente na Inglaterra), e ao mesmo tempo, de anti-
Caraça75 (pretendia-se que o novo colégio, metodista, estivesse nas antípodas 
de tudo que havia no catolicismo sufocante (Cançado, 1999, p. 41). 

 

A herança humanista do mens sana in corpore sano ajusta-se ao espírito de implantação 

de um modelo escolar baseado em experiências estrangeiras, além da incorporação comercial 

do “nutrido reclame” – expressão com que o narrador-protagonista caracteriza as ações de 

Aristarco para sustentar o afamado Ateneu (1993, p.16). Assim, o modelo internato tende a 

cumprir um papel social, à medida que extrapola as funções pedagógicas ao suprir as 

demandas geográficas de um país que passa a ver no espaço urbano o vetor maior rumo à 

estação da civilização.  

                                           
74  Esta nota dimensiona o legado desta instituição: “(...) A mais célebre destas escolas, a de Eton, fundada em 
1440 por Henrique VI para receber setentas alunos pobres e indigentes”, tornou-se atualmente a mais 
aristocrática escola da Inglaterra, com mais de mil alunos; existem ainda os setentas lugares para internos, que 
dão direito à instrução e à manutenção gratuitas e são concebidos, mediante concurso, aos rapazes mais 
estudiosos; os outros são externos e pagam somas enormes. Os setentas colegiais... são os que, posteriormente, 
na universidade, se especializarão e se tornarão os futuros professores e cientistas; os outros mil, que em geral 
estudam menos, recebem uma educação principalmente moral e se tornarão, através do crivo universitário, a 
classe dirigente, destinada a ocupar os mais altos postos no exército, na marinha, na vida política, na 
administração pública” (trecho extraído do artigo “Novos livros e novas tendências na cultura inglesa”, de Guido 
Ferrando, Marzzoco, 17 de abril de 1932” (Gramsci, 1982).  
 
75 O Caraça tornou-se símbolo de utilização do modelo internato como medida disciplinar na educação mineira, 
cuja gênese está amparada nas congregações religiosas do século XVII europeu, e deixou um legado importante 
sobre as práticas escolares (Guerra,  2000).    
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Nessa primeira incursão como interno, Nava também testemunha o uso da propaganda 

como forma de atrair clientela. Isso se depreende, a princípio, da informação usada como 

epígrafe no capítulo em que passa a relatar os primeiros passos em uma instituição, que tem 

na religião o principal suporte, e cujo acesso provoca desajuste no apertado orçamento 

doméstico: “A educação e a vida do internato seguirão o sistema inglês, reconhecido como o 

melhor em seus efeitos sobre a formação do caráter e o desenvolvimento físico dos alunos 

(Vita: anúncio do Ginásio Anglo-Mineiro)” (Balão cativo, 1974,  p. 116, grifo do original).    

Ainda dessa perspectiva de atração, destaca-se a imponência da arquitetura, peça 

fundamental para o funcionamento escolar, analisado de modo preciso por um narrador que 

demarca uma espécie de “saga proustiana”  à brasileira. Os gastos na construção do colégio, a 

ser erigido segundo os pressupostos educacionais da ordem metodista, permitem vislumbrar o 

efeito da suntuosidade pretendida por seus idealizadores, “com sua piscina, seus recreios e 

pavilhões luxuosos”, amparado ainda pelo apoio de representantes locais, “os ‘homens bons’ 

Belo Horizonte” (Balão cativo, 1974,  p. 116).   

Tal esforço visava criar uma instituição que superasse não só os colégios Caraça e 

Eton, mas, também, “pudesse rivalizar, suplantar, o que se fundara em São Paulo, com o 

nome de Ginásio Anglo-Mineiro”. Para esse projeto foi contratado um professor que 

trabalhara na instituição paulista, mas, por ter se incompatibilizado com “o head master 

Armstrong, viera vingar-se em Belo Horizonte, abrindo portas rivais” (Balão cativo, 1974, p. 

117, grifo do original).  

Após destacar o acesso ao colégio, facilitado por uma nova linha de bondes, criada 

pela prefeitura “para comodidade de seus meninos (já matriculados no Colégio) e com um 

agrado ao diretor Sadler, ao doutor Pimentel” (este, principal mentor do projeto de criação da 

filial mineira)”, o  narrador destaca alguns  índices geográficos referentes à espacialidade:     

Os 49.200 metros quadrados do Anglo estavam situados em dois quarteirões 
vizinhos. O primeiro, demarcado por Inconfidentes, Piauí, Tomé de Sousa, 
Maranhão, continha os pavilhões construídos para os maiores, menores, os 
refeitórios, sanitários, galpão de ginástica e piscina. Entrava-se por largo 
portão.  (...) O diretor sorria orgulhoso e fazia valer a localização do Colégio 
(Balão cativo, 1974, pp. 119, 123-4).   

Essa forma narrativa influencia a percepção do leitor mediante o uso de construções 

frasais que fundem lirismo e laivos barrocos, quando o autor detalha nuances dos traços 

arquitetônicos, os quais resultam em imagens plásticas, vívidas, efusivas:  
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Para trás era a serra do Curral, cor de violeta àquela hora da tarde. Era 
abrupta como uma parede, imensa, e lembrava a imobilidade de pássaro 
gigante, caído, de asas abertas. Quando li Baudelaire, dei sua forma ao 
Albatroz. Todo o colégio era claro e alegre recendendo ao pinho-de-riga dos 
assoalhos, à tinta a óleo dos portais e à cal fresca das paredes (Balão cativo, 
1974, p.121, grifo do original).  

 Esse périplo por referências arquitetônicas lembra o impacto visual produzido no 

personagem Sérgio, n' O Ateneu (1993, p. 23), quando se depara com suas “quarenta janelas, 

resplendentes do gás interior”.  

Mas, é em torno das experiências subjetivas como interno que o texto de Nava 

também se aproxima do relato clássico de Raul Pompéia. Ao recompor, por exemplo, sua 

trajetória escolar como externo no “Colégio Andrès, na Escola Pública de Rio Comprido, no 

Lucindo Filho”, ele escreve que fora apoiado, em todos eles, pela “placenta doméstica” 

(Balão cativo, 1974, p. 125). Agora a experiência será outra, porquanto dividirá o tempo 

escolar com “gente” de sua idade: “ia viver por mim mesmo, arranjaria novos amigos e 

começaria a ter os primeiros inimigos” (Balão cativo, 1974, p. 126).  Percebe-se que a 

metáfora para designar o ambiente doméstico é semelhante à “estufa de carinho” usada n’ O 

Ateneu (1993, p. 15) como contraponto ao corte provocado pela entrada no âmbito da escola. 

O primeiro colégio onde Nava estudou foi em Juiz de Fora. Funcionava na residência 

do “dr. Andrés”, descendente de franceses,  que  também dava aulas na  Academia de 

Comércio da cidade. Diante disso, ficava a cargo de três filhas a responsabilidade do ensino 

do Colégio Andrés. Nele, Nava foi matriculado em 1909, aos seis anos. O método de ensino 

das irmãs Andrés guiava-se por uma cartilha, denominada Caminho suave, destinada às 

noções das primeiras letras. Apesar da limitação didática, as professoras tinham o mérito de 

não castigar os alunos, deixando a palmatória a um canto, servindo como imagem simbólica 

para a manutenção da disciplina. A permanência nessa primeira escola durou pouco. No ano 

seguinte, a família muda-se para o bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro: 

Para além do problema do recuo no tempo, pois trata-se de recuperar os 
primórdios de sua educação, o que certamente desafiava a memória e os 
arquivos do escritor, há a questão do nível de recordação: na escola do Rio 
Comprido, o menino permaneceu menos tempo ainda que na de Juiz de Fora; 
e depois, as moças do Andrès tinham seu encanto, ensinavam a grafia das 
letras e das palavras como se ensinassem a bordar. À sua delicadeza iria 
suceder a grosseria da outra escola, que não deixou saudades no narrador das 
Memórias (Aguiar, 1998, p. 80). 



 

115 

 

Um ano e meio depois de chegar ao Rio de Janeiro, , e logo depois da morte do pai, 

Nava vê-se outra vez em Juiz de Fora. Ele e a mãe passam a viver dos favores da avó materna. 

É novamente matriculado no Andrès, mas, permanece menos tempo que na primeira vez: 

(...) Não sei bem o que houve com as professoras e minha Mãe porque esta, 
apenas vagamente e uma vez, referiu-se ao fato. Parece que ela se atrasara no 
pagamento das mensalidades e logo as Andrès demonstraram má-vontade e 
puseram empecilhos à minha continuação dentro do seu externato. Nunca 
lhes quis mal por isto. Elas ficaram dentro de mim resguardadas pelas 
minhas primeiras impressões do colégio e pelas doces lembranças da sala de 
jantar onde aprendi a ler, do grande relógio batendo o carrilhão do meio-dia, 
da palmatória simbólica, da tinta roxa, das letras caligráficas, das cartilhas 
com Eva, Ivo, ave, uva, vovô... (Balão cativo, 1974, p. 46)  

Essas primeiras escolas, como se depreende dos excertos citados, não trouxeram para 

o protagonista o enfrentamento dos “desafios da ‘vida pública’” (Aguiar, 1998, pp.78-9). Mas 

para delinear seus anos de formação, ele “não podia prescindir das histórias de suas 

experiências educacionais, que tantos rumos abriram em sua trajetória”. Dessa perspectiva, o 

modelo internato, seja público (Colégio Imaculada Conceição, Colégio Pedro II), seja privado 

(O Ateneu, Instituto Nossa Senhora do Carmo, Ginásio Anglo-Mineiro) apresenta-se como o 

lócus apropriado para se observar como o indivíduo lida com uma estrutura que atomiza as 

contradições sociais. Os deslocamentos, além de contribuir para sedimentar o material a ser 

rememorado no futuro, situa o narrador no grupo que, segundo Benjamin, é o agente para não 

deixar morrer o hábito de repassar experiências:  “(...) E, entre as narrativas escritas, as 

melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas por inúmeros 

narradores anônimos”, porque “(...) ‘Quem viaja tem muito que contar’, diz o povo, e com 

isso imagina o narrador como alguém que vem de longe (Benjamin,1985, p. 224).   

Ao ser matriculado, aos onze anos, como interno do Ginásio Anglo-Mineiro, aberto 

em 1914, o protagonista, devido à  queda no padrão financeiro da família, percebe a  diferença 

de tratamento entre ele e os meninos das “melhores famílias de Minas”. Mesmo assim, vistas 

as condições de acesso e usufruto da educação brasileira, que “nunca foi, como deveria ser, 

um direito de todos, mas sim um privilégio de classe”, pode-se dizer que Nava foi “um 

privilegiado”, porque “mesmo empobrecido e órfão de pai, completou, graças aos esforços de 

sua mãe, à boa vontade de alguns parentes e ao próprio  empenho, todos os ciclos da educação 

formal” (Aguiar, 1998, p.78).       

Para reconstituir sua passagem pelo primeiro internato, o protagonista-narrador 

apresenta aspectos de sua rotina: impressões do primeiro dia, descrição dos dormitórios, o 



 

116 

 

banho coletivo, o café, as aulas da tarde, o recreio, o jantar, as preleções, os estudos noturnos. 

Ao observar os futuros companheiros,  torna-se mais contundente  a recente separação do 

espaço doméstico. Ele tem a sorte de, em um primeiro momento, “cair no meio de meninos 

formidáveis”. No entanto, o perigo estava ao lado, visto que “logo verificaria a existência de 

outros, odiosos, felizmente dormindo em quartos diferentes (Balão cativo, 1974, p. 126).   

 A sexualidade, como salientado no capítulo anterior, é outro componente importante 

em se tratando de relatos sobre o modelo internato, ainda mais quando, reitere-se, este tema 

foi explorado de modo sutil na obra referencial de Raul Pompéia. Vale lembrar, a propósito, 

que Ema, a esposa do diretor, aparece como uma figura esmaecida entre o interdito e o desejo 

sexual. Este é sublimado, pelo protagonista, por “uma atmosfera sensual de certas 

amabilidades condescendentes” (O Ateneu, 1993, p. 12).  

Em Nava, também há uma figura feminina que desarticula os pretendidos apelos da 

carne. Aqui, o relato tende a ser menos opaco que o de Pompéia: “(...) com o passar do tempo, 

não era mistério que muitos dos maiores tinham paixão por aquela Eva em idade canônica, 

mulher única, no deserto do colégio interno” (Balão cativo, 1974, p. 129). O resultado desse 

encontro é a quebra da normatização das condutas, na medida em que:   

Seria ela, talvez! a causa da freqüência com que se periciavam certos rastos 
de lesma76 nas privadas dos maiores e da advertência sibilina que o Cuthbert 
fazia encarando os mancebos de sua casa, à hora de contas, no fim da Whole 
communion. Boys, Mr. Sadler has still found some eggs in the water-closets! 
This is a very disgusting custom!” (Balão cativo, 1974, p. 129, grifo  do 
original).  

A “whole communion” é um dos expedientes do processo disciplinar, uma “lição de 

moral a esse lavar de roupa suja (...) o encontro, a comunicação de todos os professores uns 

com os outros, dos professores com os alunos, dos maiores e menores, internos e externos, 

meninos e meninas” (Balão cativo, 1974, p.132). Paralela a essa prática escrita voltada para o 

coletivo, aparece também aquela individual, filtrada pela memória, mas,  conservada em seu 

valor documental ao registrar impressões pessoais do contato com a família. Foi desse 

documento que Nava retirou os elementos para reconstituir sua passagem pelos internatos:  

                                           
76 Essa é uma questão encontrada em outras realidades educacionais: “A education sentimentale dos jovens 
certamente incluía fantasia frustrantes, a masturbação embaraçosa e furtiva, e algumas humilhações de efeito 
permanente. Nos Estados Unidos, conforme revela uma ampla pesquisa realizada entre estudantes universitários 
por volta de 1914, a maioria dos rapazes adquiria seus conhecimentos a partir de informações dadas por criados 
ou amigos, o que com frequência não representava grande coisa: dos 677 entrevistados, nada menos que 544 
responderam que haviam adquirido  informações a respeito do sexo de ‘rapazes com quem tinham alguma 
ligação’, 33 apontaram ‘moças com quem tinham alguma ligação’, e quarenta apontaram fontes diversas, como 
criados e criadas, conversas e observações dos animais” (Gay, 1988, p. 212).  
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É por estas folhas amarelas que posso reconstituir o internato dos ingleses. 
Escrever para a família era cortesia a que nos obrigavam os professores. À 
falta de assunto, eu fazia sempre uma espécie de relato do meu dia a dia e é 
neles que encontro nossas atividades e horários (Balão cativo, 1974, p. 130). 

  
Esse é um aspecto relevante, já que nem sempre nas experiências da forma internato 

existe liberdade para a comunicação, por escrito, com o meio externo. Nesse sentido, vale 

lembrar que nos romances Doidinho e As três Marias, foram mencionados outros 

desdobramentos dessa prática. Essa ressalva se deve ao fato de que o controle da 

correspondência pessoal, esfera considerada inviolável pelo liberalismo, insere o internato ao 

lado das “instituições totais”, tais como hospitais, conventos, manicômios, que usam desse 

expediente, ou seja, o da interdição e controle da escrita, no processo de “rebaixamento, 

degradações, humilhações e profanações do eu” (Goffman, 2003, p. 23). De outro ângulo, 

essa predisposição impeditiva no âmbito da escola reflete a “supressão da individualidade”, 

marca registrada da sociedade industrial (Marcuse, 1967,  p. 23).  

O Anglo-Mineiro ficou na memória de seus 90 alunos77, não só pelo incentivo às 

práticas esportivas, mas também pelas de leitura. A iniciação literária é especialmente 

valorizada pelo memorialista, embora a biblioteca não passasse de um armário no corredor de 

entrada a caminho da sala do diretor. Escolhia-se o volume sob a recomendação de “de não 

sujar, não riscar, não forçar a costura, não dobrar o canto das páginas” (Balão cativo, 1974, 

p.143). Essas prescrições são a base do inveterado leitor que se aperfeiçoará no Colégio Pedro 

II. No Anglo, um dos momentos mais aguardados era o da “noite de estudo”, na qual o 

professor Moacir Lafaiete Medeiros Chagas trazia um livro para ler em voz alta para os 

internos: “lia bem, usando os recursos de sua bela voz e sua mímica nada ficava devendo à 

sua declamação. Parece que fazia essas leituras muito para seu próprio deleite, mas, assim 

como assim, foi quem me iniciou literariamente” (Balão cativo, 1974, p. 165). Além desse, há 

outros contatos marcantes na formação do leitor, tal como a substituição da revista O Tico-

Tico por textos de Eça de Queiroz, o qual viria a se tornar o preferido do memorialista entre 

os prosadores de língua portuguesa. A origem britânica do colégio também lhe deu a 

oportunidade de contato com autores de língua inglesa: “Shakespeare, Milton, Byron, 

                                           
77 “O Ginásio Anglo-Mineiro foi uma experiência pedagógica relevante, vivida em Belo Horizonte nos anos 
1914-1915, comprovada por alguns professores ingleses, que exerceram uma influência civilizadora na cidade. O 
futebol, por exemplo, teve seu nível elevado pela fidalguia desses jogadores-professores. Foram eles que 
introduziram, em 1914, o tênis na capital mineira. Mas o Anglo, um enclave metodista em Minas, afinal foi 
vencido pela guerra santa do conservadorismo católico, movida contra ele pelo Colégio Arnaldo e pelo Instituto 
Claret” (Cançado, 1997, p. 54).    
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Tennyson, Shelley, Wilde; Defoe, Walter Scott, Dickens, Stevenson, Shaw, Kipling; Swift, 

Pope, Johnson, Carlyle” (Balão cativo, 1974, p. 150). Essas experiências certamente são 

aproveitadas não só pelo protagonista, mas também por outros alunos, tal como se pode 

perceber pelo empenho de um deles em dar conta das lições, e assim escapar do retorno 

obrigatório ao Seminário de Mariana, no qual eram bem mais duras as condições de ensino: 

“Os dormitórios gelados onde se tiritava sem cobertor. O sino batendo, às  quatro horas  da 

manhã, para o levantar e a ida direta para as missas e matinas em jejum, onde os meninos 

comungavam de fé e de fome também” (Balão cativo,  1974, p. 162).  

Os conteúdos escolares a serem apreendidos pelos alunos do Anglo permitem entrever 

o funcionamento curricular não só dessa instituição, mas também  do ensino escolar  

brasileiro na segunda década do século passado:  

 

(...) O Múcio tinha arrepios só de pensar em voltar e caprichava no boletim 
para não dar nenhum motivo ao pai. Todo mês ele tirava o primeiro lugar. 
Grau dez de cima abaixo, em cada matéria, em cada detalhe da vida escolar 
ali discriminados. Numeração, Tabuadas, Aritmética, Geometria, Português 
(leitura, ortografia, gramática, conversação), Francês (conversação), Alemão 
(conversação), Geografia, História da Pátria, Caligrafia, Ginástica, 
Conhecimentos Gerais, Canto, Música, Comportamento, Asseio, 
Pontualidade – tudo 10, e o Múcio não era desbancado por ninguém. Morria 
de estudar porque: Mariana? Isso não, nem morto! (Balão cativo, 1974, pp. 
162-3).   

Os conhecimentos, contudo, não se limitam ao que o colégio oferece em termos de 

língua, leituras e esportes. O cotidiano escolar oferece, ao protagonista, “também 

oportunidades para se observar um pouco o funcionamento do mundo” (Aguiar, 1998, p. 86). 

Nesse sentido, inserem-se os comentários sobre as condições de seu uniforme ou a 

condescendência por parte do diretor para com os alunos de melhor poder aquisitivo, “fossem 

eles madraços, malcriados, estúpidos e porcos. Tinham notas altas, por direito de nascença” 

(Balão cativo, 1974, p. 179).  Assim, apesar da pedagogia do colégio anunciar-se 

“cosmopolita e liberalizante” (Aguiar, 1998, p. 86) não impede o preconceito de classe e de 

raça, fato que não escapa ao olhar crítico do memorialista.  No grupo descartado do time de 

futebol, procura-se “mútuo apoio, num meio vagamente hostil” e  que “os discriminava um 

pouco”. No meio deles havia Fernandes, posto de lado por causa da cor: “Nem os meninos 

nem os professores toleravam bem aquela intromissão africana que o Sadler só aceitara 

porque precisava de alunos e o padrinho do moleque era cheio de dinheiro” (Balão cativo, 

1974, p. 161). Observa-se, assim, que se perpetua a mesma prática de Aristarco n’ O Ateneu: 
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o racionalismo financeiro atravessa o discurso idealizante da educação, ofusca as 

contradições, varre os preconceitos para debaixo dos tapetes: “(...) Além disso, antes de tudo, 

o colégio era uma empresa. Uma empresa destinada a falir, pois logo sucumbiria aos ataques 

do clero e da moral eclesiástica mineira, fechando sua portas depois de apenas dois anos  de 

funcionamento (1914 e 1915)” (Aguiar, 2000, p. 87).      

 

3.3 O internato do Colégio Pedro II:  Balão cativo e Chão de ferro78  

 

No século XIX, o modelo internato, tal como mencionado no tópico anterior, faz-se 

presente tanto na área estatal quanto privada, e, em qualquer caso, permanece sob a influência 

da esfera religiosa, principalmente católica ou protestante, como vimos até aqui. Novas 

ordenações de ordem política e econômica darão prioridade a essa modalidade de ensino no 

panorama educacional brasileiro, que se tornou matéria de diferentes gêneros literários como 

uma experiência quase sempre marcada negativamente. Em maior ou menor grau, a presente 

recolha sobre essa modalidade escolar pode ser associada ao esquema proposto por Mazzari, 

cujo estudo  em torno de “histórias de internos ou alunos” apropriadas pela literatura 

proporcionou a seguinte caracterização:  

 

“a) Perda da proteção familiar e ingresso num cotidiano de lutas e desafios;  

 b) Contato com amplo espectro de tipos humanos, que vai do tirano mais  

     implacável ao inevitável bode expiratório;  

c) Intensificação da crise da puberdade em um meio que impossibilita qualquer orientação 

mais segura;  

d) Relação conflitiva da sensibilidade e consciência crítica emergentes com  

formas autoritárias de transmissão do saber” (Mazzari, 1997, p. 3, grifo do autor) 

 

A essas relações sociais características do internato – ainda que possam não ser 

exclusivas desse modelo – deve-se acrescentar a organização espacial, particularmente a 

arquitetônica, que torna emblemática a passagem de muitos indivíduos, em pleno processo de 

formação física e psíquica, por esse tipo de ambiente. Além disso, é preciso registrar que “as 

                                           
78
 Sinopse de Chão de ferro: essas memórias tratam da volta do autor a Minas Gerais depois de ter concluído o 

curso secundário do Colégio Pedro II. “São momentos intervalares em sua vida de estudante. Precedem a entrada 
de Nava na Faculdade de Medicina. O escritor libera, então, um tempo para namorar sua Belo Horizonte, 
estimando-a como que saudoso de mineiridade, nos mais diferentes aspectos de vida regional, costurado com um 
pano de amostras que a apresenta e define” (Santilli, 1983, p. 45).  
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formas autoritárias” destacadas por Mazzari, no último item de sua listagem são representas 

por professores e diretores. Os primeiros tanto oprimem quanto sofrem rejeição, visto que 

“não reproduzem simplesmente de um modo receptivo algo já estabelecido, mas a sua função 

de mediadores, um pouco socialmente suspeita como todas as atividades em circulação, atrai 

para si uma parte da aversão geral” (Adorno, 2006, p. 104).  

Em relação ao item b, podemos colocar o aluno Fernandes, citado na presente análise, 

ao lado de Franco (O Ateneu), Papa-Figo (Doidinho), Hosana e Maria José (As três Marias). 

Todos são bodes expiatórios, “não somente para manobras e maquinações particulares” 

(Adorno, 1985, p. 144), mas também por serem vítimas do autoritarismo da escola.    

Como complemento investigativo há de se destacar, por fim, o papel desempenhado 

pela família dentro nessa relação de forças, na qual crianças e adolescentes têm um contato 

traumático com a “instituição social da escola” (Mazzari, 1997, p. 3)      

 Nos relatos de Nava, já freqüentando o internato do  Pedro II, após a extinção do 

Anglo-Mineiro, encontram-se vestígios das particularidades  acima mencionadas. A 

instituição, malgrado as mudanças políticas e educacionais,  em um momento ou outro, ainda 

tem luz própria nos anos em que o autor fez parte de suas fileiras. Para recompor esse quadro, 

a sua memória traz das fronteiras tênues do passado um vasto desfile de práticas educacionais, 

além das experiências subjetivas que iriam marcar sua história como médico79 e futuro 

homem das letras.  Considerando a quantidade imensa de informações dispostas em relação à 

memória do Colégio de Pedro II, para diversas investigações da historiografia da Educação 

brasileira, centramos nosso foco analítico no período em que o autor ali estudou, ou seja, de 

1916 a 192080. Além dessa delimitação cronológica, a análise cinge-se ao internato, já que são 

muitas as pesquisas dedicadas a investigar essa instituição escolar em termos mais 

abrangentes e gerais, ao longo dos anos.81 

O primeiro dia do memorialista no Pedro II assemelha-se  ao de outras narrativas aqui 

analisadas. Sua experiência é compartilhada com um dos tios, cujo aconselhamento tem igual 

                                           
79 O escritor e médico futuros germinam no Anglo-Mineiro. O último, no dormitório: “Nesses dormitórios é que 
se revelou minha vocação de enfermeiro, primeiro degrau para a de médico. Era sempre nas noites de domingo 
para segunda, quando  os meninos voltavam da rua e das saídas, entupidos de cocadas, brevidades, doces d’ovos, 
pés-de-moleque, coxinhas de galinha, camarões recheados, empadinhas, pastéis e bolinhos de feijão. Era fatal a 
dor de barriga” (Balão cativo, 1974, p. 166). 
80 Nesses cinco anos, a formação humanística de Nava passou pelas seguintes “lições”, constantes do programa 
do colégio: “noções de história literária”, “português”, “francês”, “espanhol”, e “italiano” (Souza, 1999, pp. 203, 
204-5),  com o complemento de “aritmética, biologia, química e física, ou seja, as ciências ministradas em doses 
menores” (Aguiar, 1998, p. 96).   
81 Entre elas, três estudos que são referências por apresentarem, cada um a seu modo, ângulos substanciais para 
se compreender a importância dessa instituição centenária para a história da educação brasileira: Haidar (1972), 
Razzini, (2000) e Gasparello (2004).  
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teor como forme de preparar o menino para os novos desafios: “Isso é para seu bonde no dia 

da próxima saída. Não se esqueça o de volta deste caminho que fizemos porque você de hoje 

em diante vai ter de se safar sozinho neste Rio de Janeiro” (Balão cativo, 1974, p. 276).  

 As lembranças escolares do narrador,  posteriores à chegada,  nem sempre são 

prazerosas: “Eu era o náufrago Pedro da Silva Nava, aluno 129, primeiro ano efetivo, quarta 

divisão do Internato do Colégio Pedro II” (Balão cativo, 1974,p. 276).  Soma-se a isso o mal-

estar do trote, os rituais dos estudos, a hostilidade que geram o desejo de fuga e suicídio:   

Pensei primeiro em fugir. Mas que diriam? Minha mãe, o Major, tio Salles, 
tia Alice. (...) Vislumbrei então a grande solução e pela primeira vez pensei 
em me matar. Era só ficar com a idéia de molho, deixá-la embeber, inchar, 
tomar conta, que a coragem acabaria vindo. (...) Descobrindo assim, que o 
homem a qualquer hora pode ser senhor e dono de seu destino, fiquei sereno. 
Imediatamente incomunicável – já que o próximo é sempre imparticipante. 
Sorri, na minha, porque agora era eu quem podia zurzir aqueles filhos da 
puta (...) (Balão cativo, 1974, p. 286). 

    

Nota-se que a seleção vocabular expressa com justeza os a inquietude do protagonista. A 

percepção do isolamento acentua tanto o desejo das soluções radicais (“fuga”, “suicídio”) 

quanto o do enfrentamento (“zurzir aqueles filhos da puta”). Essa passagem caracteriza um 

embate singular para o indivíduo: dizer sim ao “movimento de adaptação” imposto pela 

escola ou buscar a emancipação, a conscientização, a racionalidade (Adorno, 2006, p. 135).     

No Pedro II são os dois os tempos que marcam o processo ensino-aprendizagem. O 

primeiro, é o da tradição em torno de ex-alunos82 que viriam ocupar posições estratégicas no 

cenário político-social do país, como destaca Le Moing (1996):  

 

Nesse colégio formaram-se personalidades que brilharam mais tarde no 
domínio das letras, das artes, das ciências: em 1843, José Carlos de Almeida 
futuro embaixador do Brasil em Londres; em 1847, Manuel Antônio Álvares 
de Azevedo, o poeta do “mal do século”, e dois futuros presidentes da 

                                           
82 É visível, por parte do memorialista,  o tom de exaltação no tocante às vozes egressas do passado, que são  
contribuintes diretas dos quadros de sustentação política tanto do Império quanto da República. Depois de não 
resistir “à tentação de escrever uma longa série de nomes”, acrescenta: “os vivos estão a continuá-los e a trazer 
para a cultura brasileira os sentimentos dos grandes filhos do Internato e do Externato que acabo de invocar – 
cientistas, médicos, matemáticos, engenheiros, juristas, professores, artistas, poetas, críticos, pintores, 
romancistas, historiadores, filólogos, acadêmicos, conselheiros, titulares, deputados, senadores. Os presidentes 
de Província, de Estado, da República. Os ministros, chanceleres, embaixadores. Um apóstolo. Um arcebispo. 
Uma alteza imperial. Um mártir” (Balão cativo,1974, pp. 268-9).  
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Republica;83 em 1858, o barão de Taunay e em 1863, Pedro Afonso de 
Carvalho... sem falar de duas eminentes figuras: Joaquim Nabuco, em 1865, 
e Raul Pompéia, já muito conhecido graças ao seu romance O Ateneu – que 
escreveu no momento em que ainda freqüentava o colégio –, o que permitiu 
alegar que o colégio posto em causa era o “Pedro II”, mas em realidade 
tratava-se de uma outra instituição, o Colégio Abílio. Osório Duque, o 
criador do Hino Nacional, foi também aluno no “Pedro II” (Le Moing, 1996, 
pp. 42-3, aspas do original).  

O quadro de professores também teve, na origem da instituição, destaque na política e na 

cultura brasileira, como revela a  atuação de  Justiniano da Rocha, Gonçalves de Magalhães e 

Araujo Porto Alegre. Além disso, nela “todas as inovações pedagógicas da Europa era 

observadas: em 1874, por exemplo, por iniciativa do Barão do Rio Branco, foi inaugurado ao 

acesso ao magistério por meio de concursos”. Como parâmetro do prestígio do colégio tem-se 

o fato de nele ter estudado “o filho do duque de Saxe e da princesa Leopoldina” que “recebeu 

seu grau de bacharel, em 1881” (Le Moing, 1996, p. 42).  

 O segundo movimento destacável está no penúltimo ano dos estudos de Nava, quando 

se nota que o colégio passa por vicissitudes quanto ao organograma educacional que fora 

referência para o restante do país. Em 1920, via-se a necessidade de reorganização para tirá-lo 

da “deplorável situação atual de simples curso de preparatórios” (Nagle, 2001, p. 184). Antes 

desse fato, vale lembrar, a instituição era considerada “um verdadeiro ‘laboratório 

pedagógico’ onde eram experimentadas as novas leis no domínio da educação: a Lei do 

Ensino Livre, por exemplo” (Le Moing, 1996, p. 42). Com um currículo voltado para 

disciplinas “comuns, literárias, científicas, artísticas e as línguas estrangeiras”, apresenta uma 

biblioteca bem diferente da que o protagonista usufruía no Anglo-Mineiro. A do Pedro II84 

supera aquela em volume e variedade:   

O acervo da biblioteca era aproximadamente constituído da maneira 
seguinte: sobre uma amostra de 60 volumes, 40 obras francesas e Le note 
romane de Alessandro Verre (1847 – Turim), Le mie prigioni, de Silvio 
Pellico (1877 – Milão), A Gerusaleme Liberata de Torquato de Tasso, duas 
edições de Os lusíadas, de Luis Vaz de Camões (1879, Milão; 1880, 

                                           
83 Certamente a autora quis dizer “Presidente de Província”. No caso de Taunay, “a partir de 1872 militou no 
Partido Conservador, elegendo-se deputado e senador por Santa Catarina, província que também presidiu” (Bosi, 
1994, p. 144).      
84 Em 1921, último  ano de ensino vivido pelo protagonista, registram-se essas informações sobre as práticas de 
leituras fora do âmbito da sala de aula: “Continuavam a ter desenvolvimento e frequência as bibliotecas do 
Externato e do Internato, cujos senões nem sempre a míngua de verba era possível atenuar ou por desaparecer. 
Recebeu a biblioteca do Externato, por aquisição, uma série de livros sobre educação física pertencentes ao 
antigo e prestante professor de ginástica do Colégio, Arthur Higins. Nem faltaram à biblioteca do Externato 
ofertas importantes como a feita pelo professor Antenor Nascentes, a da Gramática Latina de Luiz Antonio 
Verney, edição de Lisboa em 1790. Também do professor  Escragnolle  Doria recebeu a biblioteca avultada 
oferta” (Doria, 1937, p. 250).     
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Lisboa); todos os outros livros tratam de ciências, de moral e de história (Le 
Moing, 1996, p. 43, grifos do original).  

  

As muitas páginas dedicadas por Nava ao Pedro II permitem um olhar sobre o 

funcionamento dessa instituição nos anos 1920. Sua experiência é ainda mais enriquecedora, 

na medida em que foi feita dentro de um molde particular do processo educacional. Nesse 

sentido, as práticas de leitura são fundamentais para o fortalecimento da subjetividade:   

O internato é um espaço fechado, um laboratório em que um grupo de 
pessoas reunidas ensaia relações humanas bem diferentes das vividas em 
seus lares. É um espaço de mediação entre a casa e a rua, em que ocorrem as 
grandes iniciações e os primeiros choques decisivos com o mundo (Bueno, 
1997, p. 54). 

Sendo assim, são múltiplos os registros da experiência educativa e subjetiva que 

marcaram a passagem do memorialista como aluno daquela centenária instituição: arquitetura, 

práticas de leitura, lembranças docentes, relações de amizade e desafeto, conteúdos 

disciplinares, punições, registros sobre as práticas de escrita: jornaizinhos, boletins; o 

cotidiano escolar: primeiro dia, dormitório, refeitório, aulas, recreios, preleções disciplinares, 

estudos noturnos etc. é um amplo painel, sobre o qual, fez-se uma breve amostra, dadas as 

limitações de espaço e objetivos deste trabalho, qual seja, o de estabelecer relações entre 

obras e autores distintos que fizeram do tema internato objeto de criação literária. 

Se, para o homem moderno, segundo Benjamin (1985, p. 198), “as ações de 

experiência estão em baixa”, Nava contraria essa tendência. Ele é um guardador de memórias, 

um homem que aprendeu a preservar sua experiência elaborando-a por meio da reflexão e da 

elaboração do passado, um resistente ao empobrecimento da experiência, visto que esta foi 

vivida de modo fremente nos internatos do Ginásio Anglo-Mineiro de Belo Horizonte e no 

Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Esse processo tem n’ O Ateneu, de Pompéia85, uma das  

                                           
85 Para esse trabalho de reconstituição, o memorialista também se revela um exímio arquivista  na conservação e 
procura de fontes diversas: “Historiando meu colégio, aqui vou repetindo Moreira de Azevedo, Macedo, Vieira 
Fazenda – que aliás se repetem uns aos outros, a partir de Monsenhor Pizarro. Tomei ainda da monografia de 
Escragnolle Doria por ocasião do assim chamado  Primeiro Centenário do Pedro II; da coletânea da mesma 
época levada a efeito por Ignesil Marinho e Luís Inneco; de publicação sem nome de autor, prefaciada pelo 
diretor Vandick Londres da Nóbrega e datada de 1965, do volume V do Anuário da Casa, referentes aos 
bacharelandos de minha turma; de recortes de jornais, de reportagens. Mas para reavivar a memória e poder 
contar dos cinco anos que passei interno recorri também ao prodigioso álbum sobre o Internato do Ginásio 
Nacional do Rio de Janeiro, de 1909, com sua história, resumo do regulamento, documentação fotográfica sobre 
o bairro, o imóvel, os recreios, os anexos, os alunos, seus uniformes de dentro, de parada e de gala, os inspetores, 
os professores; recorri ainda aos Estudantes do meu tempo, de João Batista de Melo e Sousa; às admiráveis 
Memórias relativas ao Externato mas tão aplicáveis ao internato – publicadas por Pedro Dantas (Prudente de 
Morais, neto) no Diário Carioca, de abril a dezembro de 1946; a velhos cadernos de aula, a antigas provas 
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fontes primárias para a incursão em seu passado escolar (Bueno, 1997, p. 53). Dessa 

reconstrução resultam situações as mais variadas sobre o cotidiano da escola e as diversas 

práticas pedagógicas que lhes dão suporte: 

 

a) Expedientes extras para a aprendizagem: “(...) Cada cola era uma obra d’arte em miniatura. 

Servia apenas individualmente porque só o autor lia a própria letra microscópica e ninguém 

mais decifraria a abreviatura personalíssima que cada qual inventava à sua moda” (Chão de 

ferro, 2001, p. 42). 

 

b) Práticas individuais de escrita: “Outra atividade dos estudos – a elaboração literária. 

Prosadores, poucos. Poetas, muitos. Românticos como o Massot. Épicos como o Ari Teles. 

Elegíacos como Eduardo Carlos Tavares. Simbolistas como Ovídio Paulo de Menezes. 

Parnasianos como Afonso Arinos e Luís Nogueira de Paula” (Chão de ferro, 2001, p. 42). 

c) Resultantes das práticas de escrita: “Toda essa onda de poesia que brotava do estudo do nosso 

internato era canalizada e vinha a lume numa publicação chamada A Primavera, editada em 

Rezende (...)” (Chão de ferro, 2001, p. p.43).  

 

d) Práticas de leitura cuja densidade acompanhavam o protagonista até em sonho:  

(...)Foram Os Lusíadas, o Théatre Classique de Régnier, a Antologia 
Nacional de Fausto Barreto e Carlos de Laet e o irreal, o inimaginário Atlas 
de Crosselin-Delamarche. Camões – nem lembro como o li primeiro. Parece 
que à noite, depois da lição do Raminhos, retomei o episódio do Adamastor, 
segui com outros monstros – Dorcadas, Hárpias, Fúrias e Megeras – lendo 
noites e dias até ao ‘sem à dita de Aquiles ter inveja’ (Chão de ferro, 2001, 
p.44, aspas do original). 

                                                                                                                                    

escritas, a bilhetinhos trocados no estudo – o que salvei do meu tempo de aluno; ao Ateneu que é Colégio Abílio, 
mas sobretudo Chácara do Mata (a ambiência do recreio onde conversavam Sérgio e Egbert é essencialmente 
tijucana e não se adapta de jeito nenhum às Laranjeiras) e tudo que ali se diz repetia-se tanto, tanto, mas tanto! 
no  internato que eu conheci – que o livro de Raul  Pompéia indifere a datas e ficou retrato válido de quase 
noventa gerações (contadas do tempo provável daquela “memórias de saudades” até ao incêndio de 1961” 
(Balão cativo, 1974, pp. 274-5). São citados, ainda, como recursos investigativos: o  jornalzinho A Tocha, as atas 
da Sociedade Recreativa de 1857, os Livros de Partes (Balão cativo, 1974, p. 274). Ressalta-se também, a 
documentação de origem doméstica na relembrança do Anglo-Mineiro, resultante de maior liberdade no uso da 
prática escrita voltada para o exterior do internato: “Por morte de minha mãe e de tia Alice, chegaram-me às 
mãos lembranças guardadas por elas: as cartas que lhes escrevi em 14 e 15, do Anglo. Assim, as que em vida me 
deram vida e convivência, mortas, legaram de volta minha infância. É por estas folhas amareladas que posso 
reconstituir o internato dos ingleses. Escrever para a família era cortesia a que nos obrigavam os professores. À 
Falta de assunto, eu fazia sempre uma espécie de relato do meu dia a dia e é neles que encontro nossas atividades 
e horários” (Balão cativo, 1974, p. 130). 
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e)  Referências à sexualidade: vigilância, por parte dos bedéis, feita em “meia fiscalização” 

quando se tratassem de alunos da “mesma classe, da mesma divisão”, mas dobrada se 

envolvesse alunos maiores e menores com “aquele estudo cochichado de dois na mesma 

carteira, coxa contra coxa, relentando juntos aquele azedo do cáqui, do suor e baforando 

quiquaequods na mesma emissão de hálitos” (Chão de ferro, 2001, p. 56, grifo do original).  

 

f) Os ritos cronológicos/organização de turmas: “Ao bater da sineta, oito horas em ponto, já 

estávamos – compêndios arrumados, cadernos, lápis, penas, borrachas – tudo em ordem, para 

o trocar livros. É que éramos quatro divisões no colégio. Quarta: meninos de 11, 12, 13 anos; 

Terceira – os de 12, 13, 14; Segunda, os adolescentes de 14, 15, 16; Primeira – os barbudos de 

16, 17, 18. Esse agrupamento por idade não correspondia aos letivos e viam-se grangazares 

como o Machacaz no mesmo ano de Mico; as barbas cerradas do Boi-da-Zona vizinhando a 

carteira do Inocente86“ (Chão de ferro, 2001, p. 70, grifos do original). 

 

g) Práticas corporais: “A ginástica que tínhamos no internato era tudo quanto podia haver de 

errado. Dada turma por turma, cada qual no seu horário, durante o dia entre aula e outra. 

Excluía-se dela a alegria dos conjuntos numerosos e aquilo virava uma rotina enfadonha 

apesar do garbo atlético e da voz de fanfarra do nosso excelente Bolinha” (Chão de ferro, 

2001, p. 90). Esta cena repõe a intertextualidade com O Ateneu:  

 
 

(...) Ele era o próprio professor Bataillard de O Ateneu. Se Raul Pompéia, na 
cena atlética do colégio de Aristarco, roubou-me com antecipação a figura 
do Guilherme Herculano, eu me compenso sincretizando o nosso mestre com 
o de Sérgio, do Egbert, do Franco, do Bento Alves. Aos poucos junto os dois 
e quando releio O Ateneu, coloco seu vasto campo, com a Princesa e os 
visitantes, no recreio da nossa Primeira Divisão – com a Linha de Tiro, o 
Stand, a Caixa-d’Água, o chalé dos banhos, o vasto telheiro e o pátio tornado 
estéril pela batida de nossos borzeguins. E quando leio o professor 
Bataillard, ‘enrubescido de agitação, rouco  de comandar’, chorando de 
prazer e abraçando os rapazes indistintamente – quem eu vejo é Guilherme 
Herculano de Abreu saltitante e correndo sobre os artelhos” (Chão de ferro, 
2001, pp. 90-1, grifo do original). 

h) Inter-relação institucional: “Muito mais viva era a instrução militar. (...) O Colégio Pedro II 

era instituição essencialmente civil, casa de humanidades nascida dum seminário – mas aos 

poucos, semimilitarizada. Em 1831, Lino Coutinho manda ministrar aos alunos ‘o manejo da 

                                           
86 Os itálicos referem-se a alguns apelidos. Note-se que a discrepância entre idade cronológica e idade escolar é 
um problema que não desapareceu do horizonte educacional brasileiro, mormente nas esferas públicas.    
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guarda nacional’ para que eles estivessem preparados não só para ganhar a vida num mister 

honesto como, para com ‘as armas na mão, e como soldados da pátria (defenderem) e a ordem 

pública em caso de necessidade’” (Chão de ferro, 2001, p. 92).  

         

i) Perfis docentes marcados pelo pitoresco, pela irreverência e pelo engraçado, que “melhor 

contribuem para avivar a fisionomia dos mestres levados pelo tempo, mais ainda muito vivos 

na memória do escritor” (Aguiar, 1998, p. 93). Nesse sentido, enquadra-se essa descrição 

sobre  Álvaro Maia, professor de português, que distribuía zeros a torto e a direito, cujos pés 

disformes são alvo de chacota: “Nossa diversão, em aula, era aproveitar-lhe as distrações e ir, 

de gatinhas, até o estrado e riscar marcas de giz  atrás do salto de suas botinas e na frente da 

biqueira. Medíamos: trinta e dois centímetros de proa a popa!” (Chão de ferro, 2001, p. 11). 

As lembranças também revelam momentos de reverência: “(...) Benedito Raimundo foi nosso 

professor ainda moço (...) Dele me ficou a convicção de que o professor é quem faz o 

comportamento do aluno – do mesmo modo que cada sociedade fabrica os criminosos que 

merece” (Chão de ferro, 2001, p. 26); ou de irreverência, como em relação ao “gaúcho Luís 

Cândido Paranhos de Macedo. Figura mitológica do Colégio. (...) De repente falou  horrendo 

e grosso. Arrepiadas as carnes e os cabelos numa tonteira, escutamos que ele era o Tifum. Eu 

sou o Tifum – como ócês me chamam seus patifes! E vou varrer óces todos, seus canalhas, 

seus vagabundos, seus vadios assim como o tufão na face dos mares! E vai começar hoje! Não 

saio daqui sem fazer minha caçada e dar, pelo menos, meia dúzia de zeros! Vamos à chamada 

e, a seu nome, cada um levante-se para eu ficar conhécéndo focinho por focinho” (Chão de 

ferro, 2001,p. 13, grifos e grafia do original).        

 

Essas impressões são resultantes de uma peculiar combinação: uma prosa poética, 

barroca, exuberante, irônica, construída em clave ficcional, e o sentimento existente no autor 

devido ao privilégio de ter pertencido a uma das instituições modelares na história da 

educação brasileira:  

Assim, pode-se concluir que  o tom de “reminiscências felizes” que perpassa a narrativa 

em alguns momentos origina-se do fato de o autor ter pertencido aos quadros discentes  de um 

estabelecimento de ensino que, durante muito tempo, foi uma espécie de “símbolo da Pátria”, 

motivo de orgulho nacional. Sem esse modo de sentir, ou seja, sem a consciência dada de 

antemão, da celebridade do Pedro II, talvez as recordações dos tempos ali passados não 

tivessem o peso que têm no conjunto dessas Memórias (Aguiar, 2002, p. 97).            



 

127 

 

 Mas a experiência proporcionada pelo internato, reelaborada via memória,  não 

esconde a  negatividade,  cujo choque exige formas de resistências. Isso  reafirma a escolha 

do referencial teórico escolhido, já que faz parte do escopo da Teoria Crítica mostrar quando 

os fatos se apresentam sob a forma de tendências no processo histórico. Utilizar esse escopo 

investigativo em relação à escola, é encontrar as razões da incapacidade em se formar sujeitos 

críticos dentro da experiência de ensino aqui observada,  a qual destoa da função fundamental 

da escola que é arrefecer o ímpeto à barbárie ao fortalecer o sujeito mediante o esclarecimento 

(Adorno, 2006).  Assim, os exemplos literários que apresentam a educação marcada pelo mal-

estar interessam a essa vertente crítica,  visto que mostram “alternativas históricas que 

assombram a sociedade estabelecida como tendências e forças subversivas” (Marcuse, 1967, 

p. 15). Contudo, o modelo internato, dada a sua predisposição ao agrupamento e à 

subordinação da experiência individual aos ritos, reflete a  observação de Adorno, segundo a 

qual “as pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si próprios em algo 

como um material, dissolvendo-se como seres autodeterminantes” (Adorno, 2006, p. 129).  

Nessas circunstâncias, é preciso observar que a entrada para o internato, este microcosmo da 

sociedade, de indivíduos em idade tenra, preserva contradições sociais básicas e, portanto,  

escapa ao reducionismo de se tentar vê-los apenas como vítimas. Afinal, lembrando 

Benjamin, “enquanto cândidos pedagogos permanecem nostálgicos de sonhos, escritores 

como Joachim Ringelnatz, pintores como Paul Klee, captaram o elemento despótico e 

desumano das crianças. As crianças são insolentes e alheias ao mundo” (Benjamin, 2002, p. 

86). Nessa “guerra dos mundos”, entre o psicológico e o social, Sérgio, o alter ego de Raul 

Pompéia, e outros personagens inseridos no recorte da história escolar e literária brasileira, 

relutam em ficar em silêncio.          

 

3.4  Érico Veríssimo: um solo de solidão no Colégio Cruzeiro do Sul   

 

Érico Veríssimo87 inicia reconhecidamente sua contribuição para as letras brasileiras 

com o seu segundo livro, Clarissa (1933), que traz a “limpidez do romance da adolescência, e 

                                           
87
 Érico Veríssimo (Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 1905 – Porto Alegre, 1975).  Romancista, contista, 

memorialista, autor de livros infantis, tem o Rio Grande do sul e os gaúchos como foco principal de sua obra. 
Fez os estudos secundários em Porto Alegre, nos quais consta a  experiência como aluno interno do Colégio 
Cruzeiro do Sul,  retratada nas memórias de Solo de clarineta (1976). A descoberta de Júlio Verne, a publicação 
do jornalzinho Caricatura, em 1914, a identificação com a prosa de Eça de Queiroz estão na base de sua 
formação cultural. “De orientação política socialista, insurge-se contra as formas de violência e de totalitarismo, 
condenando vigorosamente o regime instaurado por Getúlio Vargas (1935-1945) e a ditadura militar do Brasil 
(1964-1984), assim como a invasão da Hungria pelas tropas soviéticas ou os bombardeios americanos ao Vietnã. 
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vinha jogar um pouco de claridade na ficção brasileira de uma época de mudanças”. É, 

sobretudo, na linguagem que se configura seu mérito inicial, porquanto “traz um modo de 

escrever com direiteza e um jeito de dividir frases, de cortá-las, de decuplá-las, que revelam o 

bom narrador” (Olinto, 2001, p. 408).   

Contudo, sua produção, cujo êxito de público compara-se a de Jorge Amado, não teve 

a mesma ressonância da “crítica mais sofisticada” (Bosi, 1994, p. 407). Talvez contribua para 

essa visada os “evidentes defeitos de fatura que mancham a prosa do romancista: repetições 

abusivas, incerteza na concepção de protagonistas, uso convencional da linguagem”. A isso, 

no entanto, deve sobrepor-se “o nexo de intenção e forma que os seus romances lograram 

estabelecer quando atingiram o social médio pelo psicológico médio” (Bosi, 1994, p. 408). 

Dessa perspectiva, o texto memorialístico tende a merecer mediações menos rígidas, 

visto que para o estudo crítico aqui empreendido, privilegiam-se os relatos que usam o recurso 

da rememoração para trazer ao presente uma experiência educacional propensa a provocar 

ranhuras físico-psíquicas88.  

A condição de futuro aluno interno, para cumprir a etapa ginasial, no Colégio Cruzeiro 

do Sul em Porto Alegre, é anunciada pelo pai. O colégio escolhido segue a linha da Igreja 

Episcopal fundada por missionários americanos. A mãe prepara-lhe o “enxoval” para o seu 

“noivado como interno” e paga a matrícula com o dinheiro dela. O protagonista sente a 

saudade antecipada de ficar longe da família e da casa: “Andei macambúzio naqueles 

princípios de 1920. Doía-me a ideia de ter de passar nove meses inteiros longe de minha gente 

e de minha casa. Um novo capítulo na minha vida estava por começar  (Veríssimo, 1976, p. 

123).89 

                                                                                                                                    

Defensor da liberdade de expressão, ergue-se contra as perseguições aos intelectuais e aos escritores brasileiros” 
(Toledo, 2003, p. 138). 
 
Sinopse de Solo de clarineta:  obra dividida em dois volumes. Neste primeiro, Veríssimo conta e sua infância e 
adolescência até a idade adulta quando abandona o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da 
União Pan-Americana  e sua filha Clarissa casa-se com o físico americano David Jaffe. São seis capítulos que 
iniciam uma das vertentes na prolífica produção do autor, o trato com a memória, amparados por esta 
advertência: “Não esperem que estas memórias formem um documento histórico (...). Elas não têm a intenção de 
fazer nenhum perfil de minha época ou dos meus contemporâneos. São apenas uma história particular – uma 
história em tom de quase romance, mas que vai contada com a maior franqueza. É um livro sincero, que dedico 
especialmente àqueles que me tem lido durante todos esses anos” (Veríssimo, 1976). 

 
88 No documentário “Encontro marcado com o cinema de Fernando Sabino” (2007), dedicado a vários escritores 
brasileiros, produzido por Fernando Sabino e David Neves, Drummond diz que por muito tempo andou com os 
braços colados ao corpo, reflexo da dura disciplina a que esteve submetido no internato do  Colégio Anchieta em 
Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A questão da disciplina em Drummond será tratada no próximo capítulo.   
89 O 1º Volume de suas memórias foi publicado em 1973. Aqui utilizaremos a 10ª edição, que  será referida 
como (Solo de clarineta, 1976). 
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O ritual da separação não difere muito do existente nas narrativas  observadas neste 

corpus. A mãe leva-o pessoalmente a Porto Alegre.  A despedida assemelha-se à expectativa 

de superação dos desafios escolares, demonstrada pelo  avô de  Carlos de Melo em Doidinho. 

Neste Solo de Clarineta, é o pai que pede ao protagonista para ser “o primeiro aluno da 

classe”. Ao se despedir dos amigos tem a sensação de estar partindo para o exílio. Tenta 

segurar as lágrimas apoiado na máxima paterna: “homem-macho não chora” (Solo de 

clarineta, 1976, p. 123). Esta frase revela que o tema do patriarcalismo e do personalismo 

egresso do século XIX continua vigente no início do XX, do qual a escola dará continuidade, 

já que  “gera campo fértil para a aplicação de metodologias fundamentais na obediência, na 

submissão e, em diversas situações de subserviência” (Janzen, 2005, p. 110).    

Depois de situar o colégio geograficamente em duas linhas, o narrador expõe suas 

dificuldades subjetivas. A primeira delas é o receio de passar pelo ritual do trote,90 por ser um 

calouro, “um bicho”. Mas acaba sendo poupado, talvez em virtude da timidez ou da sisudez 

que lhe dá um ar de “senhor quarentão”. Também busca explicação por escapar de outra 

prática comum no universo escolar: a atribuição de apelidos. Nesse sentido, merece referência 

o empenho para conquistar amizades sinceras, tema caro ao modelo internato, que é mais 

propenso a instaurar a desconfiança entre os indivíduos:   

[...]Minha seriedade e senso de disciplina irritava os insubordinados, que no 
internato constituíam uma minoria, mas ativa e dominadora, e que usava 
duma técnica parecida com a dos terroristas políticos. 
Se por um lado eu sentia desejos “sebastianescos” de confraternizar com os 
colegas, rir com eles, fazer-me querido, por outro o meu pudor de revelar 
emoções ou recorrer a estratagemas verbais para agradar os companheiros 
relegou-me – principalmente naquele primeiro ano de internato – a uma 
espécie de zona de sombra e silêncio. Apesar de tudo, fiz nos três anos que 
passei no Cruzeiro do Sul, vários bons amigos, que não vou mencionar nesta 
memória, para não alongá-la demasiadamente (Solo de clarineta, 1973, p. 
124). 

Como forma de minorar essa tensão, o protagonista tem a prática escrita como 

subterfúgio. Nas respostas recebidas do pai, contudo, é reforçado o pedido do primeiro lugar 

                                           
90 Esse “ritual de passagem”, que chegou aos nossos dias com suas variantes de  normalidade,    bestialidade e 
até morte, foi sentido na pele por Nava, no Colégio Pedro II: “ (...) Sempre em duas filas saímos para o recreio e 
sob o segundo telheiro (o que ficava entre os dois maiores e a casa do Quintino), o Goston comandou – 
debandar! Foi quando eu quis estreitar ao meu coração de gratidão o peito escanzelado do pérfido Andréa. Já ele 
me empolgara pelos dois braços e assim manietado empurrou-me de encontro a um vilão que se pusera de 
quatro, atrás de minhas pernas. Desabei de costas, batendo caixa dos peitos e cabeça no cimento. Aturdido,  
cascos para o ar, ouvi os gritos do Andréa chamando a mantilha – bolo-humano! bolo-humano! bolo humano! 
Logo três, cinco, dez canalhas vieram correndo, pulando alto, caindo de bunda uns sobre os outros no bolo-
humano de que ai! de  mim, eu era a camada mais baixa e mais socada” (Balão cativo,  1974, pp. 278-9).   
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como meta “para honrar o nome da família”. Nesse sentido, o narrador enfatiza o método de 

estudo para vencer os conteúdos das sabatinas e da sua “alergia à matemática”. Fundem-se, 

então, as práticas escolares e a fantasia oriunda da imaginação, da leitura, dos desenhos,  

somadas às lembranças de seu local de origem: “gente, casa, namorada, amigos” (Solo de 

clarineta, 1976, p. 125). 

O relato da competição com um aluno, que está na condição de externo, é marcado 

pela revelação de que o protagonista é ajudado pelo  professor de matemática, o que lhe 

possibilita manter a média geral depois do êxito nas outras disciplinas. A referencia a elas 

permite obter-se uma noção da estrutura curricular de uma escola brasileira nos anos 1920, 

época em que germinam essas memórias: história universal, geografia, francês, inglês, 

português, história natural. O convívio e a superação desses conteúdos deixam no narrador a 

propensão a recusar “honrarias, títulos e condecorações” (Solo de clarineta, 1976, p. 126).  

Mais à frente, do texto destacam-se outras práticas contidas no processo de 

escolarização. Uma delas, a qualidade das roupas dos internos, resulta em sentimentos de 

instabilidade emocional para o protagonista:  

  

Nos meus tempos do Cruzeiro do Sul, uma das fontes do complexo de 
inferioridade que me perturbava, eram as minhas roupas. A fatiota cinzenta 
domingueira era obra do pior alfaiate de Cruz Alta, que devia ser um dos 
piores do mundo. Num tempo em que estavam em moda casacos mais 
compridos e cintados, e calças tão estreitas que nas partes inferiores mais 
pareciam perneiras, eu saía aos domingos com o meu “casaquinho de pular 
cercar”, as calças com boca de sino, os pés metidos nuns sapatos de bico 
rombudo, quando o último grito eram os  calçados com solas de borracha 
(ah, a novidade, o prestígio da sola Neolin!) pontiagudos como torpedos 
(Solo de clarineta, 1976, p. 126, aspas do original). 

Esse desconforto assemelha-se ao vivido por Nava, quando interno do Anglo-

Mineiro, cujo uniforme feito em casa destoava do padrão dos colegas mais ricos: 

[...] aquela roupa e os lençóis de ‘americano’ iam me desclassificar dentro da 
hierarquia colegial. Mais ainda meus calções de futebol que não passavam 
de calças velhas encurtadas. E o pior, um dos meus uniformes do diário. O 
enxoval previa três. Dois eram anônimos e perfeitos. Um cáqui-esverdeado, 
outro, cáqui mais vivo, puxando para cor de cobre. O diabo era o terceiro, 
azulão, dum zuarte evidente que veio ofender tudo que de aristocrático havia 
dentro de mim. Aquele trem infame parecia ter relentos de orfanato e graxas 
de oficina. Uma em cada três semanas chegava sua vez, com as assuadas dos 
outros, os apelidos alusivos (Balão cativo, 1974, p.123). 
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Descontadas as divergências de estilos, os dois narradores revelam que a 

indumentária, apesar de tender à padronização, é um índice que altera  comportamentos e 

impede a  socialização pretendida pela escola, seja na roupa alternativa do primeiro; seja no 

fardamento diário do  segundo.   

           As conseqüências desse descompasso são os desajustes de base subjetiva: “[...] um 

sentimento de frustração que acentuava minha timidez e a ideia de que eu não passava dum 

mambira serrano, cujo aspecto e companhia não podiam ser agradáveis a ninguém” (Solo de 

clarineta, 1976, p. 126). Há de se notar que as tensões no modelo internato no    processo 

educacional brasileiro, independem do grau de modernidade social existente fora de seus 

muros. Percebe-se a mesma tendência ao conflito, seja no final do século XIX mediante o 

exemplo d’ O Ateneu, seja nos relatos das experiências de confinamento vividas por 

diferentes autores nas primeiras décadas do século XX, ou ainda um pouco mais perto de nós, 

como nos arejados, musicais e contestatórios anos 1950. Neste caso, Sérgio Miceli, na 

introdução à tradução da autobiografia de Bourdieu, que foi aluno interno em dois liceus 

franceses, tem-se um depoimento instigante. No primeiro instante, Miceli destaca a função 

social do internato como amparo dos distúrbios na ordem familiar:  

 
 
Fiquei particularmente mexido pelo longo trecho sobre o internato, a 
despeito da tonalidade classicista radicalmente distinta. Cursei o primário no 
colégio interno dos beneditinos no Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro), o qual 
abrigava na década de 50, os filhos da alta burguesia carioca e mais alguns 
estudantes, de condição social remediada, que tinham sido enviados para lá 
por forças de circunstâncias familiares semelhantes à minha. Meus pais 
haviam se separados e, portanto, pelo menos era o que diziam, devem ter 
considerado essa solução mais adequada, inclusive porque minha mãe 
trabalhava fora como funcionária pública (Miceli, 2005, p. 16).       

 

Em seguida, tem-se o desdobramento das práticas vividas na instituição brasileira. 

Nesse sentido, acresce-se que as convergências não se limitam ao plano temporal, mas 

também espacial, ou seja, repetem-se aqui ou lá fora os testemunhos marcados pelo desajuste 

entre o individual e o discurso homogêneo da forma internato:  

 

Apesar das diferenças gritantes, reconheço no relato de Bourdieu inúmeros 
pontos de convergência, a começar pela ansiedade do isolamento, do 
abandono, o esfriamento dos laços com meus primos, com os quais gostava 
de brincar, a couraça de autodisciplina para enfrentar punições, injustiças, 
mesquinharias (Miceli,2005, p. 16).  
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O internato como microcosmo da sociedade reflete as conseqüências da fricção entre 

adaptação e autonomia, vertentes tão cara à função da escola como agente transformador 

(Adorno, 2006).  No caso da forma escolar aqui observada, a tendência à retração que ela 

provoca, lança o indivíduo em um movimento de solidão dentro da solidão: “A sensação 

provocativa de estar sozinho no mundo, de me bastar, de poder de algum jeito me virar 

desencadeava condutas destrambelhadas: ora me sentia rejeitado, um pobre coitado, ora me 

enchia de brio e nem queria voltar para casa  (Miceli, 2005, p. 16). Nesse estado de espírito, o 

espaço físico, marcado como dispositivo de segregação, torna-se paradoxalmente lugar de 

refúgio: 

Lembro-me até hoje de um fim de semana em que preferi permanecer no 
colégio, não obstante meus pais se tivessem reconciliado. Não houve jeito de 
meu pai me convencer a sair com ele; não pretendia machucá-lo, queria ficar 
em paz, recolhido, e à solta para curtir os espaços – os pátios com pés de 
jambos e de carambolas, os campos de futebol e de croquet, a piscina, o 
refeitório, o dormitório etc. –, que eu só conhecia repleto de colegas, no 
alvoroço dos recreios e em horários escritos (Miceli, 2005, p. 16, p. grifo do 
original). 

    
Em Veríssimo advêm outras manifestações em que se observa a disposição do 

protagonista diante de exigências para o cumprimento de ações grupais, um esforço individual 

para resistir, “contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos” (Adorno, 2006, p. 127) . 

Dessa perspectiva destacam-se duas experiências. A primeira tem teor político, visto que o 

protagonista-narrador recebe um convite para fazer greve contra a má qualidade da comida. 

Sua negação é amparada em um argumento que reúne a inocência e a lógica infantil: “Mas 

cheguei hoje de manhã e nem provei ainda a comida...” (Solo de clarineta, 1976, p. 127). A 

segunda relaciona-se ao esporte quando acontece sua inserção no time de futebol, “talvez por 

falta de melhor elemento [...] na posição de extrema-direita”. Em campo, considera-se “um 

jogador entre medíocre e mau”. Na disputa com outro colégio, surge a conotação sexual, feita 

pelo capitão do time, em virtude da amizade inesperada com seu marcador: “Pra quando é o 

noivado?” (Solo de clarineta, 1976, pp. 127-8). Essa falta de virilidade ou de esforço contra 

os adversários não se ajusta a um esporte que tem como referência a superação dos limites do 

corpo. A ação do protagonista espelha a contradição que Adorno (2006, p. 127, grifo do 

original) observa no esporte em geral, que tanto “pode ter um efeito contrário à barbárie e ao 

sadismo, por intermédio do fairplay, do cavalheirismo e do respeito ao mais fraco”, quanto 

“promover a agressão, a brutalidade e o sadismo (...)”      
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Expressivas são as linhas dedicadas às condições espaciais do internato na hora 

coletiva do banho, na qual se encontram as mesmas disposições deterministas entre fortes e 

fracos verificadas n’ O Ateneu. Para “enfrentar e sofrer uma dura realidade” pela ausência de 

água quente, o protagonista de Veríssimo busca forças para não “fazer papel de maricas”, 

enquanto ao redor circulam disputas verbais: “Ouviam-se gritos; ‘A la fresca!’ – ‘Macho é 

macho!’ – ‘Barbaridade, seu!’; e corporais: “Veteranos aplicavam pontapés nos traseiros dos 

calouros. Um rapazote magro e ruivo, tremendo como um maleitoso, chorava a um canto, sem 

coragem para tomar o seu banho. ‘Aguenta, Mariazinha’’’ ( Solo de clarineta, pp. 128-9). Essa 

dura experiência de conviver de modo forçado, que se torna mais opressiva aos tímidos e 

arredios, forceja a adaptação como forma de sobrevivência, o que resulta em ranhuras na 

formação psíquica:, “pela via de sua integração na loucura coletiva, os indivíduos conseguem 

conviver com sua própria desintegração (...). Os fracos, os angustiados sentem-se fortes 

quando andam de mãos dadas. Eis aqui o real ponto de transição ao irracionalismo” (Adorno, 

1995, pp. 211-226)     

 Para Miceli (2005, p.17),  o contato com a coletivização forçada de uma prática 

íntima ocupa um lugar  especial nas rememorações: “Também nunca esqueci o banho frio 

diário, às sete da manhã, que me fazia tremer tanto a ponto de eu ter de  me segurar na 

fantasia de que assim estava me aperfeiçoando, não sei como”.      

Em Veríssimo, outro ritual, o religioso, perde sua sacralidade diante da  voracidade 

com que os internos – mal um dos professores ou dos alunos-mestres termina de pedir “a 

bênção de Deus para os alimentos” que iam ingerir – atiram-se  sobre eles “com apetite de 

piranhas”. O traço melancólico da convivência do interno também é acentuado pelas 

manifestações climáticas e geográficas que circundam o colégio, sobre as quais a mediação do 

narrador-adulto atua de modo a recuperar as impressões sofridas pelo aluno: “Jamais esqueci 

a melancolia daqueles invernos do Cruzeiro do Sul, o céu cinzento, o vento soprando no vale, 

os cerros de Teresópolis às vezes quase invisíveis na bruma” (Solo de clarineta, 1976, p. 

129). 

Como consolo, existem as práticas escritas das cartas trocadas com o pai, a  namorada, 

que tinha uma “letrinha redonda e nítida de colegial”, e o irmão que lhe dissipa, em relação 

àquela, o entusiasmo amoroso. Este contribui para se conhecer as práticas de leitura e 

conteúdo escolar, quando o protagonista compara-se a um personagem da literatura 

portuguesa: “Por esse tempo líamos e analisávamos em classe ,Eurico, o Presbítero,  de 

Alexandre Herculano. Hermengarda! Vânia! Vânia! Agora naquele internato eu me sentia 
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como Eurico enclausurado em seu mosteiro” (Solo de clarineta, 1976,  pp. 129-130, grifo do 

original). 

Do processo de socialização destaque-se, ainda, o esforço do protagonista para a 

conquista afetivo do colega Eduardo Kruel: “[...] não era muito fácil corresponder a essa 

camaradagem de maneira natural, pois sentia que em temperamento, comportamento e 

interesse éramos opostos um ao outro” (Solo de clarineta, 1976, p. 130). Mas, o desempenho 

futebolístico do colega que o desafiava para lutas corporais e sempre vencia, acaba levando-o 

para jogar no segundo time do “S.C. Internacional”. No afã de disputar uma partida 

importante de campeonato, dribla a vigilância escolar sob a colaboração do protagonista. O 

ato resulta na expulsão do atleta. O narrador, ao fechar as contas com o passado espera ter 

sido absolvido: “Meu nome não foi mencionado no processo. Permaneci de bico calado. Fiz 

bem? Fiz mal? Seja como for, espero que, passados cinquenta anos, meu ‘crime’ já tenha 

prescrito” (Solo de clarineta, 1976, p. 1973, p. 131). Esse pavor da expulsão, que é trocada 

pelo abafar do escândalo n’ O Ateneu e  efetivada em Doidinho e As três Marias, caracteriza a 

ação coercitiva da escola, mormente na forma internato, quando as tensões entre submissão e 

recusa ofuscam a alternância do diálogo, penalizando  indivíduos  que têm a estrutura 

psicológica em formação. 

Aqui também se referenciam  práticas sociais e culturais no tocante à origem dos 

internos, vindos em sua maioria, “de família católicas”, a descrição de conteúdos e rituais 

protestantes. Estes são analisados pelo narrador quanto à convergência ou divergência com os 

católicos. Dessa perspectiva, o ensino sobre os conteúdos da bíblia, além de serem usados 

como matéria “com parcela para calcular-se a média geral”,  tornam-se fonte de criação para o 

protagonista-narrador: “Num exame final das Sagradas Escrituras ganhei nota máxima, 

porque transformei a conversão de Saulo num conto literário em que reproduzi as paisagens 

da Ásia Menor e da Grécia, atribuindo pensamentos e sentimentos ao apóstolo – tudo isso 

arbitrariamente” (Solo de clarineta, 1976, p. 134).  Também pontuam o cotidiano escolar as 

dúvidas existenciais sobre a vida, Deus e a morte, as quais são acrescidas as incertezas no 

tocante às verdades religiosas para se entender o mistério da vida e a realidade do mundo: 

“[...] a explicação que as religiões davam para esses fenômenos eram tão simples, tão vagas 

ou pueris, que eu não conseguia aceitá-las, por mais que tentasse, e, para ser sincero, não 

tentava com fervor” (Solo de clarineta, 1976, p. 135). Nesse sentido, essa experiência, assim 

como nas narrativas d’ O Ateneu e Doidinho, também está marcada sob a égide da ilusão que 

Freud (2006) atribui às doutrinas religiosas.  
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Tão marcante quanto a breve incursão mística referida acima, é a presença de alguns 

professores na memória escolar do protagonista deste Solo de clarineta.  Alguns apresentam 

traços humanizantes que se contrapõem à rigidez esperada de uma instituição religiosa: 

William M. M. Thomas: “Bondade, fala mansa, ar sereno”; Arnaldo Boher: “enérgico, 

compreensivo, compassivo”; Américo Vespúcio Cabral: delicioso senso de humor; Alberto de 

Brito Cunha (matemática, desenho, química, física): “moderno, espírito aberto, arguto; Lindau 

Ferreira: “bondade, firmeza de caráter; Américo da Gama, “sobrevivente da guerra, 

“impulsivo, refratário a ironias, companheiro fora da sala”. Assim, nota-se uma recorrência 

psicológica  nas narrativas aqui analisada, as quais fazem incidir  sobre um aspecto, uma 

particularidade, uma característica  dos professores nomeados. O conteúdo do ensino ou a 

didática subordinam-se a um traço pessoal que é destacado.  Por exemplo, em relação ao 

último professor,  há uma cena que depõe contra a noção de método pedagógico tanto no 

passado quanto no presente.  

[...] Minutos depois, depois como se ouvisse o rumor de vozes naquela sala 
de estudos, o furibundo veterano da Guerra Mundial tirou do bolso um 
revólver, colocou-o em cima da mesa e disse, de dentes cerrados: “o 
primeiro sujeito que falar, leva chumbo na cabeça”. Fez-se uma na sala um 
silêncio de morte (Solo de clarineta, 1976, pp. 139-1490).  

 Com M. Carré, “um belga que ensinava francês”, vive-se outro momento de  

conotação sexual. A propósito de convencê-lo que “devia fazer preparatórios de francês” para 

o Colégio Estadual Júlio de Castilhos: “Enquanto falava, sua mão pousou no meu joelho. 

Fiquei tenso, desconfiando da súbita intimidade. E quando aqueles dedos rosados começaram 

a escalada da minha coxa, compreendi tudo. Levantei-me: ‘Com licença, professor’” (Solo de 

clarineta, 1976, pp. 132-141). 

 Essas referências docentes, e seus modos peculiares de transmissão de ensino, não 

podem ser desmembradas da finalidade do modelo internato como mediação dos diferentes 

níveis do organograma escolar. Nesse sentido, os “preparatórios” aludidos pelo professor de 

francês, “não eram válidos para as faculdades de Porto Alegre”, daí a opção em “enfrentar a 

famosa banca do Júlio de Castilhos”. Ante a impossibilidade de seguir “destino acadêmico” 

devido à situação financeira da família, resta-lhe pensar no retorno para sua terra, na qual iria 

“procurar um emprego, trabalhar, viver!” ou destinar-se a uma ocupação mais nobre embora 

menos eficiente antes as leis do mercado: “poderia talvez dedicar-me à pintura ou à literatura” 

(Solo de clarineta, 1976, p.141).   
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No último ano dessa experiência, o narrador apresenta impressões que atestam a 

necessidade de observar que “ainda quando se aceitem explicações sociológicas como origem 

das diferenças individuais, sempre resta o problema de explicar a passagem dos processos 

sociais para os psicológicos” (Leite, 2002, p. 29). Nesse sentido, se a forma internato é um 

componente social que, dada a sua organização, tende a incutir nos indivíduos a propensão 

para o enquadramento, não se pode descartar seu impacto sobre sua sensibilidade diante de 

leis, regras e prescrições ali estabelecidas. Assim, a experiência da solidão acentua-se diante 

da restrição espacial: “ocupava sozinho o quarto número 50, um cubículo estreito onde mal 

cabiam uma cama, um lavatório de ferro com jarro e bacia, e o baú onde eu guardava as 

minhas roupas” (Solo de clarineta, 1976, p. 144). A isso se sobrepõe fatores psíquicos tais 

como a insônia que se desdobra em “angústia de emparedado”, “opressão no peito”, 

“ansiedade” sintomas que “um médico de ar bondoso e bovino que costumava tratar dos 

internos do Cruzeiro do Sul” tenta resolver  à base de “Fosfato Ácido de Oxford”.  Essa 

experiência o narrador transforma em fonte de criação literária nos seguintes termos: “[...] Só 

madrugada alta – e eu não sabia dizer como – é que conseguia dormir algumas horas. (Num 

romance que eu haveria de escrever dali a quase 30 anos, uma personagem diria: ‘noite de 

vento, noite dos mortos’)” (Solo de clarineta, 1976, p. 145). Esse cruzamento entre o vivido e 

o imaginado atesta, segundo Benjamin (1989, p. 105), que “[...] a experiência é matéria da 

tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados isolados e 

rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e com freqüência 

inconscientes, que afluem à memória” para, então, compor o material da reflexão e da 

consciência.    

Para o protagonista, contudo, a solução do drama da insônia, não está nas práticas 

medicamentosas, mas sim nas de leitura, feitas pelo aluno-mestre Orlando Batista, 

entremeadas de anedotas e estórias: 

[...] E quando se ia me deixava um castiçal com uma vela e fósforos para 
ajudar-me a enfrentar a escuridão. Uma noite apareceu-me com um enorme 
volume de capa dura. Sentou-se e disse: ‘hoje você dorme, porque eu vou ler 
em voz alta algumas páginas deste calhamaço’. Vi o título do livro. Tratava-
se de uma coletânea de sonetos brasileiros parnasianos em que havia, 
misturados com poetas da valia dum Olavo Bilac, dum Raimundo Correia e 
dum Vicente de Carvalho, sonetos enfadonhos de poetas menores. Orlando 
começou a leitura, com voz fingidamente solene. Escolheu para começar os 
piores versos. Eu escutava de olhos cerrados. Ríamo-nos da famosa ‘chaves 
de ouro’, todas falsas, previstas, convencionais. O sono não vinha, mas a 
companhia do amigo me ajudava a espantar o medo da noite (Solo de 
clarineta, 1976, p. 146).     
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Nos três anos do internato, os retornos para casa são marcados pela percepção da 

mudança desde as primeiras férias de verão: pessoas, lugares, prédios tornam-se “fisicamente 

menores do que eu os via com a lente de aumento da saudade”. Forma-se assim uma visão 

mais real da cidade mediante a perspectiva do belo e do feio que a configura. Essa noção 

resulta do crescimento e do amadurecimento do protagonista que já “fazia barba”, lia Zola e 

Eça de Queiroz”, e que achava “aquele futebol de mesa – embora sangrento como uma 

corrida de touros –  [...]  um ‘brinquedo de crianças’’’ (Solo de clarineta, 1976,  p. 148).   

 Em um dos retornos ao colégio, em “março de 1922”, o protagonista acha-se um 

“veterano sazonado”, apresenta uma visão mais “compreensiva e afetuosa do internato”, 

percebe a renovação de rostos com a saída e chegada de “novos professores e estudantes”. 

Isso aciona o labirinto da memória à cata de fisionomias e nomes por parte do narrador, sob a 

referência de acontecimentos externos tais como “o primeiro centenário da independência”.  

Nesse período, as práticas de leitura timbram-se sob a dualidade da interdição versus 

amadurecimento. Essa antinomia, talvez seja mais perceptível pelo narrador ao considerar, 

por exemplo, a limitação estética d’ A carne, de Júlio Ribeiro, cuja temática sexual é 

prejudicada pelo excesso retórico. Embora as impressões sejam do protagonista, percebe-se o 

peso do adulto, que esboça esse ponto de vista crítico: “[...] Sofri uma grande decepção. O 

estilo do autor e mais sua preocupação de fazer ‘naturalismo fisiológico’ tiverem um efeito de 

cânfora sobre a minha sexualidade” (Solo de clarineta, 1976, p. 150).   

 Por fim, o esforço e o consequente fracasso das práticas místicas, pois saíra do 

colégio tão herege quanto entrara. Cumpre o pedido paterno, obtém o primeiro lugar da classe 

e recebe como presente “uma bela lente de aumento”. Essa recompensa soa com um símbolo, 

na medida em que o adeus ao internato e sua composição afetiva, administrativa e 

educacional, junto “à paisagem de Teresópolis” só pode ser captada pela ampliação da 

memória que recompõe um itinerário marcado por tantas intermitências. Assim, a escola é 

lugar de passagem cuja ressonância cintila nos escuros da memória, mas pode ser 

compartilhada com a força recuperadora das palavras: “E lá me fui com o meu baú e uma 

maleta de mão, rumo do trem que me levaria de volta à terra natal e aos fantasmas da 

infância” (Solo de clarineta, 1976, p. 151). Não fosse a palavra escrita essa experiência se 

perderia nos escaninhos do tempo. Mas, com a transposição para o plano artístico ela se torna 

um bem coletivo. Não é outra a função da arte.           
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

A LÍRICA CERCADA DE MUROS 

 

 

 Prima Nair que estava interna com as irmãs bochechudas                                              

Célia e Cotita noutro colégio mandou uma carta ao Pantico                                     

dizendo assim: “Já sabes que estou na classe Amarante?”As 

meninas aqui não são tão maliciosas como no internato de 

Miss Piss. Mas... nunca vi que espírito civilizado elas têm. Pois 

como elas não têm moço para namorar elas namoram-se entre 

si. Todas têm um namorado como elas dizem e é uma outra 

menina: uma faz o moço e outra a moça.  

              

Oswald de Andrade, “Butantã”, in: Memórias sentimentais de 
João Miramar  
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Neste capítulo analisa-se a experiência escolar, no modelo internato, vivida por Carlos 

Drummond de Andrade91, um dos expoentes da Lírica nacional.                                                                                                                     

O recorte para esse fim é uma contribuição didática do poeta, ao deixar em versos as 

impressões sobre sua formação escolar: a primeira,  no Colégio Arnaldo,  em Belo Horizonte; 

a segunda, no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de janeiro.  

Nome dos mais representativos da produção poética brasileira no século XX, 

Drummond encontra ressonância de crítica e público devido ao modo como analisou temas 

afins ao  homem comum frente às atribulações da vida urbana, além de certo apego às coisas 

fugidias, mas,  disposto a encarar as transformações na “estrada de pó e esperança”92 do 

futuro. Essa repercussão em decorrência das condições sociais objetivas contrárias à lírica 

enquadra-o nessa reflexão de Benjamin (1989, p.104), segundo a qual, “se as condições de 

receptividade de obras líricas se tornaram menos favoráveis, é natural supor que a poesia 

lírica, só excepcionalmente, mantém contato com a experiência do leitor”. Em contrapartida, a 

essa falta de contato com o leitor, fortalece-se a convergência de um “eu” que se opõe ao 

todo. Por isso, aproximarmo-nos dos versos sobre a experiência escolar do autor é consoante à 

consideração que “[...] o eu que ganha voz na lírica é um eu que se determina e se exprime 

como oposto ao coletivo, à objetividade; sua identificação com a natureza, à qual sua 

expressão se refere, também não ocorre sem mediação” (Adorno, 2003, p. 70).  

Diante dessa perspectiva, são analisados 51 dos 54 poemas legados pelo poeta sobre 

sua experiência escolar, presentes em Boitempo II (1986) 93. No total, eles cobrem duas séries: 

14 sobre o primeiro internato, entre 1914 e 1916, intitulada “Primeiro Colégio”; e 40 

referentes ao segundo, entre 1918 a 1919, sob o nome de “Fria Friburgo”.  Nesta segunda 

                                           
91 Carlos Drummond de Andrade (Itabira, MG, 1902 – Rio, 1987).  Poeta e prosador, fez seus estudos em Belo 
Horizonte e Nova Friburgo (RJ), formou-se em farmácia e fez carreira na administração pública.  Integrou o 
gabinete do ministro Gustavo Capanema no governo Vargas, função que deixou para ser co-diretor do jornal 
comunista Tribuna Popular.  Ao divergir da orientação editorial deste jornal, entra para o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico. Sua extensa colaboração na imprensa inclui Jornal de Minas, Diário de Minas, Correio da 
Manhã, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, O Estado de Minas Gerais.  A prosa e a poesia, portanto, 
contemplam a trajetória deste representante da cultura brasileira: “O poeta, em Drummond, faz sombra ao 
prosador. No entanto, é necessário assinalar a precisão com a qual maneja a expressão em seus contos e ensaios, 
e a limpidez de suas crônicas, num inventário do cotidiano que será reelaborado no plano poético” (Lara, 2003, 
pp. 45-6). 
 
Sinopse de Boitempo II: são poemas que, junto ao primeiro volume, enfatizam aspectos da vida do poeta  nos 
períodos da infância e da adolescência. Os títulos das divisões da obram deixam entrever as intenções do autor: 
“Pretérito Mais-Que-Perfeito”, “Morar nesta Casa”, “Notícias de Clã”, “Primeiro Colégio”, “Mocidade solta” 
etc. São imagens de um meio urbano semi-rural do começo do século XX mediante a fixação de tipos e 
costumes. Além das particularidades estéticas, os poemas documentam uma época e têm valor como testemunho 
social.     
92 “Ó Carlitos, meu e nosso amigo, seus sapatos e seu bigode caminham numa estrada de pó e esperança”, verso 
final do poema “Canto ao homem do povo Charlie Chaplin” (Drummond, 1974, p. 147).  
93 Aqui se utilizou a edição de 1987, a qual será referida como (Boitempo II, 1987). 
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experiência, o poeta termina sendo expulso por “insubordinação mental”, fato que chama a 

atenção por ter acontecido em uma instituição ancorada na tradição jesuíta. 

 

 

4.1 Drummond e o primeiro internato: Colégio Arnaldo  

 

 

O primeiro contato do Narrador poético com a “multidão metropolitana”, que desperta 

“medo, repugnância e horror naqueles que a viam pela primeira”, visto que revela a “natureza 

absurda da  uniformidade” (Benjamin, 1989, p. 124-5),  começa no deslocamento para 

enfrentar o início do ano letivo de 1916,  no Colégio Arnaldo94. Esse encontro está resumido 

nas cinco partes do poema “Fim da casa paterna”. Nele, a viagem que começa com  “cavalo 

arreado” e “burrinho de carga” em Itabira, sua terra natal, termina com o aglomerado de 

pessoas sendo transportadas ao mesmo tempo junto com ele. É o contato inicial “não só da 

sociedade urbana das capitais e  futura sociedade de massa, mas do transporte de massa” 

(Cançado, 2006, p. 57). Ali estão as primeiras impressões do mundo novo que se abre devido 

à exigência de aperfeiçoamento escolar: “Nunca viajei em bloco, a vida / começa a complicar-

se / Novidade intrigante, o sabonete / preso na corrente // Minha terra era livre, e meu quarto 

infinito” (Boitempo II, 1987, p. 121).    

Na primeira estrofe, o ritual da separação mostra sua densidade mediante o sentido 

antitético entre “hora negra de estudar” versus “sabedoria do colégio”. O internato, de 

antemão, é apresentado com indicadores negativos, na medida em que  espaço “sem doçura/ 

risos perguntando, maliciosos / no pátio de recreio, imprevisível. / o colchão diferente.” Na 

segunda, tem-se antevisão da experiência coletiva e suas conseqüências. De início, na 

tentativa de localizar o “eu” em uma forma de convivência predisposta ao coletivo: “o 

despertar em série (nunca mais / acordo individualmente, soberano” (Boitempo II, 1987, 119) 

p.95 

                                           
94 A instituição escolhida para o complemento dos estudos faz parte do perfil de escolhas pautadas pela condição 
financeira das famílias, aliado ao fator dos impeditivos oriundos das distâncias geográficas: “Desde 1909, 
quando viera para Belo Horizonte, o Colégio Arnaldo disputava com o Ginásio Mineiro (leigo) as matrículas dos 
filhos das famílias de posse em Minas. Ele pertencia à Congregação do Verbo Divino, criado em 1875 pelo 
padre alemão Arnaldo Jansen. O objetivo da congregação era formar quadros católicos competentes, tenazes, e 
que fossem ao mesmo tempo propagadores da fé católica e artífices do progresso material do mundo, nas regiões 
mais remotas do globo” (Cançado, 2006, p. 58).  

95 Cançado (2006, p. 58) dimensiona em termos quantitativos o que poeta apresenta de modo particular: “No 
comprido dormitório do colégio, cujo prédio novo tinha ficado pronto no ano anterior, mais 74 internos 
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        Depois, caracteriza-se, também de forma negativa, o corpo docente: “A fisionomia 

indecifrável / dos padres professores”. Por fim, intensifica-se o sentimento de perda do chão 

doméstico na referência à “Canção do exílio”, texto clássico do romântico Gonçalves Dias: 

“Até o céu diferente: céu de exílio./ Eu sei, que nunca vi, e tenho medo” (Boitempo II, 1987, 

p. 119). 

A percepção do futuro adestramento e dos arranhões na individualidade ficam  mais 

explícitos na quarta estrofe: “Vou dobrar-me / à regra nova de viver / Ser outro que não eu”, 

acrescido pela ausência da  voz da mãe, “que cura doença”, e do “bronze do pai  (...) que 

afasta s raios” (Boitempo II, 1987, p. 119). Contudo, a aceitação ou a negação do futuro 

encontro com as práticas escolares apresenta-se de forma veemente na quinta estrofe: “ou vou 

ser – talvez isso – apenas eu / unicamente eu, a revelar-me / na sozinha aventura em terra 

estranha?”. Diante desse impasse, opta, o eu lírico, pelo conforto daquilo que vai ficando para 

trás no espaço e no tempo, mas cujo esgarçar-se é fundamental para o crescimento do 

indivíduo: “(...) eu não quero ser eu, prefiro continuar / objeto de família” (Boitempo II, 1987, 

p. 119). 

Esse corte inicial traz conseqüências para o sentimento do mundo a ser manifestado 

quando a lírica do autor se apresenta como um depositário de assuntos caros à formação do 

caráter nacional. Nesse sentido, observa-se que sua capacidade crítica forjou-se a partir de 

situações que tenderiam a ser riscadas da lembrança, por serem mera extensão da 

individualidade. Nele, “a composição lírica tem esperança de extrair, da mais irrestrita 

individuação, o universal” visto que “Só entende aquilo que o poema diz quem escuta, em sua 

solidão, a voz da humanidade” (Adorno, 2003, pp.66-7). Dessa forma, a autobiografia 

reafirma o eu diante do coletivo ao mesmo tempo em que, simultaneamente, situa a relação 

com o outro e a sociedade. Assim, em Drummond, “sem sacrificar o cunho individual, filtro 

de tudo, o Narrador poético dá existência ao mundo de Minas no começo do século (Candido, 

1989, p. 56) 

No segundo poema, “Ombro”, a separação da família ganha tons mais sombrios 

quando o poeta compara sua condição com a de um morador de Itabira. Por duas vezes, sua 

visão da escola serve como contraponto negativo: “Se triste é ir para o colégio distante, / fica 

mais triste ainda / ao ver Sebastião Ramos chorando no ombro de meu pai: ‘Estou perdido! 

Nunca mais levanto!/ A quebra dessa casa é a minha morte.’’’ Depois o apelo mais particular, 

                                                                                                                                    

acordavam ao seu lado. Eram adolescentes que vinham de várias cidades do interior de Minas Gerais e mesmo 
de outros estados, e formavam, com outros 136, que moravam com suas famílias em Belo Horizonte, o corpo de 
alunos do colégio”. 
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mais próximo ao enfatizar seu destino: “Ei, Sebastião Ramos, faz assim não na minha frente!/ 

Também estou perdido: morte no internato” (Boitempo II, 1987,  p. 122).  

Essa negatividade expressa-se pelo encadeamento entre a tristeza, a sensação de perda 

e da morte, sentimentos que tornam mais aguda a experiência de trilhar caminhos distantes da 

proteção paterna e materna, de descobrir códigos mais complexos que os existentes na casa e 

na fazenda.  

 Nesse sentido, insere-se o contato com as matérias do currículo, que revelam a 

sintonia com a tradição, tais como Aritmética, Religião, Português, Francês, Geografia, Latim 

e Desenho, além do estudo facultativo  do Alemão. Com elas, preenche-se o espaço das 

memórias docentes. No poema “Mestre”, observa-se que, assim como em outros  textos 

analisados, a figura do professor é mais relevante que o conteúdo: “Arduíno Bolivar, o teu 

latim / não foi, não foi perdido para mim. / Muito aprendi contigo: a vida é um verso / sem 

sentido talvez, mas com que música!” (Boitempo II, 1987, p. 122) Com esse professor de 

francês e latim, “aprenderia o refúgio da música do verbo e da métrica verbal” (Cançado, 

2006, p. 61). O professor era distraído, citava constantemente um verso de Racine (Cette 

Hélène qui trouble et lÉurope et l’Asie) sem perceber as práticas veladas de insubordinação 

feita entre cochichos, bilhetes, risadas, desenhos. Mas, a constatação não deixa margem para 

ilusões. O texto literário, depuradas as questões de ordem estilística, torna-se documental, na 

medida em que enfatiza a percepção de quem estava na outra ponta do processo de ensino-

aprendizagem, cujas práticas tendem a causar fissuras na padronização do modelo internato. 

Nesse sentido, a metáfora para o que contraria a civilidade pretendida pela escola ultrapassa o 

mero virtuosismo estético: “Os bárbaros. Será que vale a pena /ofertar o sublime a estes 

selvagens?” (Boitempo II, 1987, p. 124). Mas o professor “navega só, em mar antigo, / a doce 

navegação de estar sozinho” até que um dos instrumentos de controle do tempo escolar 

encerre o ritual da aula: “Tine a campainha. /Acabou a viagem, no fragor / de carteiras e pés”. 

No desfecho, a voz lírica funde, de modo expressivo, um índice do conteúdo disciplinar ao 

movimento da realidade externa: “O professor regressa ao rígido / sistema métrico decimal 

das ruas de Belo Horizonte” (Boitempo II, 1987, p.124). 

Em “Aula de português”, há estrofes com quantidade díspar de versos. Cada uma 

delas, contudo, encerra informações importantes sobre o contato com uma das disciplinas 

fundamentais para o futuro escritor. Entre a primeira e a segunda estrofes, uma “aula” à parte 

sobre uma das dificuldades básicas na experiência escolar no tocante a essa aprendizagem:  

“A linguagem / na ponta da língua, / tão fácil de falar / e de entender” transforma-se, contudo, 

em obstáculo, já que  “(...) na superfície estrelada de letras, / sabe lá o que ela quer dizer?”. 
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Na terceira estrofe destaca-se “o professor Carlos de Góis”, responsável por tornar mais leve a 

travessia escolar do menino itabirano: “Ele é quem sabe, / e vai desmatando / o amazonas de 

minha ignorância./ Figuras de gramática, esquipáticas, / atropelam-me, aturdem-me, 

seqüestram-me”. Por fim, resume-se as seqüelas desse confronto: já esqueceu a língua em que 

fazia as coisas mais banais: comia, “pedia para ir lá fora”, trocava “pontapé, namorava “com a 

prima”. O fecho, no último verso, é  conciso, elíptico  e  original: “O português são dois; o 

outro, mistério” (Boitempo II, 1987,  pp. 122-3).     

Em “Aula de alemão”, repete-se a tendência da caracterização, do traço, do cacoete  

sobreporem-se ao desempenho didático. Aqui é o aspecto físico do professor que fica na 

retentiva da memória. Além disso, também se destaca o choque entre sua prática pedagógica e 

a recepção dos alunos, embate que é tratado com ironia pelo Narrador poeta  ao personificar o 

principal instrumento disciplinar usado pelo docente. :   

 

Baixo, retaco, primitivo, 
Irmão Paulo, encarregado da livraria 
e do ensino de Goethe a principiantes, 
leu um único livro em sua vida: 
Arte de Dar Cascudos, 
que ele pratica bem, mas não ensina. 
Os lábios assustados ficam mudos  
Para sempre, em germânico. (Boitempo II    
1986, p. 25, grifo do original). 

 

 

A lembrança é importante porque destaca a associação da figura do professor a 

práticas repressivas, “algo da imagem tão efetivamente carregada do carrasco” (Adorno, 

2006, p. 107). Esse tipo de posicionamento, em uma forma de ensino como o internato, tende 

a anular qualquer perspectiva de a educação ser um impeditivo contra o “impulso de 

destruição” inerente aos indivíduos, o qual resulta em práticas sociais nefastas (Adorno, 2006, 

p. 155). Nesse sentido, cabe mais vez enfatizar a importância do registro dessa experiência 

individual mediante o discurso literário, visto que essas tensões ainda se imiscuem nas 

práticas pedagógicas do presente.     

No tocante às relações discentes, o poeta teve dois colegas que depois viriam a se 

tornar amigos e companheiros de vida pública: Gustavo Capanema96 e Afonso Arinos de 

                                           
96 Gustavo Capanema nasceu Pitangui (MG), em dez de agosto de 1890, e faleceu no Rio de Janeiro,  em 14 de 
março de 1985.  Fez parte de vários momentos da vida cultural e política brasileira, ocupando cargos relevantes. 
Uma dos períodos mais contundentes de sua trajetória foi no Governo Vargas, à frente da Pasta da Educação e 
Saúde Pública, de 1934 até a queda do Estado Novo em 1945. Ali “empreendeu a reorganização administrativa” 
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Melo Franco97. No poema “Figuras”, ao lembrar das habilidades de alguns colegas para 

práticas como futebol, caricatura, sabedoria, o primeiro é apresentado como “três vezes 

estudante, e completo.” Já o protagonista recebe um perfil menos entusiástico: “O completo 

vadio, ignoro se sou. Sei que não sei /  estudar, e isto é grave. / Jamais aprenderei”. Para 

Cançado, esta comparação é exagerada e autopunitiva: 

[...] Mas a verdade é que, para ele, como para tantos adolescentes, a entrada 
no mundo estranho do colégio representou menos o conhecimento 
sistemático do que o conhecimento da estranheza. Representou não o contato 
com os sistemas fora dele, mas com os sintomas que surgiam dentro dele. Na 
verdade, o curto tempo passado no Colégio Arnaldo foi não a experiência da 
formação cultural, ginasiana e curricular do saber, mas da subjetivização 
dessa experiência. A matéria de estudo e o laboratório de experiências eram 
cada vez mais ele mesmo (Cançado, 2006, p. 61).    

O poema termina com a descrição de uma cena de punição. Esta é apresentada de forma 

enxuta, direta, concisa, marcas peculiares à estrutura do texto lírico: “Vou rasgando papéis 

pelo pátio varrido./ Todos riem baixinho. Volto-me, / pressentimento./ Atrás de mim Padre 

                                                                                                                                    

do órgão, “iniciou a elaboração das Leis orgânicas do Ensino e tomou diversas iniciativas no campo cultural”. A 
atuação na área da cultura, mais particularmente letras e artes plásticas, contou com a colaboração de Drummond 
como seu Chefe de Gabinete. O poeta cercou-se de outros colaboradores de renome em sua equipe, tais como 
Mário de Andrade, Villa-Lobos, Lúcio Costa, Rodrigo Melo Franco de Andrade, além do antigo colega de 
internato Afonso Arinos de Melo Franco (Horta, 1999, pp. 232-3). Para a relação entre intelectuais brasileiros 
com as instâncias do poder, mormente na era Vargas, cf. Miceli, 1979.    

97 Afonso Arinos nasceu em Belo Horizonte, em 27 de novembro de 1905, e também faleceu no Rio de Janeiro, 

em 27 de agosto de 1990. Contribuiu para a cultura brasileira como jurista, professor, político, historiador, 
crítico, ensaísta e memorialista. Ocupou a cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras,   eleito em 23 de janeiro 
de 1958, na sucessão de José Lins do Rego e recebido em 19 de julho de 1958 pelo Acadêmico Manuel 
Bandeira. Seu pai foi “um dos expoentes da primeira e segunda Repúblicas, e o irmão Virgílio contribuiu de 
modo decisivo para a vitória da Revolução de 1930 e do movimento de redemocratização do país em 1945. Seu 
tio Afonso Arinos (primeiro deste nome) é mestre do regionalismo brasileiro. (...) fez a formação humanística no 
Colégio Anglo-Mineiro, em Belo Horizonte, e no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 1927, diplomou-se 
pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Iniciou a carreira pública como promotor de Justiça da Comarca de 
Belo Horizonte, nomeado pelo então presidente Antônio Carlos, exercendo o cargo nos anos de 1927 a 1928. 
Após estudos realizados em Genebra, ingressou no magistério superior, contratado como professor de História 
da Civilização Brasileira na extinta Universidade do Distrito Federal, fundada por Anísio Teixeira, onde 
lecionou nos anos de 1936 e 1937. Em 1938, ministrou cursos de História Econômica do Brasil na Universidade 
de Montevidéu. No ano seguinte, ministrou um curso na Sorbonne, em Paris, sobre cultura brasileira, sob os 
auspícios do Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura. Em 1944, voltou a lecionar no exterior cursos de 
literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Buenos Aires. Em 1946, foi nomeado professor de História 
do Brasil do Instituto Rio Branco (curso de preparação para a carreira diplomática, do Ministério das Relações 
Exteriores). Obteve após concurso as cátedras de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e na Universidade do Brasil, hoje UFRJ”. www.academia.org.br. Acesso em 9 de janeiro de 2011.  
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Piquet vem, passo a passo/ pousa em meu ombro a punição” (Boitempo II, 1987, p. 125). 

Aqui também se enquadra a perspectiva apontada por Adorno quanto ao lugar da lírica como 

receptáculo e ressonância da luta entre o indivíduo e o mundo:  

[...] Pois o teor [Geralt] de um poema não é a mera expressão de emoções e 
experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, 
justamente em virtude da especificação que adquirem ao ganhar forma 
estética, conquistam sua participação no universal (Adorno 2003, p.66, grifo 
do original).           

No poema “Craque” é citado outro companheiro de geração, Abgar Renault98, cuja 

participação como aluno interno soma-se à habilidade de jogador que “conquista o triunfo 

para o deprimido/ team confuso do Colégio Arnaldo”, e depois se  recolhe ao “salão de estudo 

/ para burilar um dolorido / soneto quinhentista: Em vão apuro a minha fortitude, / Senhora, 

por vencer o meu amor... (Boitempo II, 1987, p.126, grifo do original).  

Ainda no terreno da convivência com as regras do colégio, merece destaque o poema 

“A Norma e o domingo”. Construído em quatro estrofes com número desigual de versos, 

permite vislumbrar os mecanismos reguladores, contra os quais a voz lírica do presente 

mostra o mesmo sentimento pungente visto nos depoimentos em prosa destacados na recolha 

desta análise. A primeira estrofe abre-se com o motivo da falta e o castigo correspondente, 

especificado pela perda do dia descanso e do tempo livre: “Comportei-me mal, / perdi o 

domingo”. Essa perda está acima de possíveis ações positivas no cotidiano escolar: saber 

sobre as “ciências todas / dar quinau em aula / espantar a sábios professores mil: comportei-

me mal, não saio domingo”. Resta a solidão no espaço, intensificada na segunda estrofe com a 

imagem do “pátio deserto”, a impossibilidade do futebol, visões  acopladas a sentidos 

pessoais: “não quero leitura, / conversa não quero, / vai-se meu domingo”. Do lado de fora, a 

cidade e suas múltiplas seduções, que despertam a curiosidade sobre a fruição dos colegas: 
                                           
98 Abgar Renault nasceu em Barbacena, a 15 de abril de 1901, e faleceu no Rio de janeiro, em 31 de dezembro 
de 1995. Seu percurso escolar inclui primeiras letras, primário, secundário e curso superior em   Belo Horizonte. 
Em 1923, ainda nesta cidade, iniciou sua carreira de professor dando aulas particulares de português e inglês. Em 
seguida, foi professor de Inglês e Literatura no Ginásio Mineiro (1926) e de Português na Escola Normal Modelo 
de Belo Horizonte (1930). No Rio de Janeiro trabalhou como professor de Literatura Inglesa na Universidade do 
Distrito Federal (UDF), de 1936 a 1938, e de Inglês na Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Filosofia 
Santa Úrsula, Faculdade de Filosofia do Instituto do Instituto Lafayette, no Colégio Pedro II. Foi fundador e 
professor de Literatura Inglesa na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. “Ao 
completar 90 anos, afirmava que a sua principal ocupação ao longo da vida foi a de ser professor de Literatura 
Inglesa nessa Universidade, na PUC e na Santa Úrsula (Renault, 1991)” (Peixoto, 1999, p. 21). Pertenceu à 
Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 12,  e a 13 da Academia Brasileira de Filologia. Foi Ministro 
da Educação e Cultura, no curto período em que Nereu Ramos ocupou Presidência da República (11/11/1955 a 
31/01/1956. Criou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Como escritor, poeta e tradutor esteve ao lado 
de Drummond, Cyro dos Anjos, Murilo Mendes, entre outros, no movimento modernista em Minas Gerais 
(Peixoto, 1999).     
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“Que aventura doida / no domingo livre / estarão desfiando / enquanto eu sozinho / contemplo 

escorrer a lesma infindável do meu não-domingo” (Boitempo II, 1987, pp. 126-7)  

Os sentimentos são do protagonista, mas cabe ao sujeito lírico do presente arrumar as 

palavras que dimensionem as experiências guardadas na memória. Nesse sentido, a metáfora 

final, cunhada na palavra “lesma”,  é a síntese acabada da solidão. Na última estrofe o 

protesto surdo: “Digo nomes feios / (calado, está visto).” Pois explicitar essa manifestação é 

ser passível do aumento da punição: “Não vá ser-me imposta / a perda total / de quantos 

domingos / Deus for programando / em Minas Gerais”. Por fim, o desabafo que específica a 

força impeditiva do modelo internato ao estabelecer o controle do tempo, além do esforço 

para colocar a norma acima de todas as coisas: “Abomino a ordem / que confisca o tempo / 

que confisca a vida / e ensaia tão cedo / a prisão perpétua do comportamento” (Boitempo II, 

1987, pp. 126-7).    

Aqui, assim como vimos também nos relatos em prosa, existem as pequenas saídas 

programadas para os internos. São oportunidades pontuais e ocasionais, que diminuem a 

tensão do cotidiano escolar: os passeios gastronômicos no Ateneu; os banhos coletivos em 

Doidinho; a visita à casa de uma das colegas em As três Marias. Em Drummond, uma fina 

ironia percorre o atendimento a essas breves nesgas de liberdade, como se percebe nos 

dísticos de “Programa”, no qual  a voz lírica dialoga consigo mesma a partir das 

intermitências do passado:  

 

Que vais fazer no dia de saída? 
Acaso vais reinventar a vida? 

 
Dizendo adeus às negras matemáticas, 
Nunca mais voltar ao colégio férreo? 
[...] 
– vou visitar os tios e os padrinhos. 
Vou chateá-los e chatear-me, apenas. 

 
(Preceito Dez, das Tábuas da Família) (Boitempo II, 198 p. 128). 

 
 
Essa abertura possibilita outras formas de aprendizagem e sensibilidade. Um bom 

exemplo disso é o poema “Ruas”, cuja abertura espacial torna-se impactante para o menino 

“regulado pelos becos tortos” do local de origem. O olhar deve buscar meios de compreender 

que “Cidades são passagens sinuosas / de esconde-esconde”. Nela “Tudo é exposto / evidente 

/ cintilante”, que obriga o eu-lírico “a nascer de novo, desarmado” (Boitempo II, 1987, p. 
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129). O contato com esses códigos externos é marcado pelo mesmo estranhamento que 

Adorno (1995b) observa nos passeios de Benjamin na Berlim de sua infância:  

Porque las imágenes que eleva hasta una chocante cercanía no son ni idílicas 
ni contemplativas. (...) El aire em torno a los escenarios que se aprestan a 
despertar em la representación de Benjamin es mortal. Sobre ellos cae la 
mirada del condenado, y él los percibe como condenado (Adorno, 1995b, p. 
73). 

 Outro exemplo dessa perspectiva é o longo “Parque Municipal”, no qual a alegria 

pelas porções de liberdade aparece de modo efusivo na primeira estrofe: “O portão do colégio 

abre-se em domingo. / Toda cidade é tua e verde.” Em seguida, a intenção é colocar em 

segundo plano os valores da escola: “Voltar? Para onde e quê, se existe onde / além deste? Se 

em vão as matemáticas, / as químicas, preceitos” (Boitempo II, 1987, p. 129-130).  Na saída 

para o mundo, o contato, inclusive, com suas individualidades perigosas, como na leve 

referência aos interstícios da sexualidade suspeita: “Por que se destaca da palmeira / o 

pederasta / e faz o gesto lúbrico, sorri?” 99 (Boitempo II, 1987, p.130). Já no solene 

“Apontamentos”, marcado pelo ritmo dos versos decassílabos, registram-se intensas 

referências visuais presentes na fauna e flora do parque, as quais proporcionam o abandono 

temporário das obrigações e deveres.  No cenário desta “gentil paisagem”, resta aproveitar “a 

ausência de relógio e de colégio, / de obrigação, de ação, de tudo vão”. (Boitempo II, 1987, p. 

131) A repetição destes sons idênticos neste verso espelham exemplarmente a atmosfera 

opressiva,  do modelo internato do Colégio Arnaldo,  sobre o protagonista: “As saídas 

quinzenais aos domingos, quando era possível escapar da Fortaleza, eram esperadas por 

Carlos Drummond de Andrade com um sentimento de volúpia” (Cançado, 2006, p. 62). A 

espera do domingo, visita à cidade, tempo livre, é enfaticamente contraposta à ausência do 

relógio, um símbolo da modernidade e um instrumento do controle social sobre o 

comportamento do indivíduo.    

 Uma exemplar citação das práticas de leitura, que essas incursões à cidade 

proporcionam, está nas três estrofes de “Livraria Alves”. Na primeira, a localização, 

“Primeira livraria, Rua da Bahia”; depois a referência a um texto proibido: “A Carne de Jesus, 

                                           
99  Para Lima (2005), “a imagem do sedutor homossexual ‘é uma mancha contra a serenidade da paisagem’, 
ferindo o passeio de domingo, e é a comprovação temática da transformação do sexo em culpa” ((Malard, 2005, 
p. 61).  
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por Almáquio Diniz 100/ (não leiam! Obra excomungada pela Igreja), rutila no aquário da 

vitrina./ Terror visual na tarde de  domingo.” Na volta para o colégio essa imagem sobrepõe-

se como atestado dos perigos atribuídos às leituras não ordenadas no universo escolar. O  

impasse entre o desejo e a interdição fica nítido na segunda estrofe: “Volto para o colégio. O 

título sacrílego / relampeja na consciência. / Livraria, lugar de danação, / lugar de descoberta 

(Boitempo II, 1987, p. 132). 

Por fim, a projeção para outro momento, quando livre das amarras dos rituais 

escolares possa voltar àquele espaço, e nele satisfazer os desejos do leitor em formação, o 

qual sairá mais enriquecido com os conteúdos que não fazem parte dos livros do programa 

curricular: “Um dia, quando? Vou entrar naquela casa, / vou comprar / um livro mais terrível 

que o de Almáquio / e nele me perder – e me encontrar” (Boitempo II, 1987, p.132). 

 

             4.2  Drummond e o segundo internato: Colégio Anchieta 

 

Como se disse antes, os poemas da segunda série, “Fria Friburgo”, são mais 

numerosos. Eles correspondem à passagem do narrador poeta pelo internato do Colégio 

Anchieta, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Muda-se de ambiente, mas,  às 

práticas pedagógicas soma-se outra vez o componente religioso e as experiências daí 

resultantes.  

Os três primeiros textos trazem a cronologia das primeiras impressões. Em “Primeiro 

dia” tem-se o vislumbre da origem da clientela estudantil: “Sotaques e risos estranhos. / 

Continente de almas a descobrir / palmo a palmo, rosto a rosto, / número a número, /ferida a 

ferida”. Na variedade, contudo, explicita-se a particularidade por meio do indicativo de ordem 

sexual: “mal nos conhecemos, a palavra-mistério / na pergunta-sussurro / é pedra na testa: / – 

Você gosta de foder?” (Boitempo II, 1987, p.135).  Em “Segundo dia”, é a busca de manter a 

individualidade que se manifesta quando responde que é anarquista a um colega. A reiteração 

da primeira pessoa, mesmo em elipse, e o modo cortante como se encerra o texto é bastante 

sugestivo. O verbo isolado entre dois pontos, o eu que nele está embutido é tanto um efeito de 

linguagem quanto a exata noção do sentimento expresso pela voz lírica: “Sou anarquista”, na 

primeira estrofe; “A solução é a anarquia. / Sou anarquista. / Nem de longe vocês captam o 

sublime anarquismo. Sou.”, na segunda. A afirmação vem acompanhada de uma forte 

                                           
100 Almáquio Diniz Gonçalves (1880-1937). Romancista, contista, teatrólogo, crítico, ensaísta, diplomata. 
Formado em Direito, professor, jurista.  O livro citado teve a sua primeira edição em 1910. 
www.literaturabrasileira.ufsc.br. Acesso em 2 de julho de 2010. 
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metáfora crítica ao comparar os colegas a “carneiros de lã obediente”. A reação provoca um 

rebuliço que é captado nas três estrofes finais, que merecem a reprodução na íntegra: 

Zombam de mim. Me vaiam: anarquista 
a-nar-quis-tá a-nar-quis-tá-tá! 
(Medo de mim, oculto em gozação?) 
O bicho mau, o monstro repelente 
conspurcando o jardim de Santo Inácio. 
 

Avançam. Topo a briga. Me estraçalho 
lutando contra todos. Furor mil. 
 
Morro ensaguentado. Não. Mato algum 
nem me tocam sequer.  
Negro e veloz, chegou a tempo 
o padre, e me salva do massacre 
porém não do apelido: o Anarquista (Boitempo II,  
1987, pp.136-7). 

  Essa passagem é marcante por mostrar, mais uma vez afirmação do eu diante do todo. 

Ela também provoca uma reflexão: estaria na condição de ser adolescente a identificação com 

uma perspectiva política que se caracteriza pela resistência à ordem estabelecida? Por que ela, 

e não outra, como o comunismo e o socialismo? Em se tratando do modelo internato é 

provável que a primeira hipótese seja confirmada, não só pela identificação em si, mas 

também pela possibilidade de conhecimento das práticas anarquistas no Brasil, visto que o 

narrador poeta  entra para o internato do Colégio Anchieta em 1919, mesmo ano das greves 

operárias no Rio de janeiro, incentivadas por essa tendência política.         

Em “Terceiro dia”, o poeta apresenta um texto que lembra o conteúdo de uma carta. A 

mãe é a destinatária. Os versos, de início, buscam a referência familiar: “Mamãe, quero voltar 

/ imediatamente / diz a Papai que venha me buscar.” Em seguida, aparecem alguns 

indicadores de insatisfação que remetem ao desejo de fugir. Primeiro em relação ao ambiente 

em que se encontra: “este infinito espaço ultrafechado. / Esta montanha aqui eu não entendo.” 

Ao qual se segue a descrição dos agentes responsáveis pela normatização e o contraste entre 

os objetos do colégio e os da casa paterna: “Estas caras não são caras da gente. / E faz um frio 

e tem jardins fantásticos mas sem/ o monsenhor, o beijo, a crisandália / que são nossos 

retratos de jardim” (Boitempo II, 1987, p.137).  Embora considere a comida regular, falta-lhe 

a xícara, o que sugere uma individualidade ameaçada por meio da interposição do sonho de 

estar em casa, ocasionada por um instrumento que controla o tempo e predispõe ao ritual das 
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práticas coletivas: “(...) a sineta corta ao meio feito pão: / hora de banho madrugadora / de 

chuveiro gelado, todo mundo” (Boitempo II, 1987, p. 137).  

Nesse momento, outros pertences da individualidade estão ausentes, reforçados pela 

reiteração do pronome possessivo, a qual  provoca uma metáfora precisa sobre os espaços 

opressivos do colégio: “Nunca tomei banho assim, sou infeliz / longe de minhas coisas, meu 

chinelo / meu sono só meu, não nesta estepe / de dormitório que parece um hospital”. A 

referência ao tempo não é menos angustiante: “Mamãe, o dia passou, mas tão comprido / que 

não acaba nunca de passar. / Um ano à minha frente? Não aguento” (Boitempo II, 1987,  p. 

137, grifo nosso). Além da reiteração sobre a angústia provocada pela lentidão do tempo, é 

notável a associação entre o dormitório do colégio ao hospital, espaço que abriga  doentes e 

convalescentes.   

A promessa de resistir a tantas contrariedades ganha um toque especial quando se 

revela o destino do texto: esconder-se no silêncio, servir como desabafo pessoal, visto que não 

conseguiria romper a vigilância do colégio. “Não te mando esta carta / que um padre leria 

certamente / e me põe de castigo uma semana (e nem tenho coragem de escrever). / Esta carta 

é só pensada”. (Boitempo II, 1987, p. 137). É notável a função psíquica realizada pela carta 

não escrita, a carta imaginada, que simboliza a elaboração da consciência mediante a 

imaginação de escrever a um interlocutor ausente, a par de servir de fuga à punição.  Aqui, 

como em Doidinho, vê-se que a escrita, fora do âmbito dos deveres escolares, é considerada  

um objeto subversivo.  

A convivência com esses limites torna-se mais densa ante as práticas religiosas. Diante 

delas, o “Anarquista” não poderia tomar outra atitude que não fosse a oposição. Isso fica 

nítido logo na primeira estrofe de “Começar bem o dia”. Em duas palavras percebe-se a 

reação negativa da voz lírica: “A missa matinal, obrigação / de fervor maquinal”. O 

comportamento é compartilhado, na medida em que “Cada um de nós pensa em outra coisa / 

diferente de Deus (Boitempo II, 1987, p. 139, grifo nosso)”. Assim, a prática religiosa esgota-

se em um ritual vazio, destituído de sentido, incapaz de atrair o interesse dos alunos. A 

obrigatoriedade, só tem como compensação o fato de atiçar a sexualidade, tema recorrente 

nesse tipo experiência marcada pelo confinamento: “Ai, nosso Deus compulsório! / Proibido 

olhar o fundo da capela / onde rezam as moças de Friburgo, as inacessíveis, castelanárias / 

moças friorentas de Friburgo” (Boitempo II, 1987, pp. 139-140).  O contato com uma delas 

fica no plano do desejo, não pode se efetivar porque está incluído entre as várias interdições 

que regem o funcionamento da escola, sobretudo no modelo internato: “a vida era de súbito 

radiante, /o colégio era a Grécia, a Pérsia, o Não-narrável” (Boitempo II, 1987, p.140).  Mas é 
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o atendimento dos  protocolos religiosos, dos códigos impostos e destituídos de sentidos que 

deve nortear indivíduos de tenra idade:  

Baixo, entanto, a cabeça, 
ouço a voz do oficiante, monocórdia.  
Convida-me a pastar arrependimento  
de faltas nem de longe cometidas 
obscuros crimes em ser. 
Moça alguma verei no só relance 
De entrada e saída, em fila cega (Boitempo II, 1987, p. 140). 

É parte importante da práxis escolar a presença de suportes circulantes de escrita, entre 

os quais os jornaizinhos, em geral timbrado pela efemeridade, mas, depositário dos primeiros 

ensaios literários de muitos escritores. Além de laboratório onde germinam laivos artísticos, 

também é espaço para o chiste, a provocação, a irreverência. No caso do poeta aqui analisado, 

nota-se uma mudança no perfil discente em relação ao uso desse instrumento. O tom, em 

“Decadência do ocidente” – construído em uma única estrofe, com versos em redondilha 

menor – é de ironia, na medida em que se reporta à ebulição retórica do passado em contraste 

com a opção pela excitação corporal provocada, no presente, pelo futebol. A crítica torna-se 

mais densa porque o discurso é apresentado como se oriundo diretamente de um dos 

representantes do colégio: 

 
No ano de 18,  
plangem veteranos: 
“Nosso jornalzinho 
Não é mais aquele. 
Foi-se a academia 
de jovens talentos. 
Os restantes árcades 
jogam futebol. 
Agora, estilistas, 
só na arte do pé. 
Somem os poetas, 
vão-se os prosadores. 
Não há mais cultura 
e se depender  
dessa geração  
de racha-piões, 
que irá restar  
do nosso idioma 
e nossa tradição? 
Ah, nos velhos tempos 
isso aqui andava 
cheio dos Camões, 
dos Ruis, dos Bilacs 
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e dos Castro Lopes101... (Boitempo II , 1987, p. 142). 

O excerto mostra que os estilistas, os amantes da língua não são mais os das Letras. 

São aqueles usam os pés. Essa predisposição deixa entrever uma crítica cultural às 

modificações da sociedade. Nesse caso, o jornal não serve somente para a formação 

individual, mas também para a reprodução da cultura. Dessa perspectiva fica mais nítido o 

poema seguinte, “Estréia literária”. Na primeira estrofe o poeta confronta o modo como um 

dos períodos da natureza, no caso, “aurora”, era tratado “Desde antes de Homero” e como se 

apresenta no espaço escolar: “Nossa aurora particular baixa num vapor / de frio do alto da 

serra, e mal nos vemos, / errantes, no recreio,  em meio a rolos de névoa.” Mas entre as duas 

“auroras”, há uma terceira, a qual ele almeja mais que tudo: “ Outra aurora eu namoro: a 

Colegial. / Quatro páginas. Quinzenal. 300 réis” (Boitempo, 1987,  p. 142, grifo do original). 

Essa prática escrita movida, inclusive, por referências econômicas, é distendida na segunda 

estrofe, na qual são apresentados detalhes de sua produção e confecção, além de explicitar por 

que o poeta aprendiz deseja  figurar em suas páginas: 

Periódico da Divisão dos Maiores.” 
Quero escrever, quero emitir clarões 
de astro-rei literário em suas edições. 
Dão-me, que esplendor, primeira página, 
primeira, soberbíssima coluna. 
É a glória, entre muros, mas a glória. 
Contemplo, extasiado, 
o meu próprio talento em letras públicas. 
Ler? Não leio não. 
Quero é sentir meu nome, com a notinha: 
“Aluno do segundo ginasial” (Boitempo II, 1987, p.142).   

                                           

101 Antonio de Castro Lopes foi polígrafo, médico homeopata, professor, gramático, tradutor, dramaturgo, poeta 
e político. Conhecido como "Dr. Castro Lopes", como aparecia nas suas muitas obras impressas no sec. XIX. 
Nasceu no Rio de Janeiro a 5 de janeiro de 1827. Formou-se em 1848 e no ano seguinte já era professor de 
matemática no imperial Colégio Pedro II. Representante na assembleia, foi designado ministro das finanças em 
1854 e das relações exteriores em 1859.  Traduziu e publicou “Musa Latina”, com traduções suas ao latim de 
versos de “Marília de Dirceu”. Algumas de suas obras: “Abamoocara," "0 mundo e o progresso," "Epítome 
história sacra," "Musa latina." "O médico do povo," "Memória sobre a possibilidade e conveniência de supressão 
dos anos bissextos," "Conferência sobre a homeopatia," "Um sonho astronômico," e "Dicionário clássico latino e 
português. "Aparece citado no site da Maçonaria, o que leva a crer que o autor   –  como era freqüente em seu 
tempo – foi membro da organização. www.antoniomiranda.com.br/poesia.../castro_lopes.html.  Acesso em 4 de 
julho de 2010. 
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Mas os impeditivos sobre os escritos particulares, tais como cartas e bilhetes, 

estendem-se aos de uso coletivo, tais como páginas impressas. Assim, a margem de liberdade 

é estreita e vigiada. A expectativa de ver satisfeito o desejo da exposição pública esvai-se pela 

tarde afora: “Ninguém gastou 300 réis para me ler? / Será que meu escrito / não é lá uma peça 

tão sublime?” Para encontrar a resposta, é preciso acionar o leitor, que encontra a censura 

presente, de forma sutil, modificando o teor do texto original: “Vou me ler a mim mesmo. 

Decepção. / O padre-redator introduziu / certas mimosas flores estilísticas / no meu jardim de 

verbos e adjetivos. / Aquilo não é meu. Antes assim, / ninguém me admirar” (Boitempo II, 

1987, pp. 142-3).  

O poeta, posto na condição de observador que faz da memória a bateia para filtrar as 

impurezas do passado, utiliza-se da linguagem para preencher lacunas. Nesse sentido, recorre 

a metáforas como um recurso eminente, aproveitando-se de objetos presentes no próprio 

cenário em que ocorreu sua segunda experiência escolar.  O poema “Pavão” é um exemplo 

contundente dessa expressiva comparação. 

A caminho do refeitório, admiramos pela vidraça 
o leque vertical do pavão 
com toda a sua pompa 
solitária no jardim. 
De que vale esse luxo, se está preso 
entre dois blocos do edifício? 
O pavão é, como nós, internos do colégio (Boitempo  
 II, 1987, p. 144, grifo nosso).  

Chama atenção o fato de a beleza do pavão ficar em segundo plano, internada. A 

recorrência a animais, como observação feita no capítulo I, é um dado importante nesse 

cotidiano escolar. Eles provocam não só o riso, a descontração, mas também é motivo de 

reflexão, tal como no poema “A lebre”, com quem o narrador poeta se identifica na 

fragilidade, e na ação que remete à paciência contra a lentidão das horas: “foi encurralada e é 

recolhida, /orelhas em pânico, / ao pátio dos pavões estupefatos. / Lá está, infeliz, roendo o 

tempo. / Eu faço o mesmo”  (Boitempo II, 1987,  p. 145). 

Como o poema anterior faz menção a um único “pavão”, cabe registrar, neste, a metáfora 

apropriada para a condição da vaidade ferida dos alunos ao serem apontados como “pavões 

estupefatos”. Nessa perspectiva de aprendizagem que escapa dos conteúdos escolares, cabe 

destacar outra prática comum: o uso do apelido, também presente em outras obras presentes 
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nesta recolha102 . Essa tendência naturalista sempre enfatiza o grotesco, talvez como forma de 

enfatizar a animalização a que os indivíduos ficam sujeitos quando estão sob regimes 

sustentados por normas, regras e leis e pelo cerceamento da liberdade.  

 O título “Marcas de gado na alma”, por si só, mostra o espírito de conformação 

reinante no modelo internato, no qual a destituição do nome apresenta-se como um contributo 

eficaz em termos de socialização, apesar da perspectiva do humor a ele subjacente. Nesse 

sentido, o apelido que foi atribuído ao colegial Drummond parece ser o único a carregar a 

possibilidade da rebeldia e da contestação:  

Bicanca, Sapo Inchado, Caveira Elétrica 
Pistola Dupla, Zé Macaco, Apara Aí 
Quisira, 
Marreco,  
Massa Bruta... 
Ainda bem que o apelido de Anarquista 
tem certa dignidade assustadora. 
Isso consola?  (Boitempo II, 1987, p. 145). 

A sexualidade nesse tipo de experiência marcado pelo confinamento tende, como 

vimos em outros momentos desta exposição, a fornecer exemplos de “desvios”. Aqui essa 

referência faz-se mediante o soneto, que é uma forma clássica por excelência. Parece que essa 

escolha tende a suavizar a aspereza do tema. Na primeira estrofe apresenta-se o objeto 

proibido, um colega chamado “Lorena”. A presença de um nome feminino, que não é 

sobrenome, é explicada pelo texto de modo direto: “Lorena, contemplado com malícia,/ 

deixa-se estar, languidamente efebo. / Bailam sob a atração da luz ambígua, / em seu redor, 

mutucas de desejo.” Na segunda estrofe, adensa-se a tensão entre o desejo e a os códigos de 

interdição: “E Lorena, sorri, sua cabeça / responde não aos gestos insistentes./ Que matéria 

excitante para o arpejo / noturno, antes-depois da penitência!”. Cabe aos mais crescidos a 

expressão dessa vontade negativa, mas o tempo escolar também é um impeditivo: “Dormir 

sonham os Grandes com Lorena, / mas onde/ quando? Se este ano letivo / dura uma 

                                           
102 São muitos e significativos os exemplos dessa tendência: “[...] O Nascimento, o bicanca, alongado por um 
modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice;” (O Ateneu, 1993, p. 30); “[...] Porque já 
no fim de duas semanas o homem sabia todos os apelidos e chamava por eles. Seu Machacaz? Presente. Seu 
Cagada Amarela? Presente. Boi-da-zona? Cavalo? Foca? Presente! Presente! Presente! Mico? Totó? Saracura? 
Uriscacheiro? Presente! Presente! Presente! Presente! Gambá? Presente! Bund’otentote? Presente! Baçu? 
Virosca? Presente. Presente. Vaca-Brava? Presente! (Chão de ferro, 2001, pp. 13-14);  “Entre os internos havia 
“apelidos” que pegavam logo e aos quais a vítima se resignava: o Negrão, o Só-de-carne, o Lobisomen, o 
Catarro, o Batista-com-bicho, o  Cavalo..” (Solo de clarineta, 1976, p. 124); “Só me chamavam de Doidinho. E a 
verdade é que eu não repelia o apelido. Todos tinham o seu. Havia o Coruja, o Pão-Duro, o Papa-Figo. Este era o 
pobre do Aurélio, um amarelo inchado não sei de que doença, que dormia junto de mim” (Doidinho, 2004, p. 
40).  



 

155 

 

eternidade, pelo menos,” (Boitempo II, 1987, p. 146). Paralela a essa etapa, surgem outros 

apelos mais condizentes com a ordem natural. Assim, a ardência da carne irá restringir-se ao 

campo da memória: “e depois vem o tempo, o tempo livre / de viajar nas coxas das mulheres, 

/ E Lorena se esgarça na lembrança?” (Boitempo II, 1987, p. 146). Essas revelações presentes 

no ambiente escolar, sobretudo, no modelo internato para meninos, que excluem a 

convivência com o  sexo oposto, tendem a uma afeminação que revela não só marcas  da 

individualidade, mas também um protesto contras condições que impõem a macheza como 

forma de demarcação. O espaço escolar, nessas condições, repete, lembrando Adorno (2006, 

p. 122) a “claustrofobia das pessoas no mundo administrado, um sentimento de encontrar-se 

enclausurado numa situação cada vez mais socializada, como uma rede densamente 

interconectada.”        

Dessa perspectiva, a música é outro elemento importante na relação entre a 

individualidade e os ideais de agrupamento, como foi visto nas narrativas d’ O Ateneu, 

Doidinho e As três Marias. Aqui são dois poemas que atestam sua ressonância na memória 

afetiva do eu-lírico. No primeiro deles, “A banda guerreira”, a música, por fazer referências a 

temas militares, torna-se um meio para manter a normalidade escolar. Apesar da concisão do 

poema, a inaptidão do protagonista soa tão desconfortável quanto a vivida por Carlos de Melo 

em Doidinho103:  

As bandas! 
Para isto existem elas 
e também para dispensar de aula 
os músicos na hora de ensaiar. 
Se eu soubesse tocar alguma coisa 
no mínimo instrumento 
(ao menos fingir que...) 
Nada, rendosamente nada. 
Tenho que marchar, canhestro, em continência.   
(Boitempo II, 1986, p. 147).    

No segundo, “Orquestra Colegial”, faz-se referência a alguns representantes da música 

instrumental, tais como Chopin, Saint-Saëns, Grieg, Manon, Massenet, Corelli, Weber, todos 

embalados pela “mesma orquestra, sob a mesma / chuva estrelada de palmas das famílias 

presentes” (Boitempo II, 1987, p. 147). A música tanto pode ser um meio para despertar 

sensibilidades quanto servir para provocar entusiasmos coletivos, que tendem a arrefecer a 

                                           
103 “Estes gritos todos entravam-me de ouvidos adentro, perturbando-me. Não sabia obedecer. 
– Direita... volver! 
E virava para a esquerda. Ficava no meio dos outros como uma barata tonta, perdido, desorientado” (Doidinho, 
2004, p. 205). 
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aptidão crítica. A história está recheada desta última consideração. Nesse sentido, quando se 

fala em educação musical no âmbito da escola ou da família, há de se considerar a 

necessidade de equalização entre o aprendizado de forma individual e o advindo mediante a 

interferência de terceiros, como bem observa Adorno (2006): 

[...]Para usar mais uma vez a referência a música: experiências musicais na 
primeira infância a gente tem, por exemplo, quando levado a deitar na cama 
para dormir, acompanhamos desobedientes e com os ouvidos atentos à 
música de uma sonata para violino e piano de Beethoven proveniente da sala 
ao lado. Mas se adquirimos essa experiência mediante um processo, ele 
próprio por sua vez ordenado, torna-se duvidosa a mesma profundidade da 
experiência (Adorno, 2006, p. 147).   

Essa abertura a outras práticas coletivas possibilita  a manifestação de aptidões dos 

alunos  em alguns instrumentos  como mostra o poema “Artistas adolescentes”. “O piano de 

Mário, / o violoncelo de Luís Eduardo,/ o violino de Clibas,/ quem, entre Grandes, Médios e 

Menores / suplantará?” (Boitempo II, 1987, p. 148).  Mas, à propensão a sobressair-se 

individualmente, é amenizada pela sugestão de melhor resultado quando há a partilha nas 

apresentações restritas ao entusiasmo familiar: 

O piano, talvez, de Luís Cintra? 
O violoncelo de Henrique? 
O violino de Vítor Saraiva? 
Alguém, ainda, vai nascer?  
Empate. Empate. Empate.  O jeito 
é fazer com que toquem sempre aos pares,  
imbatíveis (Boitempo II,1987,147-8).  

Por mais que mantenha o esforço da segregação, o modelo internato  permite pequenas 

aberturas para o usufruto de outras práticas culturais além daquelas inseridas no currículo. 

Além do contato com a música, outra fonte, tal como vimos em Doidinho, é o cinema. Nos 

estreitos limites da produção da época, além do poder censório na escolha do que poderia ser 

visto ou não, percebe-se o impacto no imaginário do protagonista, agora relembrado pelo 

adulto. Em “Sessão de cinema”, tem-se a possibilidade de confirmar essas observações. 

Primeiro, a voz lírica expõe sua opinião ao dizer: “Não gostei do Martírio de São Sebastião. / 

Pouco realista. / Se caprichassem um tanto mais?... / Prefiro mil vezes Max Linder Asmático. 

O desejo de exercer o poder seletivo e crítico está presente na segunda estrofe: “Ah, que não 

tarde a vir do Rio / o anunciado Catástrofe justiceira”, cujo título seduz a partir da 

sonoridade: “repito baixinho: / Catástrofe Justiceira. Catástrofe”, que se intensifica na 
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terceira: “Que pensamento diabólico se insinua / no gozo destas sílabas”. É possível que o 

enredo do filme seja tão sugestivo quanto o título, e assim atenda as expectativas do aluno, 

que demonstra insatisfação com o material visto: “Até agora só tivemos / coisas como  O 

Berço Vazio, / O pequeno proletário, / Visita ao Jardim Zoológico de Paris (Boitempo II, 

1987, p. 149, grifos do original).   

Esse tipo de narrativa cinematográfica soma-se à opinião da voz lírica, a qual 

proporciona  uma visão tanto do conteúdo quanto de sua utilização como  complemento 

pedagógico. A forma verossímil como se funde a opinião do protagonista ao do poeta adulto é 

um exemplo marcante da exploração artística da linguagem: “Não me interessam 

documentários insípidos. / Quero uma boa catástrofe bem proparoxítona, / mesmo não 

justiceira. Mesmo injusta./ Será que na sessão do mês que vem / terei esse prazer?” (Boitempo 

II , 1987, p. 149, grifos do original). 

É importante notar que essas observações partem de um espectador privilegiado, que 

testemunha os rumos de uma arte que se tornaria um referente para a degustação das massas 

no século XX. Aqui, é pelo olhar juvenil que se conhece não só impacto dessa fatura artística, 

como também os primeiros passos do futuro crítico desta e de outras demandas da vida 

cultural brasileira. Assim, o poeta narrador desta “lira torta”, afina-se com a perspectiva 

crítica de Benjamin (1985) sobre a produção e recepção da “sétima arte”: 

 
Compare-se a tela em que se projeta o filme com a tela em que se encontra o 
quadro. Na primeira, a imagem se move, mas na segunda, não. Esta convida 
o espectador à contemplação; diante dela, ele pode abandonar-se às suas 
associações. Diante do filme, isso não é mais possível. Mas o espectador 
percebe uma imagem, ela não é mais a mesma. Ela não pode ser fixada, nem 
com um quadro nem como algo de real. A associação de ideias do 
espectador é interrompida imediatamente, com a mudança da imagem. Nisso 
se baseia o efeito do choque, precisa ser interceptado por uma atenção aguda 
(Benjamin, 1985, p. 192). 

   

Em seguida, tem-se mais um exemplo da utilização das palavras e sua ressonância no 

âmbito escolar, como mostra a aplicação do castigo em “Verso Proibido”. Nesse caso, é a 

referência musical o mote para a contestação: “Há os que assobiam Meu Boi Morreu, / Os que 

cantarolam Luar do Sertão.” Mas um dos alunos, identificado por número e setor em que 

estuda (registros da organização e da  estrutura escolar), resolve  criar melodia e versos 

próprios. É um sinal de que a instituição esbarra,  de quando em vez,  com a força da 

individualidade:  
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O 48, da Divisão dos Médios  
embala o pensamento repetindo:  
               Santo Inácio de Loiola 
              Fundador desta gaiola. 
Vai distraído pelo pátio 
escutam-no, levam à cafua104. 
em vão tenta explicar  
que o versos não é seu, 
e de todo mundo, 
 é de ninguém. 
Fica em solidão o tempo necessário 
para aprender, contrito, 
que com Santo Inácio não se brinca 
nesta gaiola (Boitempo II, 1987,  p. 150, grifo do  
original). 

Dessa perspectiva de confronto entre atitudes e normas tendo-se a palavra como 

principal vetor, enquadram-se os poemas “Recusa” e “Inventor”. No primeiro, a língua é alvo 

de questionamento por ser usada como instrumento para arrefecer as vontades: “Não entendo, 

não engulo este latim: Perinde ac cadáver. / ‘Você tem que obedecer como um cadáver.’/ 

Cadáver obedece?/ Tanto vale morrer como viver?/ Para isso nos chamam, nos modelam?”. 

Há de se notar o ajuste entre o pensamento crítico do poeta e as dúvidas do protagonista, 

coerente para a idade em que se encontrava ao passar por essa experiência. No último verso, a 

forma verbal “modelam” é a que melhor exprime a função da escola em geral e a do modelo 

internato em particular. Mas é dentro da própria ordem que lhe tira a liberdade, que a voz 

lírica encontra o exemplo da emancipação: “Bem faz Padre Filippo: cansado de obedecer, vai 

dar o fora / para viver no mundo largo / a fascinante experiência de só receber ordens / do seu 

tumultuoso coração.” Esses representantes docentes, em um primeiro momento, parecem ser o 

atrativo maior para o aluno mineiro:  

Mas antes de tudo, o que dava fascínio do colégio aos olhos do aluno Carlos 
Drummond de Andrade era que nele moviam-se os astutos, sutis, misteriosos 
jesuítas. No meio daqueles homens dobrados sobre si mesmos, doutores e ao 
mesmo tempo soldados da igreja, bem diferentes dos alemães da 
Congregação do Verbo Divino, Drummond sentiu que podia entrar em 
contato com uma espécie de elixir da inteligência, das idéias e do intelecto 
(Cançado, 2006, p. 67).  

No segundo poema, a força religiosa entra em acordo com a ciência em nome de uma 

pretensa harmonia, além de servir de instrumento para refrear os instintos corporais. No 

                                           
104 Instrumento de punição presente no século anterior, tal como foi visto n’ O Ateneu (1993). Em Doidinho 
(2004)  é “o quarto do meio”;  em Chão de ferro (2001),  o protagonista  registra que esse recurso fazia parte do  
passado.  
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quarto verso, a reiteração do adjetivo “inteira”, e seu posterior deslocamento à frente do 

substantivo “eternidade”, é um recurso de linguagem apropriado para caracterizar a 

exasperante rotina escolar. Na parte final, a ironia é o meio com que se busca neutralizar a 

dominação, e assim refutar um dos dogmas de sustentação do catolicismo:  

Entre Deus, que comanda, 
e guris, que obedecem, 
entre aulas a dar 
o mês inteiro, a vida inteira, a inteira eternidade 
(não cresce o Brasil afastado da ciência 
nem do Senhor acima de toda ciência) 
e sob a esperança do Paraíso, 
o padre português, no confessionário, 
antes que o pecador  
debulhe seus pecados 
indaga: 
“Quantas vezes mexeste no pirulito?” 
Finda a obrigação, 
recolhe-se ao quarto ascético, 
dedica-se ao aperfeiçoamento 
de sua invenção, o ovoscópio,105 
que identifica os ovos chocos 
e os separa dos bons, 
assim como Deus, no Juízo Final, 
vai separar as almas santas e as corruptas (Boitempo II,  
1987, pp. 150-1). 

 O poema enfatiza que a ciência é usada como forma de desmistificação, mas depois 

recai para a condição de mito, “pelo progressivo distanciamento em relação ao objeto” 

(Adorno, 1985, p. 22). Tudo se ritualiza: os horários, os intervalos, as práticas de estudo, as 

ginásticas, as horas de alimentação, banho e dormir. São instrumentos que, para serem 

efetivados, exigem energia e determinação dos que comandam. Nesse sentido, a lembrança do 

poeta não deixa escapar “O som da sineta”, cuja troca de mãos é perceptível, pois altera o 

padrão estabelecido: “Já não soa a sineta / com a mesma nitidez. / Não aprende Alaor / a 

modelar o som.” A segunda estrofe é precisa na exemplificação do condicionamento típico 

dessa instituição de ensino: “Rotina de internato / era esperar o toque / tornado familiar / até 

para acordar.” A mudança, além de quebrar o costume, traz dúvidas sobre a possibilidade de 

novas ordenações na terceira estrofe: “O tocador bisonho / lanha nosso equilíbrio. / Éramos 

resignados, / eis-nos hoje assustados.” Na última, fica mais nítido o efeito na quebra do 

                                           
105 “[...] aparelho inventado por ele para separar os ovos bons dos ruins. Ele acreditava ver através daqueles ovos 
ainda quentes, saídos do rabo da galinha, como quem vê através do globo terrestre” (Cançado, 2006, p. 68).  
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condicionamento: “Que nos promete o dobre / irregular e seco? / O som antigo evola-se, / 

deixa baixar o medo” (Boitempo II, 1987, 152). 

Mais uma vez a referência à rotina e ao controle do tempo, indicadores que marcam o 

funcionamento da escola como instituição fechada ao experimento. Nesse sentido, o poema 

“Enigma” (palavra cara ao universo drummondiano)106, possibilita o contato com conteúdos 

fora do âmbito da sala de aula, os quais são inseridos no jornal da escola, cujo êxito nas 

respostas rendia visibilidade e reconhecimento. Para merecer o mesmo prestígio do colega 

Lídio, “(...) que todas as medalhas arrebata / e mais arrebatara se as houvera”, é necessário 

que o poeta narrador decifre “enigmas como este:  /Quel est le celèbre empereur romain / qui 

n’avait pás le nez pointu?” (Boitempo II,1987, pp. 152-3) . Nas duas últimas estrofes, a ironia 

novamente entra em cena tanto para criticar esse tipo de exploração do conhecimento 

marcado pela superficialidade, quanto para demarcar a incapacidade do protagonista:  

Como saber Jesus, se eles são mil 
e nunca reparei em seus narizes? 
Se o compêndio não dá senão uns raros 
rostos  glabros, de nariz romano? 
Qual será: Calígula, Tibério? 
Vitélio, Petrônio Máximo, Elagábalo? 
 
Desisto de encontrar 
a linha de um nariz, 
a marca de um perfil, 
a sorte de um aplauso. 
– Néron (nez Rond), sorri, piscando o olho, 
o Padre Rubillon 
ao avaliar a rasa superfície 
da minha rasa ignorância (Boitempo II,  1987,   
p. 153, grifo do original). 

Voltando ao terreno da transgressão corporal, tem-se o ilustrativo “Somem canivetes”. 

A violência física é um fato proeminente nesse modelo escolar pautado pela forçada 

convivência grupal, tal como se viu em O Ateneu e Doidinho. No poema tem-se a iminência 

de um desfecho perigoso. Antes disso, porém, “Fica proibido o canivete / em aula, no recreio, 

em qualquer parte, / pois num país civilizado / entre estudantes civilizadíssimos, / a nata do 

Brasil, / o canivete é mesmo indesculpável” (Boitempo II, 1987, p. 153).  Assim, antes que 

aconteça o trágico, “Recolham-se pois os canivetes / sob a guarda do irmão da Portaria.” Sua 

utilização fica restrita aos passeios à chácara “para cortar algum cipó, / descascar laranja / e 

outros fins de rural necessidade.” O poeta apropria-se da voz oficial e coloca-a de modo sutil 

                                           
106 Como atesta o título de uma de suas obras: Claro enigma (1951). 



 

161 

 

em seu discurso: “Restituam-se pois os canivetes / a seus proprietários / com obrigação de 

serem recolhidos / na volta do passeio, e tenho dito” (Boitempo II, 1987, pp. 153-4, grifo do 

original).   No final, contudo, percebe-se que o anúncio fora apenas um estratagema: “(...) na 

volta do passeio / verificou-se com surpresa: / no matinho da chácara / todos os canivetes 

tinham sumido” (Boitempo II, 1987, p. 154,).   

O poema seguinte, “Caxerenguengue” também expõe a possibilidade de transgressão. 

Um dos alunos, “Sabino, dos Maiores, / à falta de instrumentos confessáveis, / monta a 

indústria do caxerenguengue./ E afia fino o fio enferrujado, / a lâmina sem cabo / que 

encontrou não sei onde, obstinado / à procura de ferro-aço cortante” (Boitempo II, 1987, p. 

154).   

Sabe-se que a contenção na análise literária norteia este trabalho, mas, não se pode 

furtar, de relance, a chamar a atenção  para o efeito fonético do quarto verso mediante a 

presença do fonema /f/, o qual aproxima o leitor do esforço físico emitido pelo aluno para 

encontrar o gume desejado: “E afia fino o fio enferrujado”. Essa elaboração estética 

requintada justapõe-se à simplicidade coloquial do sexto verso “que encontrou não sei onde, 

obstinado”.  O produto final destina-se tanto para uso da fantasia quanto para restaurar a 

identidade esgarçada: “um dia servirá para ajudar Nat Pinkerton na luta107 contra Rafles, / o 

gatuno elegante, / ou, quem sabe? Rafles contra Nat”/ além de préstimos menores e pacíficos./ 

Exemplo: o doce préstimo / de ter algo escondido em nossa vida” (Boitempo II, 1987, p. 155).                 

Note-se que a voz lírica busca, dentro ou fora do sistema  escolar, os objetos 

motivadores para expressar sua insatisfação. Dois exemplos mostram isso. No primeiro, 

“Postos de honra”, faz-se referência à apropriação das práticas do militarismo feitas pela 

escola: ordem, disciplina, padronização de horário e tarefas etc. Como se observou em duas 

das narrativas anteriores, O Ateneu e Doidinho, a militarização é um dos recursos recorrentes 

para o princípio da formação moral que rege a escola, principalmente o modelo internato. A 

recorrência a práticas militares prática não é gratuita. Ela reflete a sintonia com os 

mecanismos de controle que no âmbito da sociedade moderna fabrica “indivíduos 

                                           
107
 Referência ao filme alemão Nat Pinkerton na Luta (título original Nat Pinkerton im Kampf), de1920, dirigido 

por Wolfgang Neff, com Béla Lugosi. http://en.wikipedia.org/wiki/Nat_Pinkerton_in_the_Fight. Acesso em 10 
de julho de 2010. Como o ciclo como aluno interno do poeta termina em 1919, um ano antes, portanto, da 
produção do filme, estima-se que o contato com esse personagem tenha sido feito pela leitura, como se 
depreende desta informação: Nat Pinkerton. Os romances de detetive original nos Estados Unidos foram 
inspirados por Allan Pinkerton (1819-1894), que fundou a agência de detetives particulares para famosos. 
www.nnnonline.org/vaginov/satyrnotes.htm. Acesso em 10 de julho de 2010. 
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administrados”, presos à “servidão” e impedidos de “conquistar sua própria libertação” 

(Marcuse, 1967, p. 28).   

Nesta lírica, os efeitos da Primeira Guerra estão muito próximos e contribuem para a 

terminologia bélica. O poeta capta essa predisposição na primeira estrofe: “148 generais à 

frente de três divisões / – Pequenos, Médios e Maiores / Incontável o número de coronéis. / 

Estarei no colégio  ou isto é o Exército?” O ritual das funções na caserna é transposto para 

servir como parâmetro no percurso da aprendizagem: “Podem os generais ser rebaixados / 

Cada patente não dura mais que dois meses” (Boitempo II, 1987, p. 158)  Mas,  o texto revela 

outra perspectiva para a cotação, também econômica, entre fracasso e sucesso: 

Eu, general, neste bimestre? 
Só porque estudei cem réis de geografia, 
duzentos réis de português? 
Meu Meus, é muita glória 
para tão frágeis ombros tão ignorantes. 
Jamais serei general em aritmética108 (Boitempo II,  
1987, p. 158). 

É perceptível que a voz lírica revela o princípio da resistência contra a organização 

opressiva da escola. Nela, ecoa o efeito da autonomia, do “poder para a reflexão, a 

autodeterminação,  a não-participação”, que, segundo Adorno (2006, p. 125), deve pautar a 

conduta do sujeito esclarecido perante a violência sedutora do mundo. Essa predisposição 

crítica, o princípio contestador, são visíveis  inclusive  nas horas de distração, e se amplia com 

a confessa inabilidade do protagonista para o domínio de práticas lúdicas. Isso se torna motivo 

para aprimorar seu poder de observação,  como se nota na segunda estrofe de “Campeonato 

de pião”: “Se não pode rachar este colégio / nem o mundo nem a vida / racha pelo menos o 

pião! / (Mas eu não sei, nunca aprendi / rachar pião. Imobilizo-me) (Boitempo II, 1987, p. 

158).  

Talvez o poema “Dormitório” possa dizer de forma mais contundente a reação do 

protagonista quanto aos rituais coletivos, a segregação, o efeito da separação do aconchego 

doméstico. Em seus 68 versos e 7 estrofes merecem destaque o modo como o texto está 

configurado. As quatro primeiras estrofes parecem lembrar a disposição das oitenta camas. 

Em seguida, há  uma estrofe longa feita com versos mais curtos, que traz um conflito 

                                           
108 O percurso escolar de Drummond   “[...] foi impecável, tendo reunido durante o ano escolar de 1918 várias 
medalhas de ‘general’ – o Anchieta adotava a suposta honra dos postos militares para premiar os alunos que se 
destacavam. Um dos seus colegas da época, Octávio Barbosa da Silva, contou a Arnaldo Saraiva que se lembra 
de Carlos Drummond de Andrade com um rapazinho que nunca praticava esportes e andava sempre sério nos 
recreios ‘estudando a valer nas aulas’’’ (Cançado, 2006, p. 69).  
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imaginário no esforço de comunicar-se com o pai, para lhe dizer sobre seu desejo em sair 

daquele ambiente. Findo o diálogo, tem-se mais uma estrofe com o tamanho dos versos das 

quatro iniciais. Por fim, um único verso que espelha bem a impossibilidade da fuga e a 

resignação mediante o sono. 

  Na primeira estrofe tem-se a apresentação do ambiente. Este se torna mais lúgubre 

devido ao “Noite azul-baça”, às “três lâmpadas de tom velado” que o iluminam, acrescido 

pela metáfora com que a voz lírica enfatiza ser este espaço a razão de suas inquietudes: “Que 

faço aqui, longe de Minas e meus guardados / neste castelo de aulas contínuas e rezas 

longas?”. Na segunda, sobressai a metáfora da “prisão de luxo” em relação ao internato, onde 

a vigilância sobre o corpo na hora de dormir faz-se de maneira ostensiva. Saliente-se a 

sutileza com que se alude à ereção: “(...) luz inspetora de sonhos ilícitos. / Joelho esticado: 

nenhuma saliência / a transgredir a horizontal postura de sono puro” (Boitempo II, 1987, p. 

159) 

Na terceira, permanece o tom sombrio em relação à cor: “No azul mortiço de oitentas 

camas (...)”. A quantidade de internos também desperta indagações sobre origens e traços 

sociais. Mas essa curiosidade comportamental estende-se aos que são encarregados de manter 

a ordem, o que dá ao texto um aspecto humano, demasiado humano: “(...) bóiam saudades/ de 

longes Estados, distintas casas, tantas pessoas./ Incochilável, o irmão-vigilante também 

passeia / sob cortinas sua memória particular?” (Boitempo II, 1987, p. 159).  

No jogo lingüístico em torno do substantivo azul parece que a troca de adjetivos visa 

mostrar as nuances que a oscilação da luz traz ao ambiente com o passar das horas, como se 

nota na quarta estrofe: “Uns já roncando. O azul nublado envolve em rendas / de morte vaga 

os degredados filhos-família” (Boitempo II, 1987, p. 159). Este último verso, que remete à 

conotação religiosa dos “degredados filhos de Eva”, revela o choque entre indivíduos de 

distintas maturações psíquicas e a padronização comportamental pretendida pela forma 

internato. Nesse sentido, o “eu” busca modos de escapar dessa realidade, contra a qual o poeta 

usa uma metáfora prisional, tão comum em outras narrativas aqui analisadas, nem que seja 

pelo viés do imaginário: “Fugir, nem penso. Mas fujo insone / meu pensamento / alcança o 

longe, apalpo-me egresso do grande cárcere” (Boitempo II, 1987, p. 159, grifo nosso).  

Cria-se, então, um encontro entre “pai-mãe”, no qual estabelece-se um tenso diálogo  

com o primeiro. O protagonista, cheio de negativas, é contestado pela voz que possui o poder 

de mantê-lo na instituição: “Se não voltar, te castigo / te deserdo, te renego. / O dinheiro posto 

fora, / as esperanças frustradas, / botarei em tua conta em cifras de maldição” (Boitempo II, 

1987, p. 159). O diálogo exprime a força do superego introjetado, embora a voz lírica aceite 
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qualquer decisão, contanto que não seja a de voltar a um lugar que fere sua individualidade: 

“(...) mas eu não volto mais lá./ É bom demais para mim / é tudo superior / mas lá eu sou 

infeliz, / lá eu aprendo obrigado, / não por gosto de aprender” (Boitempo II, 1987, p. 160, 

grifos nossos).  Estes dois últimos versos são paradigmáticos quando se pensa nas 

contradições do sistema escolar, que tem, como principio subjacente, contribuir para a 

melhoria das relações sociais mas, ao mesmo tempo, reflete as mazelas contra as quais 

pretende lutar, tal como incentivar, no indivíduo, a tendência “para a contradição e para a 

resistência” (Adorno, 2006, p. 183):   

Tem hora de liberdade 
e hora de cativeiro, 
mas a segunda é total, 
a primeira imaginária. 
Tem hora de se explicar, 
hora de pedir desculpa, 
hora de ganhar medalha, 
hora de engolir chacota 
(é a hora de ler a nota 
do nosso comportamento), 
hora de não reclamar, 
hora de... (Boitempo II, 1987, p. 160).  

A suspensão do pensamento depois da enumeração é sintomática, já que chama a 

atenção do leitor para a impossibilidade do diálogo. A rejeição a tantas práticas específicas do 

modelo internato não conta com aval paterno por mais que esperneie a imaginação do aluno-

filho: “Por Deus, não quero voltar / a esse estranho paraíso / calçado de pão-de-ló, futebol e 

humilhação. / – Já disse: está decidido. / Some da minha presença. / – Papai!” (Boitempo II, 

1987, p. 160).    

   Por fim, a transformação em adjetivo do substantivo “penumbra”, que demarca a 

oscilação entre a luz e a sombra, acentua a passagem do tempo e o estado de melancolia 

reinante no ambiente, no qual a metáfora do exílio encaixa-se de modo exemplar: 

 

A tosse ao lado me traz de volta ao azul-penumbra. 
Quando termina, se é que termina, o meu exílio? 
Que tempo é novembro, se ainda há novembro no     
calendário? 
Na noite infinda, por que minha noite ainda é maior? 
Fugir não adianta. Não adianta senão: dormir  
(Boitempo II, 1987, p. 160). 
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Outro poema representativo do desejo de transgressão, já a partir do título, é “Direito 

de fumar”. Nele, o apagamento da individualidade está na substituição do nome por um 

número. A interdição é amenizada, tanto na escola quanto em casa, caso o candidato ao vício 

tenha alcançado a idade apropriada: “‘O 74 está crescido, / pode fumar dois Sônia por 

semana.”/Assim decide a lei, aos Grandes permissiva, / quando o pai autoriza esse limite./ 

Privilégio de Grandes, e sou Grande” (Boitempo II, 1987, p. 161). Mas,  no caso do poeta, 

oriundo do interior, de família inserida na tradição, fica-se a dúvida: “Mas se eu pedir ao pai e 

ele me nega?/ Pior: se ele concede? / Não sei, não sei tragar / (tragar, essencial entre varões)” 

(Boitempo II, 1987, p. 161) Para que isso aconteça antes da idade, contudo, é preciso driblar a 

ação vigilante do “Prefeito”, e assim o cigarro circule, clandestino, “no tampo da privada”, 

destinado “para outro fumante e mais outro / até que apenas a cinza / desapareça na descarga” 

(Boitempo II, 1987, p. 161) O ritual cumpre-se  até que um, menos atento, possibilite a 

descoberta e a consequente negação ao prazer proibido:  

Mas qual o desgraçado 
a sair de boca aberta, revelando 
o cheiro do prazer, ou que lá dentro 
fez soltar a treda fumacinha 
que a discrição das portas atravessa 
e acaba com a festa das baganas 
antes que eu (e sou Grande) participe?   
(Boitempo II, 1987,  p. 162). 

Assim, cria-se um modo de fuga, via imaginação, do castigo. No poema seguinte, 

“Punição”, o número marca a identificação do protagonista: “74, fique de coluna.” Faz-se 

referência a um tipo de castigo comum na história do sistema escolar brasileiro: a colocação 

do acusado de costas para os colegas em algum ponto da sala.109 Aqui, no entanto, a voz lírica 

revela que essa ação termina por lhe proporcionar uma breve evasão depois de “meia hora de 

pé, ante o reboco”: 

Eis que eu mesmo converto-me em coluna, 
e já não é castigo, é fuga e sonho. 
Não me atinge a sentença punitiva. 
 
Se pensam condenar-me, estão ilusos. 
A liberdade invade minha estátua 

                                           
109 Outra prática punitiva, vista com intensidade em Doidinho, tinha o uso intenso da palmatória para  qualquer 
ação que contrariasse à filosofia pedagógica reinante.  O narrador recorda o impacto dos primeiros “bolos” 
quando fracassa na primeira tentativa de leitura.  Para o autor, a distância temporal não ameniza a sensação de 
desconforto e tem a mesma densidade seja na ficção, seja na memória (Rego, 1954, p. 166).    
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e no recreio ganho a azul distância (Boitempo, 1987,  
p. 162).  

Em “Sacrifício” temos uma síntese de outra prática comum, a conquista de objetos que 

significam êxito na aprendizagem escolar. Contudo, o comércio de trocas visando atingir esse 

fim aparece de forma mais contida que n’ O Ateneu. Neste, “Não havia prêmios de lição que 

valessem o mais vulgar dos cupons servidos. Sobre este preço, permutavam-se o direito do 

pão, da manteiga ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas da nicotina, o próprio decoro 

pessoal em si (O Ateneu, 1993, p.101). Aqui o objetivo é alcançado com a renúncia a outros  

prazeres gustativos: 

  

 – Otávio, Otávio, que negócio é este? 
Vadias ano inteiro e te despedes 
com o peito faiscante de medalhas. 
 
 – É troquei-as por bombas e brioches 
semana  após semana, mês a mês, 
e muito me custou esta grandeza. 
Passei fome... e alimento-me de glória (Boitempo II, 
1987, p.163) 

    
 
No espaço onde o corpo e palavra estão em permanente estado de tensão, não poderia 

passar em branco a forma como, mediada pelo tempo, a memória do adulto tenta recompor o 

trajeto escolar na infância e na adolescência. Nesse sentido, o fato dessa elaboração do 

passado ser feita mediante a poesia, não se pode deixar de enfatizar as especificidades desse 

tipo de discurso estético, que é uma expressão altamente racional da linguagem, mediante o 

uso de  artefatos como métrica, síntese, articulação entre o impulso emocional e o registro 

racional. Essa predisposição, contudo, deve ser feita de modo comedido, na medida em que os 

mecanismos que movem a linguagem dos textos presentes nesta recolha não se esgotam no 

plano estético, mas, devem ser vistos como contributos para o desafio analítico aqui proposto, 

qual seja, o de mostrar como o discurso literário apropriou-se de certas práticas escolares no 

processo educacional brasileiro tanto no sentido do registro individual quanto  coletivo. Um 

exemplo dessa interação é perceptível em “Fórmula de saudação”, no qual a frieza do texto 

oficial, marcado pelo lugar comum e pelo vazio retórico,  é reaproveitado para provocar 

novos sentidos. O fato de ele estar entre aspas mostra o cuidado do poeta para delimitar bem 

os territórios lingüísticos, além de explorar a intertextualidade, pois o texto original tem a 

prosa como suporte, mas ao ser transpostos para o verso, ganha em musicalidade e ironia: 
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“As flores orvalhadas 
parecem pressurosas 
de ofertar 
ao amado Reitor 
ao bondoso Ministro 
ao querido Prefeito 
a fragrância de suas pétalas. 
Colhei-as, aspirai-as 
e que o suave olor 
por elas derramado 
vos permita esquecer 
pequenos dissabores 
passageiros desgostos 
que nossa irreflexão 
já vos tenha causado. 
Arrependidos pois, 
ousamos implorar 
um adulto completo, 
bem assim prometemos 
envidar mil esforços 
para que dora em diante 
nosso procedimento  
só vos desperte júbilo 
como indenização 
pelo passado. 
Feliz aniversário, 
Muitas felicidades!” (Boitempo II, 1987,  p. 165, aspas do     
original). 

Um segundo poema, que exemplifica, também a partir do título, a presença da retórica 

é “Discursos”. Ela domina a primeira estrofe na saudação aos padres da ordem inaciana, 

vindos de Paris para se curar de males respiratórios nos ares de Nova Friburgo: “Convalescem 

os padres de sombrias / pneumonias duplas. / Em discursos a alta se proclama. / Que fizeram 

de imenso?/ Chegaram, / aniversariaram,/ enfermaram,/ escaparam” (Boitempo II, 1987, p. 

166). 

Na segunda estrofe tem-se, outra vez, a retórica como objeto. A palavra, que no 

cotidiano escolar, presta-se a objetivos práticos, ganha outra função e efeitos nas ocasiões 

solenes. Aqui, com a agravante de se ter os mecanismos religiosos como adendo: “A oratória 

celebra estes prodígios / em tropos sublimes. Como falam / bonito meus colegas. / Que 

anástrofes, metáforas, perífrases, / que Cíceros, Demóstenes e Ruis” (Boitempo II, 1987, p. 

166).  A voz lírica discerne essa transformação, tendo-se a gramática como referência: “Na 

aula de português eles nem tanto / Mas é soltar o verbo, e jorram / estrelas em forma de 

vocábulos / para saudar nossos amados guias”(Boitempo II, 1987, p. 166). No fim do poema, 

a ironia entra em cena para dizer da ausência de um discurso mais simples, voltado para um 
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padre detentor de certa habilidade manual: “É pena: ainda não vi / ninguém fazer discursinho 

mesmo chocho / ao irmão Falcão, enaltecendo / a grata, oportuna cervejinha / por ele 

fabricada” (Boitempo II , 1987, p. 166). 110 

Ainda na perspectiva do discurso retórico está “Retiro espiritual”. Em seis estrofes 

tem-se um embate muito peculiar entre a pregação moralizante do Padre Natuzzi e sua “voz 

de ouro”, a falar do céu, “essa infinita aurora / a que seremos todos transportados/ se” 

(Boitempo II, 1987, p. 167) Esta condicional, assim suspensa, também presente na segunda 

estrofe, provoca um efeito singular, fazendo com que o silêncio diga mais que as palavras: 

“Fala também do abismo arquimedonho / em que, a gordurosas culpas amarrado, / de ponta-

cabeça irei precipitar-me / se.” Para não cair nessa tentação, o eu lírico exalta o poder 

discursivo do religioso, capaz por si só de levá-lo à salvação: “Nem preciso escutá-lo. / É 

pregador tão célebre, sua prédica / penetra na consciência sem passar / por distraída orelha. / 

Já deliberei: a santidade é meu destino” (Boitempo II, 1987, p. 167) Em nome dela, há de 

renunciar às perspectivas práticas da vida: “artilheiro”, “médico”, “romancista” ou 

“navegante”. Mas o caminho da conversão não se completa, pois um colega, “rangente, a 

remoer / em voz informativa, autorizada / vidas de santos, único a falar”, termina por lhe 

perturbar a “salvação” (Boitempo II, 1987, p.167).  O efeito é a anulação do esforço 

desprendido: “E santo não sou, / mas barro e palavrão, / humana falha, signo terrestre” 

(Boitempo II, 1987, p. 168). 

Ainda no terreno da espiritualidade, mas com propensões históricas, situa-se “O 

colegial e a cidade”, feito em uma única estrofe, com versos em redondilha maior. Destacam-

se três movimentos no poema. No primeiro, a relação entre a cidade e o colégio tem como 

fator positivo a interrupção temporária das atividades escolares: “Fizeram bem os suíços / 

fundando Nova Friburgo / pois um século depois / esta semana de festas / celebra o 

acontecimento. / Menos aulas; mais saídas” (Boitempo II , 1987, p. 168).  O objetivo é cantar 

“Louvores a Deus e à pátria”, mas para o colegial o interesse é menos nobre: “mas vamos 

principalmente / ver as doces friburguenses”. A transgressão, outra vez, fica no plano do 

desejo, como demonstra o alter-ego do poeta: “Pudéssemos nós levar essas meninas nos 

barcos / (...) para cruzeiros bem longe / dos padres que nos vigiam... / Carlos, não pense mais 

nisso,/ contente-se em ver as flores / desabrochadas adrede /para exaltar os suíços” (Boitempo 

II , 1987, p. 168). Note-se o confronto entre o desejo interdito e a lembrança de certa margem 

de sensualidade no solo itabirano:  

                                           
110 Sobre a presença da retórica no cotidiano escolar brasileiro, tendo-se como parâmetro  O Ateneu, cf. Perrone-
Moisés (1988).   
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O colégio era o despertar da sexualidade permitida. Tão adversa da infantil e 
cheia de culpabilidade em recente passado itabirano, no qual se envolvia 
com o sensualismo das negras no ranger das redes. Isso pode explicar o fato 
de que, além do frio e da bruma de Friburgo, a única relação do rapaz com a 
Suíça brasileira seja mediada por suas moças em flor – deusas distantes, 
inalcançáveis e perdidas para sempre nas brumas de Avalon (Malard, 2005, 
pp. 68-9).  

No segundo momento, há uma contestação, visto que alguns discentes cumprem as 

destinações religiosas: “Entre os alunos, cantores / de bela voz empostada / na missa campal 

entoam / motetes bem ensaiados. / Têm seu minuto de glória.” Para esse fim, contudo, o 

protagonista  mostra outra inaptidão, o que o leva exercer  uma função de menor destaque: 

“Você não sabe cantar. / Pegou então a espingarda,/ saiu fardado e chibante /(não muito, é 

claro), formando, / no batalhão escolar, /Tenente Brasil à frente, /nessa rude caminhada/ao 

ritmo da Pátria Amada” (Boitempo II, 1987, p. 169, grifo do original). Essa participação 

provoca um sentimento contrário ao entusiasmo na abertura do texto: “Dor nas costas! A que 

vieram/ Esses suíços? Fundaram /sua colônia, e um colégio /depois se plantou aqui? /Estava 

bem descansado /em meu sobrado mineiro, /era rei da minha vida, /imperador de mim mesmo, 

/e agora esta confusão” (Boitempo II , 1987, p. 169).  

O futebol também faz parte dessa pausa festiva, mas o aluno sensível também nele não 

é incluso: “Por 4 a 1 os vermelhos / ganham folgados dos pretos./ Você nem é dos vencidos. / 

Que faz aí, de boboca?” Ao final, depois da efemeridade das comemorações a tristeza toma 

conta de tudo, na visão do adolescente sensível: “E quando a tarde falece / fica tudo mais 

difícil / no peito do aluno interno. / Adeus,  cidade, adeus, vida” (Boitempo II, 1987, p. 169) À  

volta para o colégio só resta contemplar de longe o restante da festa, que  provoca referências 

a práticas de leitura marcadas pela proibição: enquanto “Toda Friburgo relumbra”, só podem 

vê-la “do interior do chatô / como os cativos de Antero / lidos em livro escondido, / 

contemplam o firmamento. / É nisso que dão leituras / de poesias  sombrias” (Boitempo II, 

1987, p. 170) 

O terceiro e último movimento é marcado pela negação. O espaço externo é uma vez 

mais negado como possibilidade de prazer, ao contrário do espaço do colégio, ainda mais 

melancólico devido ao recolhimento forçado, porquanto aos alunos nega-se a parte melhor 

dos festejos. Para tanto, o poeta espelha com uma precisa metáfora noturna esse seu 

“sentimento do mundo”: 

A noite do centenário 
da chegada dos suíços 
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é noite maior na gente. 
Sentir que lá fora estão 
se divertindo fagueiros 
que há risos, beijos, cerveja 
e não sei mais que delícias, 
e eu aqui me torturando 
com tábua de logaritmos...111 
Vão pro inferno os centenários! (Boitempo II,  
1987,  p.170 grifo nosso). 

É significativo saber que o autor foi expulso do Colégio Anchieta quando se lê os 

versos de “Certificados escolares”112. Construído em quatro partes e tendo a redondilha maior 

como ritmo. Cada uma delas apresenta um teor positivo, mas há uma ironia subjacente até o 

desfecho. Este, mesmo que se saiba, de antemão, sobre a exclusão do aluno-poeta, não perde a 

densidade lírica, tal o modo como os versos estão articulados. Na primeira parte, o êxito 

advém do domínio dos conteúdos relativos a línguas estrangeiras, que certamente tornaram-se 

atrativos por ser em um desafio literário. A condecoração militar, para aluno confessadamente 

desajeitado, não deixa de ser risível: 

 
              I 
Do certame literário 
neste grande educandário, 
o nosso aluno mineiro, 
pacato, aplicado, ordeiro, 
sai louvado com justiça 
por ter galgado na liça 
este sonhado ouropel 
em francês, inglês, latim. 
Que Deus o conserve assim (Boitempo II, 1987,        
p. 171). 

 
A segunda parte é mais relevante por ter sido com o professor de Língua Portuguesa o 

incidente que provocou a expulsão do protagonista das hostes inacianas. A ela soma-se a 

terceira, na qual a palavra “comportamento”, símbolo–alvo de todo sistema escolar, parece 

não cair sobre os ombros que suportaram tantas demandas. Fica-se com a impressão da linha 

tênue entre experiência e memória para quem fora “pacato”, “aplicado”, “ordeiro”, “discreto”, 

“pouco falante” e a forma como teve que deixar a instituição:  

                                           
111 Essa contraposição entre o espaço externo como símbolo da liberdade e do prazer e a escola como elemento 
cerceador e impeditivo está presente em relatos literários de épocas e autores distintos. Uma cena representativa 
dessa dualidade está no “Conto de escola”, de Machado de Assis, quando o narrador-personagem lamenta não ter 
ficado do lado de fora, divertindo-se, quando vê a imagem de “um papagaio de papel” atravessando o céu 
carioca, enquanto ele está na sala de aula com uma gramática ao colo (1993, p. 32).  
112 Sobre detalhes e consequências desse episódio cf. Cançado (2006,  pp. 71-2) 
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                II 
 
Em literário certame 
após rigoroso exame 
escrito, oral  e o que mais, 
de resultados cabais, 
o nosso caro estudante 
discreto, pouco falante, 
conquistou em português, 
sem mais, porém ou talvez, 
o ápice colegial 
dos galões de general. 
 
                 III 
 
Por seu bom comportamento 
em cada hora e momento, 
seja em aula ou no recreio, 
na capela ou no passeio, 
acordado e até no sono 
(do que todos dão abono), 
receberá hoje ufano 
o prêmio maior do ano, 
e que em silêncio não passe: 
medalha de prima classe (Boitempo II, 1987,   
pp.171-2). 

 

 

A última parte é a mais contundente por  mostrar, se verdadeiras as conquistas nas 

anteriores, como era limitada a visão pedagógica dos que dirigiam a instituição ao determinar 

o afastamento de um aluno cheio de tantas prerrogativas. Consta que o autor foi expulso por 

“insubordinação mental” ao entrar em choque com um professor de português! Essa 

experiência tão propensa a resultar em distúrbios psíquicos, felizmente foi canalizada para o 

discurso maior da Poesia: 

      
             IV 
 
Que resta fazer agora 
no adiantado da hora 
de nossa faina escolar 
em forma complementar 
com relação a este aluno 
e que se torne oportuno 
para melhor prepará-lo 
qual adestrado cavalo, 
da vida no duro páreo? 
Que seja expulso – no escuro (Boitempo II, 1987, p. 172). 
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 Mas essa expulsão “no meio do caminho” de uma experiência que se mostrava tão 

árida para um indivíduo tão delicado, arisco e personalista não deixa de soar natural quando 

se observa a dificuldade com que a escola lida, ontem e hoje, com os que são diferentes, com 

os que, antes de voltar à crítica para o mundo, posiciona-se contra ela, questionando sua 

estrutura e suas práticas, ainda mais quando estas confinam-se em um modelo tão cerceador 

quanto o internato. Em “Adeus ao colégio”, último poema dessa série, apresentado em três 

estrofes, temos a perspectiva do sentimento da voz lírica após libertar-se, de forma traumática, 

do Colégio Anchieta. Este recebe uma última metáfora tão precisa quanto a prisional, presente 

não só aqui,  mas também  em outras narrativas analisadas: “Adeus, colégio, adeus vida / 

vivida sob inspeção, / dois anos jogados fora / ou dentro de um caldeirão / em que se fritam 

destinos / e se derrete a ilusão” (Boitempo II, 1987, p. 173, grifos nossos).  No percurso 

aflora a dúvida sobre o sentimento, culpa ou injustiça, que deverá nortear essas lembranças: 

“Sei lá se sou inocente / ou sinistro criminoso. / Se rogo perdão a Deus/ ou peço abrigo ao 

Tinhoso. / Que será do meu futuro/ se o vejo tão amargoso? / Sou um ser estilhaçado / que faz 

do medo o seu gozo (Boitempo II, 1987,  p. 173).  

Na segunda parte, a mais longa, construída com versos livres, é a viagem que toma 

conta do texto: o movimento do trem, a ânsia de chegar “ao chão de Minas”, a descrição de 

alguns passageiros. A referência ao colégio aparece uma única vez, quando instado pelo olhar 

de uma “das duas mocinhas de olhos baixos”. Não há possibilidade de comunicação: “O idílio 

dos olhos vos expulsa, / como expulso fui eu, ainda há pouco, / de outra forma – que forma? 

nem me lembra”.   

Na última parte retorna o verso metrificado, como se a forma ordenada pudesse 

controlar o emocional marcado pelas lembranças e pela ansiedade do retorno. Como consolo, 

a imagem de “duas mocinhas de olhos baixos” (Boitempo II, 1987,  p. 174).  Elas se 

assemelham a duas passantes, de Baudelaire, que irão se perder nos labirintos do “nunca-

mais” de Poe. Para Cançado (2006, p.72), elas enviam para o menino “esse olhar de 

sobrevivente e de dança à beira do abismo que está na origem e no fim de toda a vida erótica”.   

A imagem parece querer amenizar a perda ainda latejante. Não se perdeu no tempo e encontra 

novos leitores pelas intermitências da memória como forma de (re)criação sobre uma 

experiência escolar curta, mas densa. Os poemas daí resultantes e aqui apresentados são 

merecedores, por certo, de análise mais percuciente. A que apresentamos, contudo, teve a 

devida cautela de não ficar restrita à fatura estética, quando se pretendia mostrar um diálogo 

tão efetivo entre a literatura e uma das formas de ensino da educação brasileira:   
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                        III 
 
(...) Já não preciso mais. Vou neste trem 
até o infinito dos seus olhos. 
Advertem-me glacialmente: 
“Tome o trem da central e vá com Deus.”  
Como irei, se vou sozinho e sem mim mesmo, 
se nunca mais, se nunca mais na vida 
verei esta menina? 
Expulso da sua vista 
volto a saber-me expulso do colégio 
e o Brasil é dor em mim por toda parte (Boitempo  
II ,1987, p. 175). 

 
 

A luta corporal n’ O Ateneu, a fuga em Doidinho, a expulsão em Boitempo II, são 

sinais de resistência à padronização pretendida pelo modelo internato. É a prova de que subjaz 

nesses discursos um testemunho sobre práticas pedagógicas que ofuscaram o esclarecimento. 

Ao superar os limites do mero subjetivismo, as páginas aqui analisadas mostram que “os 

interesses reais do indivíduo ainda são suficientemente fortes para, dentro de certos limites, 

resistir à apreensão [Erfassung] total” (Adorno, 1995a, p. 81). Como microcosmo da 

sociedade, a escola tende a ser um lugar permanente de conflitos. Nesse sentido, a arte 

literária se apresenta, não para solucioná-los, mas sim como documento da ominosa relação 

do homem com o latifúndio das ideologias, no tempo e espaço que lhe coube viver.   
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Nesta investigação procuramos analisar uma amostra de discursos literários sobre o 

modelo internato na educação brasileira. Como forma de mediação teórica recorreu-se, 

sempre que possível, às contribuições da Teoria Crítica, em especial Adorno, Benjamin e 

Marcuse, atentando-se para a necessidade de aplicar suas reflexões, de forma pertinente, ao 

objeto escolhido. 

Esse balanço final aponta as muitas lacunas de uma análise calcada na apreensão de 

diferentes discursos, no presente caso, oriundo de artistas da palavra, cujos depoimentos estão 

enfeixados em diferentes gêneros textuais. Essa particularidade, contudo, se não atingiu a 

harmonia, enriquece-se na perspectiva documental e testemunhal sobre distintos momentos da 

história social brasileira, particularmente naqueles que têm as práticas educacionais como 

pano de fundo. 

A outra dificuldade, não superada, foi ajustar a experiência contada em forma de 

recriação, seja no âmbito da ficção ou da memória, e o apoio na historiografia educacional. 

Nesse sentido, sentimos que faltou uma proximidade maior com o percurso de cada um dos 

autores escolhidos em sua condição de aluno. Essa tentativa de suprir a ausência de registros 

documentais ficou restrita, infelizmente, aos indícios (auto)biográficos  de cada um deles. 

Esses empecilhos não arrefeceram, contudo, o empenho em trazer para o debate 

institucional o contributo do texto literário para a  área da pesquisa no âmbito da educação, 

malgrado sua forma constitutiva, que tem nas impressões subjetivas o principal suporte. Mas, 

como propugna a teoria crítica, a pesquisa científica precisa de mais sujeito (objetivado) e, 

portanto, de mais reflexão social, não de menos sujeito, como pretende o positivismo.   

Nesse sentido, admitimos que os três romances analisados no primeiro capítulo 

permitem uma leitura abrangente sobre o final do Império e as duas primeiras décadas da 

República. Visando investigar o modelo internato como uma opção de ensino que transita 

entre o discurso familiar e higienista, reconhecemos que O Ateneu, Doidinho e As três Marias 

são fontes expressivas para essa análise, já que nelas estão tanto o aparato pedagógico que 

objetiva à formação moral, quanto as fraturas na maneira de atingir esse fim. Na capital da 

República ou no nordeste do Brasil, são as manifestações de um ensino retórico, exclusivista e 

centralizador que pauta o trajeto escolar dos narradores e protagonistas criados por Raul 

Pompéia, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Nesse périplo analítico feito sobre esses 

discursos textuais, observamos questões como a supremacia do todo (coletivo) sobre o 

particular (luta corporal, incêndio); as disciplinas (código, conteúdo); os castigos; a ingerência 
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da religião; o controle sobre a experiência; os diferentes modos de resistência à opressão e ao 

arbítrio. 

No segundo capítulo contemplamos as memórias de Pedro Nava e Érico Veríssimo. 

As primeiras formam um amplo painel sobre duas experiências escolares. A capacidade de 

escrita do autor, calcada em uma prosa poética, plástica e efusiva, termina por levar a leitura a 

um plano de sugestões várias que deixam tênue a linha entre o vivido e o lembrado. Já o relato 

de Veríssimo, menos extenso, mas não menos importante,  por se passar em outra região do 

país, Porto Alegre, quase que no mesmo período em que Nava encerra sua segunda 

experiência como interno no Pedro II. Em ambos, o registro de uma experiência que mediante 

o uso da memória aflora em toda sua intensidade, na medida em que a estrutura do modelo 

internato, no plano real,  não se distancia daquela que os protagonistas narradores do primeiro 

capítulo enfeixam sob a etiqueta da “ficção”. Nas instituições contempladas pelos dois 

memorialistas, observam-se práticas do cotidiano escolar, tais como leitura, escrita, recreio, 

perfil de colegas e professores, despertar da sexualidade, preconceitos, indisciplina, punição, 

entre outras. A limitação da memória como instrumento documental apresenta-se arrefecida 

tal a veracidade com que esses indicadores são apresentados nessa prosa autobiográfica.       

Parece-nos, desse modo, esclarecidas as discussões sobre o estatuto literário e sua 

eficácia como valor documental dado os enleios de subjetividade que o configuram este 

gênero da criação humana.  O resultado do contato com esse tipo de escrita é positivo quando 

se tem a noção dos riscos e limites impostos ao narrador moderno.  Sendo assim, ampliou-se a 

noção sobre o funcionamento do internato no processo escolar brasileiro, ainda mais por que 

as impressões de Nava têm O Ateneu como uma de suas principais fontes de investigação para 

reelaborar seu passado.            

A seleção de textos pertencentes a gêneros textuais diferentes ocorreu depois da 

constatação expressiva da relação da literatura com a escola, na qual o modelo internato 

aparece de modo pontual, mas significativo.  Descobrimos no nascedouro da pesquisa que não 

só o romance, mas também as memórias e a poesia faziam parte dessa tendência.  

Nesse sentido, analisamos na última parte desta investigação, o contributo de Carlos 

Drummond de Andrade. A quantidade significativa de registros, em dois momentos e espaços 

distintos da trajetória desse representante da lírica brasileira, sobre esse tipo de experiência 

escolar,  é uma dessas descobertas felizes que estão no meio do caminho do pesquisador. 

Nessa análise percebe-se que, malgrado a construção específica do texto poético, que busca a 

exploração de sentidos a partir do próprio signo, as impressões do poeta sobre esse contato 

singular com o mundo da escola é tão expressivo quanto o verificado entre os prosadores. A 
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pretensa fragilidade que reveste esse discurso, quando se pensa em seu lugar em uma 

sociedade em que tudo tende ao fetiche, ao simulacro, ao descartável, ganha tons de coragem, 

denúncia, resistência nos versos aqui dirigidos a um passado que se imiscui no presente para 

um acerto de contas. Nesse caso, tudo, menos o silêncio é o que diz essa poética gauche.  

A interpretação dos textos selecionados teve como destaques principais identificar 

neles a presença de conceitos como experiência, choque, o modelo internato como controle da 

experiência, o uso da disciplina como forma de sustentação desse modelo, o entremear do 

sexo e da religião. Da presente abordagem, inferem-se algumas constatações: é a negatividade 

que pauta o modelo internato nos discursos selecionados; o narrador, na condição de adulto, 

pode explicitar melhor a crítica sobre uma experiência passada em uma fase de estruturação 

psíquica; os textos fornecem indicadores sobre práticas pedagógicas e estrutura curricular da 

educação brasileira.  As lacunas existentes podem ser eliminadas em outras investigações: 

pesquisar as instituições nas quais os autores estudados estiveram na condição de alunos; o 

estudo de obras que tratem do modelo internato sem que seus autores tenham passado por essa 

experiência; identificar, por meio estatístico, o número de internatos (público e particular) 

existente no recorte temporal estabelecido, ampliando assim o diálogo com a historiografia da 

educação brasileira. 

 Assim, salvo as ressalvas de sempre sobre a tibieza da mão que estrutura estas linhas, 

quanto à perspectiva de análise condizente com a riqueza tanto dos objetos do corpus quanto 

do referencial teórico escolhido, concluímos que o saldo é positivo, já que, na medida do 

possível, não se canalizou a análise para o âmbito do estritamente literário. Portanto, o intuito 

fundamental desta investigação foi mostrar a literatura como um suporte para o estudo de uma 

forma de transmissão de conhecimento, moldado pela arregimentação de indivíduos retirados  

da família e postos em confronto, não só com as demandas do conteúdo, mas também com o 

desafio de aceitar, ou não, a formação moral imposta sob proscrições, prescrições, normas, 

regulamentos, entre outros, junto à convivência forçada com o outro, o diferente, o 

desconhecido. O resultado dessa experiência ou vira trauma, ou vira arte. Mostrar a tendência 

de uma ou outra dessas manifestações, foi a parte que nos coube nesta Travessia.     
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