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[...] Nada mais fácil que admitir a verdade deste o princípio: a luta 

universal pela existência; nada mais difícil – e falo por experiência – 

do que ter este princípio sempre presente ao espírito; pois não sendo 

assim ou se vê mal toda a economia da natureza, ou se erra com 

respeito ao sentido que convém atribuir a todos os fatos relativos à 

distribuição, à raridade, à abundância, à extinção e às variações dos 

seres organizados. 

(A origem das espécies, Charles Darwin).  

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O trabalho busca analisar os usos da ideia de luta pela existência na produção intelectual de 

Aluísio Azevedo entre os anos de 1880 e 1890, apoiado nas suas crônicas literárias, 

publicadas em O pensador (1880-1881), e em seu livro O cortiço (1890). A partir do 

“contextualismo linguístico”, na metodologia proposta por Quentin Skinner, analisaremos os 

usos e os significados que a ideia evolucionista de luta pela existência assumiu no seu 

processo de circulação entre os campos científico e literário. No decorrer desse estudo 

demonstraremos como a noção evolutiva subsidiou Aluísio Azevedo na discussão sobre a 

modernização nacional – laicização do Estado, fim do regime escravista, e implantação do 

republicanismo e do liberalismo econômico. Com base no cotejamento da produção 

intelectual de Aluísio Azevedo com matrizes teóricas do evolucionismo e de intelectuais 

contemporâneos, abordaremos os debates nos quais o autor se envolveu no processo de 

recepção e usos da ideia evolutiva de luta pela existência em meio às disputas envolvendo a 

fé e a ciência, o religioso e o laico, a modernidade e a tradição, o escravismo e o trabalho 

assalariado – o velho e o novo. 

Palavras-chave: Aluísio Azevedo; evolucionismos; ciência e literatura; luta pela existência; 

O cortiço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The work examined the idea of struggle for life in intellectual production of Aluísio Azevedo 

between 1880 and 1890 using as base the literary chronicles published in O pensador (1880-

1881) and the novel O cortiço (1890). From the "linguistic contextualism", in the 

methodology proposed by Quentin Skinner, we will analyze the uses and meanings that the 

evolutionist idea of struggle for life has assumed in its process of circulation between the 

scientific and literary fields. In this study, we will demonstrate how the evolutionary notion 

subsidized Aluísio Azevedo in the discussion of national modernization - state laicization, the 

end of the slave regime, and the implantation of republicanism and economic 

liberalism.Based on the comparison of the intellectual production of Aluísio Azevedo with 

theoretical matrices of evolutionism and contemporary intellectuals, we will show the debates 

in which the author was involved in the process of reception and uses of the evolutionary idea 

of struggle for life amid the disputes involving faith and science, religion and the secular, 

modernity and tradition, slavery and wage labor - the old and the new. 

Keywords: Aluísio Azevedo; evolutionary theory; Science and literature; struggle for life; O 

cortiço. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreender os usos da ideia de luta pela existência no interior da obra de Aluísio 

Azevedo e o ambiente intelectual no qual os trabalhos do escritor maranhense foram 

produzidos são os alvos desta investigação. A partir do cotejamento de suas crônicas 

publicadas entre os anos de 1880 e 1881 em O pensador e do romance O cortiço (1890) 

explicitaremos a luta travada entre o escritor maranhense contra as “antigas instituições” – a 

escravidão, a monarquia e a Igreja Católica. Disputam-se em sua obra o velho contra o novo, 

a tradição contra a modernidade, o atraso contra o progresso, o religioso contra o laico, o bem 

contra o mal, a Monarquia contra a República, a escravidão contra o liberalismo econômico, o 

português contra o brasileiro, o estrangeiro contra o nativo; todos esses antagonismos, 

transpostos às suas narrativas, demonstram a constante tensão em relação à manutenção da 

vida, ou seja, a mais clara expressão da luta pela existência, na qual o exercício do poder e a 

sobrevivência são garantidas aos mais “fortes”. A ideia de luta pela existência expressa na 

narrativa aluisiana define-se como todas as estratégias desenvolvidas pelos seres vivos para 

garantirem condições básicas para a manutenção da sua vida, desde a obtenção de alimento e 

abrigo, o exercício do poder sobre os demais, até a defesa de sua segurança física, em um 

meio ambiente de constante transformação. Ao longo deste estudo demonstraremos como na 

obra do escritor maranhense a ideia evolucionista de luta pela existência assumiu diversos 

significados, podendo expressar-se a partir da luta entre gêneros, luta de classes, disputas de 

nacionalidade, luta entre grupos étnico-raciais, e luta pela manutenção da vida frente às 

condições desfavoráveis e circunstanciais da Corte Imperial. 

Com esta dissertação, esperamos contribuir com os estudos que analisaram a produção 

intelectual de Aluísio Azevedo e o contexto intelectual no qual esteve inserido, em especial, 

os grupos ligados à recepção do evolucionismo no Brasil. Buscaremos também apresentar 

aspectos da produção intelectual dos homens de letras do final do século XIX, que 

possibilitam problematizar os diversos significados então disponíveis para a ideia de luta pela 

existência.  

Aluísio Azevedo ingressou antes dos vinte anos de idade na imprensa periódica e foi 

um dos mais ferrenhos defensores da profissionalização da carreira literária no país. É 

considerado um dos primeiros intelectuais brasileiros a viver por um largo período de sua vida 

apenas dos ganhos obtidos a partir da sua produção intelectual. Sua produção literária está 
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situada entre os últimos anos do Império e os primeiros anos da República no Brasil. Foi 

responsável pela elaboração de diversos romances, peças teatrais, contos, crônicas e 

caricaturas. É consenso entre os seus estudiosos o pioneirismo do escritor maranhense em 

introduzir na literatura brasileira a estética e os preceitos da escola Naturalista (CANDIDO, 

1976;MÉRIAN, 1988; MONTELLO, 1975). 

A participação de Aluísio Azevedo na vida intelectual brasileira, sobretudo, suas 

contribuições para a imprensa periódica, demonstrou seu engajamento no processo de 

recepção das “novas ideias” (ALONSO, 2002; DOMINGUES et al. 2003; GUALTIERI, 

2003; 2008; SÁ, 2006). Seus anos de atuação na imprensa nacional foram de 1878 a 1895 e 

sua periodicidade foi bastante irregular, tendo estado ligado aos principais jornais da Corte 

Imperial entre os anos de 1881 e 1895. Foi durante esse período que o autor produziu uma 

série de trabalhos em que fez uso das ideias evolucionistas, sobretudo, aquelas ligadas ao 

pensamento de Darwin e Spencer.  

Segundo um dos biógrafos de Aluísio Azevedo, Jean-Yves Mérian, desde os anos de 

1880-1881, o escritor maranhense dava provas de um conhecimento relativamente extenso 

das teorias filosóficas e científicas em voga, dissertando na imprensa sobre Taine, Darwin, 

Comte e Spencer. Porém, esses exercícios acadêmicos não provam, segundo seu biógrafo, que 

ele tenha tido um conhecimento profundo destas obras, mas, sim, noções suficientemente 

precisas para expor seus pensamentos com relação a determinados temas. Seu intérprete 

lamenta o fato de Aluísio Azevedo não ter continuado a compor crônicas após os anos de 

1881, o que possibilitaria acompanhar, no plano filosófico, sua “evolução” nesse debate 

(MÉRIAN, 1988:523).  

Em um estudo destinado a investigar a história cultural e as polêmicas literárias 

brasileiras, Roberto Ventura (1991) argumentou que, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro 

na segunda metade do século XIX, foram discutidas ideias positivistas, antiabsolutistas e 

antiescravistas. Logo, no caso brasileiro, o naturalismo e o cientificismo tiveram papel 

semelhante à Ilustração na Europa no século XVIII, ao trazer um saber secular e temporal, 

afastado das concepções religiosas. Nessa esteira, diversos evolucionismos apareceram como 

correntes filosóficas discutidas entre os homens de letras.  

A literatura e a cultura brasileira se transformaram na segunda metade do 

século XIX com a recepção de modelos europeus, como a história natural e a 

etnologia, que forneceram instrumentos para a interpretação da natureza 

tropical e das raças e culturas brasileiras. Foi adaptada a “visão” de 
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naturalistas, etnólogos e viajantes estrangeiros sobre o Brasil e a América do 

Sul. A etnologia assumiu configurações específicas, vinculadas ao racismo, 

cientificismo, positivismo, evolucionismo e naturalismo. Esses paradigmas 

foram introduzidos, a partir de 1870, tendo como referência o debate 

romântico sobre os fundamentos da literatura e da cultura brasileira, em 

oposição ao passado colonial. Durante a viagem de volta ao mundo no navio 

Beagle, que foi a base de Origin of species (1859), o naturalista inglês 

Charles Darwin esteve no Brasil, país que odiou por causa da escravidão e 

da brutalidade dos senhores com os cativos. Mesmo assim se deixou fascinar 

com a paisagem e a vegetação das regiões tropicais, apreciadas em sua 

estadia em Salvador e no Rio de Janeiro, em 1832. Os estudos de Darwin 

sobre as formas de vida e a luta pela sobrevivência foram lidos e discutidos 

no Brasil. Debatiam-se a origem das espécies, as leis da evolução e suas 

possíveis aplicações à literatura, à cultura e à sociedade. Nas polêmicas, os 

letrados lutavam por suas ideias e grupos, pela “sobrevivência” ou “morte” 

na cena da literatura e do jornalismo. Época de escritores combativos, de 

polemistas irados, de bacharéis em luta (VENTURA, 1991:12-13). 

 

Analisando a trajetória de críticos literários contemporâneos e amigos pessoais de 

Aluísio Azevedo como Araripe Junior e Sílvio Romero, Ventura (1991) afirmou que o 

nacionalismo literário do século XIX apresentava um forte componente eurocêntrico, apesar 

das reivindicações de autonomia e originalidade. A incorporação das ideias civilizacionistas e 

de teorias ambientais e raciais levou a uma relação eurocêntrica com o meio local e a uma 

abordagem etnocêntrica das culturas populacionais ao topo das discussões. Os críticos, e 

também os literatos brasileiros, internalizaram a ambivalência do discurso europeu perante o 

mundo selvagem e as realidades exóticas, idealizando os padrões metropolitanos de 

civilização. Produziu-se assim, a partir da idealização das metrópoles, um tipo de auto-

exotismo, em que o intelectual “periférico” percebia a realidade que ocircundava enquanto 

“exótica”. O exotismo permitiu, por um lado, o distanciamento ante os costumes da própria 

sociedade, e a adoção de um olhar antropológico em suas interpretações. Por outro, introduziu 

negatividade em suas auto-representações – visões etnocêntricas das culturas populares 

africanas, indígenas e mestiças. A teoria da desigualdade das raças se difundiu no Brasil 

juntamente com os ideais positivistas, cientificistas e evolucionistas, em especial, nas últimas 

três décadas do século XIX. Em um ensaio clássico e largamente difundido no Brasil, 

Gobineau inverteu a imagem do homem natural formulada por J-J Rousseau. Gobineau 

naturalizou as diferenças, que fundamentou em fatores étnicos e traços inatos. Foi através das 

obras de Gobineau, André Retzius, Lapouge, Fouillée, Büchner, Gustave le Bon e Herbert 

Spencer, que as ideias raciais foram integradas ao cientificismo e ao ideário racialista corrente 

entre os intelectuais brasileiros da virada do século.  
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As teorias racistas se ligaram aos interesses dos grupos letrados de se 

diferenciar da massa popular, cujas formas de cultura e religião eram 

depreciadas como atávicas, atrasadas ou degeneradas. A teoria racista não 

exprimiu, portanto, apenas interesses colonialistas e imperialistas, já que se 

articulava aos interesses dos grupos nacionais identificados à modernidade 

ocidental. O racismo e o liberalismo foram redefinidos no Brasil, o que torna 

problemática as colocações de Roberto Schwarz sobre as “ideias fora do 

lugar”, ou as de “atraso” e “reflexo cultural”, propostas por Dante Moreira 

Leite e Nelson Werneck Sodré. Essas posições privilegiam a divergência 

entre o local e o importado, ao deixar, em segundo plano, o reajuste dos 

modelos europeus às condições locais (VENTURA, 1991:58-59).  

 

As consequências desses reajustes, ainda segundo Ventura (1991), foram: a 

proclamada inferioridade racial dos elementos não-brancos e a construção de inúmeros 

projetos para a civilização brasileira a partir do progresso social – alicerçado na superação dos 

problemas raciais, políticos e ideológicos. 

É durante esse período que o movimento Naturalista adentrou o campo intelectual 

brasileiro. O Naturalismo é um amplo movimento artístico, marcado pela estética da 

exposição do mundo real a partir do que é observável e experimentável. É considerado como 

o ápice do movimento Realista dada a sua exacerbação descritiva da vida cotidiana, 

sobretudo, dos temas considerados inadequados pelo movimento Romântico. Marcou 

presença na literatura, na pintura, na música, no teatro, nas artes plásticas e na produção 

cientifica. No Brasil, dois foram os principais modelos divulgados e acolhidos, a saber: o 

francês, em especial a partir dos trabalhos de Émile Zola – inspirado pelo modelo de medicina 

experimental proposto pelo médico também francês Claude Bernard –; e, o português, 

inspirado no modelo francês, em especial a partir dos trabalhos do português Eça de Queiros. 

As diretrizes estéticas e metodológicas desse movimento eram a de que a literatura devia se 

empenhar em produzir relatos pretensamente fiéis da realidade observada a partir da 

experimentação. Partindo da descrição do mundo real e da ação das leis gerais que regem o 

cosmo, o literato deveria transpor para o romance os fatos tais como observados, com o 

intuito não apenas de entreter, mas também de educar seus leitores às ciências naturais e 

positivas (CANDIDO. 1975). Com relação à estreita ligação entre o Evolucionismo e o 

Naturalismo, segundo Haroldo Sereza (2012), assim como na Europa, as ideias evolucionistas 

no Brasil encontraram terreno propício para se disseminar a partir do movimento Naturalista.  

Ainda de acordo com Sereza (2012), o naturalismo proporcionou, a partir da utilização 

de seu método experimental, a inclusão do proletariado e dos marginalizados pelo capitalismo 
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na obra de arte. O autor defendeu que o Naturalismo é fundamentado na clara oposição ao 

Romantismo – especialmente em seu privilégio da exposição do cotidiano burguês. Em seu 

estudo o autor demonstrou como a estética Naturalista foi recepcionada e ajustada pelos 

intelectuais brasileiros durante a segunda metade do século XIX e como esses reajustes 

produziram entre nós um novo tipo de estética, capaz de amalgamar os preceitos de sua matriz 

e as condições das letras e da sociedade brasileira.  

No campo da literatura ficcional compuseram-se importantes trabalhos que nos 

possibilitam pensar as recepções das “novas ideias”. Dentre eles, destacam-se os textos 

produzidos pelo escritor maranhense Aluísio Azevedo. Livros como O mulato (1881; 1889),1 

Casa de pensão (1884), O homem (1887), O cortiço (1890) e O livro de uma sogra (1895) são 

consideradas obras de estética Naturalista, que, em seu bojo, discutiram os principais temas 

ligados ao pensamento evolucionista, em especial, àqueles relacionados com o meio, a raça, a 

hereditariedade e a luta pela existência.  

O romance O cortiço foi publicado pela primeira vez em 1890 pela editora Garnier, e, 

como apontam as diversas críticas literárias contemporâneas ao autor, recebeu boa acolhida, 

sendo caracterizado como um dos mais expressivos e bem-acabados romances do gênero 

Naturalista escrito em terras brasileiras, sobretudo, pelo método experimental e observacional 

adotado em sua composição. De acordo com os preceitos estéticos do Naturalismo, propostos 

por Émile Zola, no qual o escritor maranhense se inspirou, ao romancista experimentador não 

cabia assumir uma posição, mas sim ler a realidade a partir das diretrizes científicas. Em O 

cortiço, os postulados científicos são incorporados à narrativa ficcional, a fim de proporcioná-

la chaves interpretativas para a compreensão das diversas transformações pela qual passavam 

a sociedade carioca. A realidade objetivada seria alcançada, desta forma, na incorporação 

seletiva e ressignificação dos fundamentos científicos. Ou seja, a ciência estava a serviço do 

romance ficcional, e não o contrário. Vale ressaltar que não era pretensão do autor compor um 

tratado científico, porém, é notória a presença de diversas concepções científicas em sua 

narrativa ficcional, não apenas a partir de seu narrador, mas também nas diversas trajetórias 

individuais de suas personagens. Os usos da ideia de luta pela existência no interior de sua 

obra apontam para os diversos significados que a mesma poderia assumir no contexto 

intelectual brasileiro.  

                                                           
1Esta obra conheceu duas versões, a primeira foi publicada em São Luís do Maranhão em 1881 e a segunda no 

Rio de Janeiro, com sensíveis alterações em 1889.  
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 Em O cortiço são narradas as trajetórias de diversos personagens que moram em um 

conjunto habitacional típico do final do século XIX no Brasil, sobretudo, nas grandes cidades 

espalhadas pelo país e que eram especializadas na oferta de serviços, os cortiços.2 Figuram 

entre os seus principais temas as más condições de vida das camadas mais pobres, sobretudo, 

o proletariado urbano do Rio de Janeiro; bem como os supostos hábitos corrompidos da 

emergente burguesia urbana. 

Percebemos que muito se discutiu até agora sobre o caráter documental desse romance 

para a compreensão da sociedade carioca, em especial, dos modos de vida do proletariado 

urbano e da burguesia ascendente de fins do século XIX. Optamos pelo diálogo com alguns 

destes trabalhos historiográficos, a fim de demonstrar a enorme complexidade de 

enquadramentos realizados e a posição em que nos situamos nesse debate. Desde que veio à 

baila, o livro O cortiço despertou uma série de críticas que buscaram enquadrar e 

compreender a disposição e os significados dos seus temas, as suas filiações teórico-

metodológicas, as críticas referentes à sociedade carioca e a relação com o período no qual foi 

gestado. Importantes nomes das ciências sociais analisaram a obra e a trajetória de Aluísio 

Azevedo, buscando compreender em alguns casos suas “intencionalidades” na criação de suas 

personagens. Diversos ensaios, capítulos de livros, biografias de vida e intelectual, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos ratificaram o valor que este 

romance tem na compreensão dos hábitos da sociedade carioca da época, bem como em 

relação às ciências em voga no período e à recepção das “novas correntes de pensamento” em 

circulação entre o Velho e o Novo Mundo. 

Gilberto Freyre (1900-1987), em Sobrados e Mucambos (1936) afiançou que O 

cortiço seria um retrato disfarçado em romance que é menos ficção literária que 

documentação sociológica de uma fase e de um aspecto característico da formação brasileira. 

Mesmo não tendo feito uma análise mais aprofundada sobre a obra ou a trajetória do escritor 

maranhense, o sociólogo pernambucano ressaltou o caráter documental e a diversidade de 

estratos sociais presentes na narrativa aluisiana. 

                                                           
2Os cortiços são apresentados na literatura da época como habitações precárias, muitas vezes de um único 

cômodo, que eram geralmente divididos por um número irregular de moradores, nem sempre oriundos do 

mesmo grupo familiar. Tornou-se mais comum durante a ocupação dos centros urbanos na segunda metade do 

século XIX, sendo a sua origem anterior a este período. Para mais detalhes sobre a historicidade deste tipo de 

habitação na cidade do Rio de Janeiro, favor consultar o trabalho de Sidney Chalhoub, Cidade Febril: Cortiços 

e epidemias na Corte Imperial (2017). 
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Na literatura sobre O cortiço, notamos importante atenção devotada à análise da 

concepção erótica e sexual (BEZERRA, 2012; CHAPSKI, 2014; NASCIMENTO, 2010; 

SEREZA, 2012; TADDEI, 2007). Uma das facetas mais exploradas na literatura de tipo 

Naturalista, segundo esses autores arrolados, são certamente as relações sexuais e o erotismo 

dos estratos mais pobres da sociedade. Esses autores afirmam, porém, sem demonstrar a 

existência de relações entre as ideias científicas em voga no campo da biologia e as 

personagens aluisianas. Outro grande grupo de interesse foi certamente a formação e a 

composição dos núcleos familiares. A pluralidade dos agrupamentos familiares, sua formação 

e dissolução na narrativa ficcional apontam para uma leitura que complexificava as relações 

sociais compartilhadas pelos inúmeros moradores do cortiço e do sobrado, que se localizava 

nas imediações, e onde vivia a família nuclear tipicamente burguesa (FERREIRA, 2012; 

ROCHA, 2009). Ambos os espaços são encarados como antagônicos, na obra de Aluísio 

Azevedo, segundo esses últimos dois autores arrolados. De acordo com ambos, ao longo da 

obra, é possível entrever que, de um lado, predomina o nuclear, o estável e o homogêneo; e, 

do outro, o plural, o complexo e o heterogêneo.  

Interessantes são os estudos que exploram a ascensão social, sobretudo, dos homens e 

dos imigrantes europeus no interior de O cortiço (GALVÃO, 2015; MATTOS, 2014; 

SCHIFFNER, 2014). Segundo os autores listados, na obra discutiram-se questões como a 

nacionalidade, o gênero, a raça e as condições de adaptação às transformações pelas quais 

passavam o Brasil na virada do século XIX ao XX. Ainda de acordo com os autores, 

predominou na narrativa aluisiana a concepção de competição pela ascensão. 

Temas muito bem explorados em investigações históricas foram a pobreza e as 

péssimas condições de vidas dos marginalizados (BAHIA, 2012; JODAS, 2016). Esses 

estudos abordaram o processo de exploração do trabalho, as estratégias de ascensão e os 

diversos dilemas enfrentados pelos estratos sociais mais baixos da sociedade carioca, 

representados a partir da narrativa ficcional aluisiana, na sua luta pela manutenção da vida. 

Figuram nessa turva os desempregados, os pretos, os libertos, os imigrantes pobres e os 

brasileiros “sem classe”. 

 Antônio Candido defendeu (1918-2017) que o tema central escolhido por Aluísio 

Azevedo em O cortiço foi caracterizar o processo de acumulação de capital. Demonstrou ao 

longo de seus trabalhos A passagem do dois ao três (contribuições para o estudo das 

mediações na análise literária) (1976) e De cortiço a cortiço (1991) que, a partir da análise 
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das trajetórias individuais dos personagens de O cortiço (1890), é possível encontrar a 

primeira caracterização feita na literatura nacional sobre o processo de acumulação de riqueza 

no Brasil. O seu primeiro trabalho, Dos dois aos três, foi produzido como questionamento ao 

método estruturante proposto por Affonso Romano de Sant’Anna, em seu estudo Análise 

Estrutural de romances brasileiros, publicado no ano de 1973, no qual um dos romances 

analisados foi exatamente O cortiço. De acordo com Sant’Anna (1973), O cortiço é 

estruturado do início ao fim por duas ciências: a biologia e a termodinâmica. Afirmava ainda 

o último autor que a obra era inteiramente pautada pelos postulados científicos de Darwin, 

Huxley, Spencer e outros intelectuais ligados ao movimento evolucionista. E que sua 

organização era extremamente simples, contendo apenas uma clara oposição entre o simples e 

o complexo, entre o cortiço e o prédio, entre o branco e o preto, entre o brasileiro e o 

estrangeiro, entre a mulher e o homem e entre o escravo e o livre. Como apontou Haroldo 

Sereza (2012), desde o seu título, a proposta metodológica de Antonio Candido é superar o 

modelo dicotômico apresentado por Sant’Anna e lançar mão do modelo dialético para 

explicar a complexidade e originalidade de Aluísio Azevedo. Para Antonio Candido, 

encontramos não apenas o binário, oposto e contraditório, mas também o complexo, o plural e 

o uniforme na obra de Aluísio Azevedo (homem-mulher, cortiço-sobrado-rua e livre-escravo-

miserável).  

Antônio Candido, em seu estudo de 1974, publicado dois anos depois, não negou 

totalmente o método estruturalista proposto por Sant’Anna, o que buscou foi, a partir da 

crítica, refinar o método, reafirmando a oposição existente na obra de Aluísio Azevedo do 

branco versus homem de cor e homem versus mulher. Foi apenas no ano de 1991, em De 

cortiço a cortiço, que Antônio Candido se afastou do modelo estrutural para propor uma 

análise comparada da obra O cortiço com L’assommoir de Émile Zola.3 

Antônio Candido, ao esquadrinhar a obra aluisiana, afirmou que “[...] embora filha do 

mundo, a obra é um mundo, e que convém antes de tudo pesquisar nela mesma as razões que 

a sustêm como tal” (1991:111).4 Entender as razões e os núcleos de significados foi o que 

pretendeu o autor ao analisar O cortiço. Em seu estudo adotou a exposição do estilo antes da 

                                                           
3 Para uma discussão mais detalhada entre as duas, favor consultar: Monte (2012). 
4 CANDIDO, Antônio. De cortiço a cortiço. São Paulo: Novos Estudos. Nº 30, Ano. 1991. P. 111-129. Este 

capítulo é baseado em outros trabalhos: "Literatura-Sociologia: A análise de O Cortiço de Aluízio Azevedo", 

Prática de Interpretação Textual, Série Letras e Artes, Caderno nº 28, Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, 1976; "A Passagem dos Dois aos Três (Contribuição para o estudo das mediações na análise 

literária)", Revista de História, n° 100, São Paulo, 1974 (data correspondente à seriação em atraso; na verdade, 

publicada em 1976). 
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análise hermenêutica da obra, a fim de perceber o que chamou de “diferenciações” e 

“indiferenciação” com relação às influências de L’assommoir de Émile Zola. As conclusões a 

que chegou Antônio Candido apontam para o caráter crítico adotado por Aluísio Azevedo na 

representação das diversas classes sociais em oposição. Assim, o autor constrói um esquema 

explicativo que supõe apreender o núcleo temático da obra:  

 

N'O Cortiço está presente o mundo do trabalho, do lucro, da competição, da 

exploração econômica visível, que dissolvem a fábula e sua intemporalidade. 

Por isso falei aqui em jogo do espontâneo e do dirigido, concebidos, não 

como pares antinômicos, mas como momentos de um processo que sintetiza 

os elementos antitéticos. Espontâneo — mais como tendência, ou como 

organização difusa, à maneira da sociabilidade inicial do cortiço, fortemente 

marcada pelo espírito livre do grupo. Dirigido — que é a atuação de um 

projeto racional (CANDIDO, 1991:128).  

 

Mesmo reconhecendo o enorme valor que os estudos de Antônio Candido representam 

para a História e para a Crítica Literária, e as especificidades teóricas e metodológicas de sua 

abordagem, pretendemos, em diálogo com a sua interpretação, argumentar que os usos que 

Aluísio Azevedo fez das ideias evolucionistas, em especial, da ideia de luta pela existência, 

nos permitem ver a luta de classes, mas também as diversas outras disputas existentes no 

interior da obra. Acreditamos que o eixo temático da obra não esteja apenas na discussão em 

torno do mundo econômico. Defendemos ser O cortiço uma obra marcada pelo hibridismo, na 

qual foi possível amalgamar diversas disputas e transformações sociais para sua composição. 

Com relação aos eixos temáticos da obra, esperamos nesta dissertação contribuir com essa 

discussão, aprofundando os estudos iniciados por Antônio Candido. 

Embasado na proposta metodológica de Antônio Candido, bem como, pela literatura 

dos clássicos do pensamento marxista, Vinícius Pereira Bezerra (2012) afirmou que “a 

ressignificação simbólica no romance indica um nível de apreensão da realidade mais adiante 

às fulgurações ideológicas, e descuidar disto seria laborar em franco erro heurístico” 

(BEZERRA, 2012:91). Seu objetivo principal foi analisar a correlação existente entre a 

sexualidade e os espaços, em especial, os espaços coletivos, urbanos e marginalizados. Sua 

investigação estabeleceu um paralelo entre a vida sexual das personagens da obra com as 

transformações sociais colocadas em curso na segunda metade do século XIX a partir do 

processo de modernização. Buscou, assim, encarar a obra como autônoma de seu contexto 

histórico, sem perder de vista os diversos indícios que apontam para a coerência com o 
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contexto social no qual a mesma foi produzida. O autor reafirmou a necessidade da 

antecedência da exposição do estilo em detrimento do conteúdo da obra. 

Monica da Silva Barbosa em sua dissertação de mestrado em Literatura Inglesa, 

defendida em 1981, na UFPR, intitulada O naturalismo em O cortiço de Aluísio Azevedo e 

Maggie de Stephen Crane, buscou realizar uma análise comparada das duas obras, 

enfatizando as especificidades da recepção do movimento Naturalista no Brasil e nos Estados 

Unidos. Concluiu a autora que em ambos os casos é possível perceber um forte teor 

evolucionista, porém, o modelo brasileiro parece ter se pautado em uma visão mais 

“instintiva”, sobretudo, a partir dos estudos de Charles Darwin, enquanto que, no caso 

estadunidense, é possível perceber a utilização do modelo de Darwinismo Social a partir dos 

estudos de Herbert Spencer, entretanto, com tonalidades de um forte puritanismo. 

Concordamos em partes com os argumentos da autora, sobretudo no que diz respeito 

ao ambiente intelectual do século XIX, porém, estamos em desacordo no que se refere à visão 

evolucionista adotada por Aluísio Azevedo. Ao longo desse estudo, buscaremos salientar o 

hibridismo no processo de recepção das teorias evolucionistas por partes do escritor 

maranhense, o que lhe permitiu amalgamar as ideias propostas por Darwin e Spencer, 

sobretudo com relação à noção de luta pela existência. 

Amanda Servidoni Jodas (2016), em sua dissertação de mestrado em história 

defendida na UNICAMP, argumentou que, na análise de O cortiço, as relações econômicas 

devem ser consideradas como importantes para a compreensão de sua narrativa literária, 

porém, não devem ocupar o papel de elemento único de transformação e desenvolvimento da 

trama.  Se observadas em conjunto com as demais relações existentes no romance (relações de 

poder, de gênero, de trabalho, de raça, de níveis sociais diversos), as condições econômicas 

oferecem uma interpretação mais complexa a respeito da composição das diferentes camadas 

sociais, de seus comportamentos, das trocas que realizavam entre si e da posição que 

assumiam como vencidos, vencedores ou meros sobreviventes do processo de acumulação do 

capital e dos novos caminhos traçados a partir das relações impostas pelo trabalho assalariado 

na Corte Imperial em fins do século XIX (JODAS, 2016:16). Dessa forma, o nosso estudo 

seguirá passos similares ao de Amanda Jodas, ao ampliar o repertório de fontes na análise de 

O cortiço (1890), a fim de perceber não apenas o universo econômico no qual a obra foi 

produzida, mas também seu respectivo ambiente intelectual e científico. 



 
 

11 
 

Daniela Soares dos Santos, em sua dissertação de mestrado em História, Estudo de um 

projeto de nação para o Brasil de fins do século XIX a partir da leitura dos romances 

publicados por Aluísio Azevedo entre 1881 e 1895 (2007), buscou compreender e discutir o 

uso da literatura como prática política na sociedade carioca de fins do século XIX. Dessa 

forma, utilizou-se dos romances O Mulato (1881), O Cortiço (1890), Casa de Pensão (1884), 

O Homem (1887), O Coruja (1890) e Livro de Uma Sogra (1895), procurando identificar 

nessas obras as concepções do autor sobre as questões ligadas à higiene, à habitação popular e 

à medicina. Diante o envolvimento dos intelectuais do período com os ideais higienistas e 

modernistas, identificou e discutiu o projeto social e literário para o Brasil proposto por 

Aluísio Azevedo. Defendeu a autora que, nesse contexto de intensas transformações sociais, o 

literato fez da literatura uma prática política, difundindo seu projeto político-social através de 

suas obras, destacando-se do seu grupo devido às duras críticas sociais e às sátiras que 

produziu aos excessos cometidos pelas autoridades “em nome da ciência” e “da moral”. Com 

relação à cidade do Rio de Janeiro de fins do século XIX, afirmou que, no conjunto da sua 

obra, predominou uma ideologia modernizadora permeada por uma fina ironia que expõe as 

mazelas dessa cidade, de um projeto social traçado para ela e de quem eram os seus 

idealizadores. Porém, segundo Daniela Santos, ao mesmo tempo em que propõe e partilha de 

um ideal modernizador proposto por seus pares, o autor criticou e ironizou este mesmo 

projeto e seus resultados – ou a falta deles – frente aos problemas concretos, o que se revelou 

nas aparentes ambiguidades de sua obra e em exposições que chegam a ser contraditórias com 

relação a temas centrais. Afirmou ainda que, apesar das descrições e opiniões estarem 

“filtradas” pela visão do autor e comprometidas com seus objetivos, sua obra dá vida a um 

complexo debate e aos interesses em jogo dentro do pretenso projeto de modernização da 

sociedade carioca, e do próprio país como um todo, dada a corrente ideia do Rio de Janeiro 

como um polo irradiador de “cultura e civilização”.  

De acordo com a autora, a “República” tão esperada pelo literato, no entanto, revelou 

novas contradições no seio da sociedade carioca e acentuou antigas. A reforma dos costumes 

e a “formação de almas” associadas às ideias higienistas foram então adotadas como novas 

estratégias de “guerra”. Se era preciso reformar a sociedade, o primeiro passo deveria ser a 

modificação dos costumes e a destruição dos meios propícios ao “brotamento” dos problemas 

físicos e morais da sociedade. O ideal de nação passou a cristalizar-se então no combate aos 

“signos do atraso”, sobretudo as habitações populares, estando Aluísio Azevedo sintonizado 

com esse discurso. Santos ainda argumenta que Aluísio Azevedo utilizou suas obras também 
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com o intuito da exemplaridade. Abusando dos preceitos naturalistas da hereditariedade e da 

influência do meio sobre o indivíduo, o autor escancarou para a população carioca os seus 

“problemas”, utilizando-se de suas obras e personagens para exemplificar tudo que deveria ser 

combatido em favor de uma educação melhor, uma ciência isenta e uma cidade higienizada, 

na construção do “homem higiênico” que habitaria a nova urbe renovada, “civilizada” e 

moderna. Concluiu, entretanto, que, para o pobre urbano, desalojado, desempregado, doente e 

sem grandes possibilidades de passear pelas novas e modernas avenidas de nomes e feições 

franceses, só restavam as consequências da agudização da crise sanitária e habitacional 

acarretada pelas reformas físicas da cidade. A destruição dos supostos “ícones do atraso”, para 

a construção da cidade civilizada que rumava ao progresso e deslumbrava as elites, deixou 

milhares de trabalhadores e desempregados desalojados e outros tantos em habitações cada 

vez mais precárias e insalubres. As tentativas de transformação do “país das maravilhas” 

através da “cidade maravilhosa”, seu cartão de visitas, acabaria oferecendo condições para a 

criação das primeiras favelas.5 Defendeu a autora que, mesmo que Aluísio Azevedo não tenha 

previsto esse desfecho, seu romance demonstrou bem esse contexto de intensificação do 

discurso sanitarista em prol da civilização.  

Anderson Galvão (2015), por seu turno, em A representação do negro no romance O 

cortiço, concluiu que a figura das personagens negras no livro não havia sido devidamente 

analisada pelos diversos trabalhos produzidos nas áreas da História e das Letras, uma vez que, 

só foram privilegiados os personagens principais, obliterando os secundários. Partiu da 

premissa de que os personagens ali representados foram observados diretamente por Aluísio 

Azevedo, demonstrando assim o valor documental que o romance pode exercer na 

compreensão social do Brasil de fins do século XIX. Considerando os diferentes estudos 

feitos sobre as visões do negro no Brasil e na literatura, o autor investigou o romance de 

Aluísio Azevedo, relacionando as caracterizações das personagens presentes na trama às 

questões ideológicas, às visões cientificistas e às práticas culturais vigentes no momento de 

sua produção. Trabalhou as personagens negras e suas trajetórias na trama, recuperando a 

história de negros e negras que viveram no período da abolição, confrontando-a com os 

assuntos que pautavam as discussões das elites e dos intelectuais no período. Intercruzou os 

assuntos abordados no romance com notícias de jornais, publicações de cunho científico e 

pesquisa histórica, evidenciando a ideologia do autor e mostrando que a obra possui papel 

                                                           
5Com relação à criação das primeiras favelas cariocas, a partir da destruição dos cortiços, favor consultar: Lícia 

do Prado Valladares, A invenção da favela: do mito de origem a favela.com (2005).  
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significativo na veiculação de ideias, sobretudo, racistas. Porém, afirmou que o romance, 

mesmo estando marcado pelas visões racistas de seu autor, quando lido de modo crítico, traz 

vários elementos da cultura afro-brasileira, o que pode servir para contribuir no processo de 

afirmação e conscientização da população negra. Argumentou ainda que Aluísio Azevedo 

abordou muitos assuntos que estavam em discussão na época, enquanto contava a história de 

personagens que viviam nos cortiços cariocas, de acordo com a estética Naturalista – 

buscando representar fielmente a sociedade brasileira. Em sua perspectiva as ideias 

Naturalistas e as teorias raciais presentes no romance cristalizaram o debate sobre 

miscigenação e identidade nacional travado no Brasil pelos intelectuais que se pautaram por 

uma suposta visão científica. Prosseguiu afirmando que a instituição escravidão permeia o 

romance do início ao fim e não é questionada em nenhum momento da trama e que não existe 

a causa humana no que diz respeito ao futuro dos escravos. Ao entender o romance como um 

projeto de país, o pioneiro deles, diga-se de passagem, notou que ele não continha o negro 

como elemento cidadão. Partindo da ideia de Candido de que O Cortiço é uma alegoria do 

Brasil, com sua mistura de raças e nacionalidades, identificou nos destinos e relações entre as 

personagens um modelo de país. Galvão defendeu que a alegoria, neste caso, tensionou a 

noção Naturalista de representação mecânica do mundo. A alegoria é uma ideologia 

transformada em projeto nacional, não um estado de coisas, e, figura o projeto das elites 

brasileiras no momento da abolição da escravatura e da proclamação da República. Daí a 

importância de o romance ter sido publicado no momento de grande ebulição social do país.6 

Por fim, admitiu Galvão que, mesmo caminhando entre a realidade observada e a ficção 

criada, Aluísio Azevedo valeu-se de diversas correntes ideológicas em circulação para a 

composição de sua trama, embasando o seu romance em um método experimental, que trouxe 

a lume a diversidade das populações pretas e mestiças que habitavam o Rio de Janeiro em fins 

do século XIX. Dessa forma, defendeu o historiador que o destino das populações pretas na 

trama aluisiana é o desaparecimento, uma vez que, segundo o literato, era o caminho 

inexorável das populações mais fracas frente o domínio dos mais fortes – brancos.  

No mais recente estudo sobre a obra aluisiana, Entre realidade e ficção: a alimentação 

na obra naturalista de Aluísio Azevedo, Clarissa Gomes Pesente (2018), utilizando-se dos 

romances O mulato (1881), Casa de pensão (1884) e O cortiço (1890), esboçou uma análise 

das funções literárias que a alimentação exerceu no interior das obras. Dessa forma, explorou 

as possíveis relações entre o recurso à descrição da alimentação e a estruturação dos 

                                                           
613 de maio de 1890, biênio da extinção legal da escravidão.  
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elementos narrativos, tais como personagens, eventos, locais e tempo. Concluiu a autora que, 

em nenhum dos romances analisados, o tema da alimentação serviu apenas para discriminar 

hábitos ou costumes alimentares, sendo utilizados de forma a adquirir significados e se 

relacionarem com determinadas concepções sobre o comportamento humano e a vida em 

sociedade. Partindo de uma análise pormenorizada das obras, a autora estabeleceu um 

entrecruzamento, onde é possível ver diversas relações entre os significados e os usos que o 

tema da alimentação assumiu no pensamento e nas produções Naturalistas de Aluísio 

Azevedo. Ao demonstrar como a temática da alimentação está relacionada com a “lei natural 

da luta pela sobrevivência”, a autora reafirmou a presença da concepção da luta pela 

existência no interior das três obras. Afirmou ainda que, quando analisado o tema da 

alimentação, esse se mostra relacionado unicamente à ideia de manutenção da vida, podendo 

ser encarado enquanto alegoria social, econômica, política e biológica. 

Notamos, a partir da análise dos autores supracitados, haver ainda a possibilidade de 

um estudo que tome como objeto de investigação a coexistência de diferentes usos da ideia de 

luta pela existência no interior da obra aluisiana, para que essa nos ajude a compreender a 

recepção intelectual das ideias evolucionistas.  

Nossa investigação se diferencia das demais ao propormos uma leitura contextualizada 

dos usos da ideia evolutiva de luta pela existência na produção aluisiana a partir da análise de 

suas crônicas e obra ficcional. Ao adentrarmos no campo de estudo da História Intelectual, 

usaremos como método de análise a ideia de “Contextualismo linguístico” ou “Leitura 

contextual”, proposto por Quentin Skinner. De acordo com o historiador britânico, na análise 

das obras dos escritores clássicos, devemos voltar nossos olhares para os usos das ideias e os 

diversos significados que as mesmas podem assumir e produzir em seu respectivo processo de 

circulação. Seu objetivo é compreender as intencionalidades dos autores e os diversos jogos 

de linguagem possíveis a partir do processo de circulação das ideias. O que realizaremos aqui 

é uma leitura dos diversos significados que a ideia de luta pela existência assumiram na 

interpretação dos intelectuais oitocentistas, a fim de compreender quais são os possíveis 

significados que essa ideia poderia comunicar, ao passo que demonstraremos os usos feitos 

por Aluísio Azevedo.  

A leitura contextual nos auxiliará na compreensão da circulação da ideia de luta pela 

existência, entre as ciências naturais, com Charles Darwin, Herbert Spencer e Miranda 

Azevedo, e o campo da literatura, com Silvio Romero e Araripe Jr, e, principalmente, Aluísio 
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Azevedo. A relação entre contexto e texto ganha uma nova dimensão, ou seja, o contexto é, ao 

mesmo tempo, a dimensão que informa os diferentes elementos compartilhados do repertório 

intelectual de época, mas também a base para a produção autoral específica.  

Dessa forma, o método sugerido por Skinner, ao mesmo tempo em que nos 

proporciona apreender os possíveis significados disponíveis para uma determinada ideia e 

seus usos, nos possibilita também investigar intenções autorais nessas mesmas utilizações.  

 Considerando as metodologias supracitadas, procederemos a nossa dissertação 

elencando seus respectivos capítulos. No primeiro capítulo, intitulado Aluísio Azevedo e o 

campo intelectual brasileiro, apresentaremos os significados assumidos pela ideia de “luta” e 

seus correlatos em obras de referência: dicionário e enciclopédia. Discutiremos ainda a 

trajetória intelectual e profissional de Aluísio Azevedo, desde suas primeiras participações na 

imprensa, a partir de 1876, até o momento de seu afastamento em prol da carreira de 

diplomata. Caminhando para o fim do capítulo, analisaremos as principais transformações 

sociais ocorridas no Brasil, especialmente, na segunda metade do século XIX que tiveram 

grande importância na discussão intelectual aluisiana. Nesse contexto, colocaremos em relevo 

o processo fim da escravidão, reeuropeização nacional, laicização do Estado e luta pela 

implantação do regime republicano de governo – aspectos que marcaram a fase de feitura dos 

anos em que o autor maranhense produziu.  

 No segundo capítulo, intitulado Os usos da ideia de luta pela existência na produção 

intelectual do século XIX exibiremos como a ideia evolucionista de luta pela existência foi 

utilizada na obra de intelectuais da segunda metade do século XIX. Nesse momento 

demonstraremos quais foram os usos e os significados pretendidos da ideia de luta pela 

existência nos autores clássicos do movimento evolucionista, em especial, Darwin e Spencer. 

Com relação ao campo científico nacional, veremos os usos e significados do conceito em 

escritos de Miranda Azevedo. Prosseguindo a investigação, mostraremos como o mesmo 

conceito apareceu entre os mais expressivos críticos literários brasileiros da segunda metade 

do século XIX, e como essas utilizações fizeram parte da discussão em torno da modernização 

nacional, especialmente a partir dos estudos de Silvio Romero e Araripe Jr – ligados 

diretamente com a chamada Geração de 1870. Por fim, mas não menos importante, 

demonstraremos os diversos usos e significados que o conceito assumiu no contexto 

intelectual brasileiro mais amplo, especialmente, na imprensa periódica. Veremos diversas 

ocorrências para o conceito entre os anos de 1875 e 1890 na cena da imprensa nacional a fim 
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de compreendermos o que Quentin Skinner qualificou como os possíveis “significados” que 

um conceito poderia “comunicar” em sua circulação.  

No terceiro e último capítulo, intitulado Os usos da ideia de luta pela existência na 

obra aluisiana, demonstraremos os usos que o literato maranhense fez da ideia de luta pela 

existência em suas crônicas literárias (1880-1881) publicadas em O pensador e em O cortiço 

(1890). No primeiro momento monstraremos o contato de Aluísio Azevedo com as obras 

naturalistas e evolucionistas, e a forte ligação existente entre esses dois movimentos 

intelectuais. Buscando mapear as leituras feitas por Aluísio Azevedo durante os seus anos de 

formação intelectual, explicitaremos quais foram as principais referências utilizadas pelo 

escritor maranhense no processo de confecção de suas crônicas e obras ficcionais. De acordo 

com Skinner, esse exercício nos ajudará a compreender o processo de recepção e ajustes das 

ideias evolucionistas para o campo da literatura ficcional. No segundo momento, 

explicitaremos os diversos usos e significados que a ideia de luta pela existência assumiu no 

interior das crônicas literárias produzidas e publicadas por Aluísio Azevedo no início da 

década de 1880. A partir do cotejamento dessas crônicas, colocaremos em relevo o debate 

envolvendo o intelectual maranhense e outros intelectuais de seu tempo, a fim de demonstrar 

os diversos usos e significados assumidos e pretendidos para a ideia evolucionista no interior 

da produção intelectual do escritor maranhense. Em seguida, caminhando para o fim, 

analisaremos os diversos usos e significados assumidos pelo conceito no interior de O cortiço 

(1890). A partir da análise das trajetórias individuais e coletivas das personagens da obra 

ficcional, publicada no início da década de 1890, explicitaremos o hibridismo presente no 

processo de recepção e usos das “novas ideias”, sobretudo aquelas ligadas ao evolucionismo.  

O que esperamos alcançar nesse momento é uma clara compreensão em torno do 

processo de recepção da ideia de luta pela existência na produção intelectual aluisiana entre 

os anos de 1880 e 1890, e como se articularam com a discussão mais ampla em torno da 

modernização nacional, reeuropeização do país, laicização do Estado, implantação do 

liberalismo e republicanismo, o “progresso” e a “civilização” do “novo” Brasil.  
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I. ALUÍSIO AZEVEDO E O CAMPO INTELECTUAL BRASILEIRO 

 

 

1.1. A ideia de luta pela existência no contexto intelectual brasileiro 

 

Para compreendermos melhor os significados que a ideia de luta pela existência 

assumiu no contexto intelectual brasileiro, um importante exercício é averiguarmos melhor as 

definições de “luta” e “existência” e de seus respectivos correlatos, disponíveis nos 

dicionários, nas enciclopédias e nos periódicos nacionais. 

Na 3ª edição do Diccionarioprosodico de Portugal e Brazil, publicado no Porto, em 

1890, por António José de Carvalho e João de Deus e com direitos autorais brasileiros 

pertencentes a Frederico Augusto Schmidt, cidadão brasileiro e residente no Rio de Janeiro, é 

possível encontramos definições do período sobre os termos “luta”, “briga” “disputa” e 

“guerra”. “Lucta” como era acordado ortograficamente significava combate, duelo, briga, 

guerra, esforço, lida. Nota-se que aqui o seu emprego encontra-se associado em último caso a 

palavra “lida”, relacionada com o trabalho, o labor, a faina, o ofício e o serviço. Ao mesmo 

tempo em que seu sinônimo, o verbo “lutar”, vinha a significar: travar-se corpo a corpo com 

outrem; combater; bater-se, pelejar; esforçar-se, lidar-se, resistir. A palavra “disputa”, por seu 

turno, é caracterizada enquanto substantivo feminino que significava apenas uma “discussão 

acalorada”; ao passo que o termo “briga” significava tão somente um correlato para “lucta”. 

Já o substantivo feminino “guerra” recebia uma série de definições, podendo representar: 

rompimento de paz ou de trégua; luta a mão armada, hostilidade; peleja, combate; profissão 

militar; negócios militares; oposição; jogo de bilhar entre três parceiros. O que achamos 

interessante nessas definições é como a palavra “lucta” permitia tanto significar um combate 

pessoal corpo a corpo, quanto uma guerra entre grupos ou nações, ou mesmo, a dedicação ao 

trabalho. Enquanto que a palavra “disputa” tem apenas o sentido de discussão oral, diferente 

do significado adotado por Aluísio Azevedo, que conferiu a essa palavra a força de um verbo, 

flexionando-a de forma a contribuir com a utilização da noção de luta pela existência 

(disputar, disputava, disputal-os, disputam, disputando). 

Com relação à palavra “existência”, essa poderia significar vida e/ou “vivência”. 

Enquanto que o seu correlato, a palavra “sobrevivência”, derivava do verbo “sobreviver” e 
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poderia significar: conservação, manutenção, continuação, preservação, persistência e 

sustento.  

No campo da imprensa o emprego da palavra “lucta” encontra-se também expressos 

nos títulos dos diversos periódicos que surgiam na segunda metade do século XIX. Muitos de 

vida extremamente curta. Podemos exemplificar o que foi dito com menção aos jornais A 

lucta (Publicado a partir de 1885 no Desterro, atual Santa Catarina, e impresso pela tipografia 

do Jornal do Commercio - periódico de redação de José Raposo que contou com 27 edições e 

encerrou suas atividades em seu primeiro ano de existência), O luctador: órgão do 

GremioLitterario Octaviano Hudson (Publicado em 1885, na cidade do Rio de Janeiro, sobre 

a redação de Antônio de Andrade Pinto, Francisco Gomes da Silva e Arthur Palmeira Ripper, 

teve vida curta, sendo conhecida a existência apenas de duas edições) e O luctador: jornal 

imparcial, noticioso, agrícola, comercial (Publicado a partir de 1887 em Pirapetinga, Minas 

Gerais, de propriedade de Francisco Xavier da Cruz e de curta duração, sendo conhecida a 

existência de 126 edições). Em todos esses periódicos encontramos referências às ideias 

evolucionistas, sobretudo, a de luta pela existência.  

Foi analisada ainda a Enciclopédia Popular: letras úteis, produzida por Bernardo 

Saturnino da Veiga, em 1879, e imprensa pela Tipografia Sul Mineiro, do qual ele também 

era proprietário. Já em seu prefácio, o autor explicava as razões que o levaram a produzir a 

enciclopédia literária e destinava a obra às classes sociais – agricultores, negociantes, artistas 

etc. – a quem o trabalho roubava o tempo de frequentar bibliotecas ou não dispunha de 

condições para comprar livros. Na sessão destinada a discutir a Agricultura, Veiga acionou a 

noção de luta pela existência, porém, conferiu a esta a condição de designo natural a partir da 

punição divina pelo pecado inicial dos primeiros seres humanos.  

O anjo vingador ferindo o primeiro homem, condenou a humanidade ao 

sofrimento e ao trabalho.  

Daí a luta penosa em que se vê empenhado o gênero humano, luta 

incessante, de todos os dias, luta dos braços que trabalhão e do espirito 

que pensa. 

O pecado original deixou, na frase do naturalista Plínio, o homem nu sobre a 

terra nua; e para que a história de sua vida não fosse um martirológio escrito 

com lágrimas e com sangue, ficaram-lhe a inteligência para conceber a ideia, 

a vontade para realiza-la, e para guia-lo a faculdade que discerne o bem do 

mal — mas ficaram lhe também imperiosas necessidades e grandes 

infortúnios— o frio, a fome, a enfermidade e a morte (VEIGA, 1879:2, grifo 

nosso).  
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Aqui encontramos uma explicação teológica para a perene luta pela manutenção da 

vida, na qual, o pecado original teria sido as razões pelas quais os indivíduos estariam 

submetidos ao trabalho, ou seja, o trabalho assumia aqui, uma visão extremamente degradante 

e pejorativa. Diferente do que concebia Aluísio Azevedo que via no trabalho a personificação 

da grandeza humana e um designo natural na luta pela existência, na visão expressa por 

Veiga, o trabalho é uma punição legal, na qual apenas a inteligência é capaz de aplacar sua 

tirania. Continuou as suas observações com relação à agricultura e ao longo de seu texto 

afirmou que a agricultura era uma primordial estratégia de sobrevivência lançada mão pelo 

homem para manutenção de suas vidas e de seu pleno desenvolvimento físico.  

Vem da terra tudo quanto pode proporcionar ao homem o necessário para 

seu perfeito desenvolvimento físico, todas as suas comodidades materiais e 

muitos dos mais agradáveis prazeres e suaves gozos; quanto reclamam os 

desejos que a imaginação cria, fornece-lhe a terra, cujos bens são 

inesgotáveis.  

Industrias e artes devem-lhe a existência e em seu seio procura o organismo 

animal não só os meios de sua conservação e aperfeiçoamento, como 

também os recursos para combater e subjugar elementos deletérios que 

desde o berço acompanham o ser humano.  

A agricultura, pois, não ministra ao homem somente o alimento: oferece-lhe 

tudo que é preciso para que ele seja feliz, terminando seu domínio no ponto 

em que seus produtos são aproveitados pelas artes ou pelas ciências 

(VEIGA, 1879:205). 

 

Vemos assim que o simples emprego da ideia de luta pela existência, ou seus 

correlatos, vida ou sobrevivência, não levava indubitavelmente o seu usuário a ser qualificado 

como um receptor das ideias evolucionistas, porém, a partir da análise dos usos e dos 

significados pretendidos, é possível compreendermos melhor as possíveis relações existentes 

entre o crescimento das ocorrências da ideia de luta pela existência com o mencionado 

movimento. 

Depois de feitas essas considerações iniciais, Veiga se dedicou a propor aos 

“lavradores”,7 uma série de recomendações com relação aos manejos adequados na lavoura, 

os gêneros propícios e as técnicas de trabalho e conservação dos solos. Na seção destinada a 

discutir a Etnografia, o enciclopedista afirmava que: 

A religião ensina e a ciência confirma que o homem pertence' à uma só 

família, descende de um único tronco.' Circunstancias ainda explicadas 

satisfatoriamente, porém, e que são o objeto daqueles estudos, introduziram 

                                                           
7 Expressão utilizada para referir-se aos proprietários de terras e plantio de escravos.  
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na grande família humana variedades físicas tão notáveis que ficou ela 

dividida em castas ou raças, distintas por suas feições, cores, cabelos, 

estaturas, etc. (VEIGA, 1879:233). 

 

Como apuramos, Veiga defendia uma visão monogenista, ao afirmar que todas as 

espécies humanas são pertencentes a uma só família e que, por razões não compreendidas, 

havia uma variação enorme de tipos físicos, tais como, estrutura, cores, cabelos e feições nas 

diversas castas ou raças, porém, as razões que levam a diferenciação, diverso do que 

preconizava Darwin, era proveniente das transmissões dos caracteres e não da seleção 

natural. Afirmou a existência de três raças principais: raça caucasiana (Semítico, indo-

europeu e tártaro); raça mongólica (Mandchou, símico e esquimó); e, raça etiópica. Em seu 

esquema estrutural supracitado, não incluiu o nativo americano, percebido como “[..] uma 

classe à parte os povos indígenas da América, que por alguns escritores são considerados 

como distintos das três grandes variedades mencionadas, formando a raça americana, com 

diversas divisões” (VEIGA, 1875:234). Argumentava ainda que, uma das leis naturais é a 

extinção de determinadas variações, e que dado a sua “inferioridade”, grupos como os índios 

americanos estavam fadados ao desaparecimento em sua luta pela preservação enquanto 

grupo. 

Na segunda metade do século XIX, pluralizaram-se as interpretações com relação à 

vida, seus desígnios e suas finalidades. Os usos da ideia de luta pela existência, 

especialmente, a partir dos pensadores evolucionistas ganharam relevo ao proporcionar uma 

explicação das diversas transformações pelas quais passavam as sociedades “civilizadas” ou 

em vias de “civilizar-se” – esse último era o caso do Brasil.  

No contexto social brasileiro, o conceito ganhou maior relevo a partir da década de 

1870, período da produção intelectual e científica de autores ligados ao movimento conhecido 

como Geração de 1870.8 Aluísio Azevedo é um desses intelectuais, que ao longo de sua 

produção, fez uso da noção evolutiva de luta pela existência, a fim de adentrar na discussão 

em torno do processo de modernização do país. Prosseguiremos nossa discussão apresentado 

                                                           
8 De acordo com Ângela Alonso, é assim que ficou conhecida a geração de diversos intelectuais que discutiram 

entre as décadas de 1870 as novas ideias em transito entre o Velho e o Novo Mundo. Partindo de uma análise 

que permite compreender a interface entre prática social e discurso intelectual, a autora analisou a trajetória de 

diversos intelectuais e cientistas brasileiros no período de crise do regime imperial. Os intelectuais ligados a 

esse movimento pluralizaram as críticas em relação ao Império e seus representantes, a escravidão e a Igreja. 

Reivindicavam transformações no contexto brasileiro, como o fim do regime imperial e implantação da 

república, fim do regime escravista e implementação do modelo liberal de produção, laicização do Estado, e 

implementação de políticas de imigração que viesse ressorver os “problemas” econômicos, sociais e raciais.   
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um pouco mais sobre o escritor maranhense, sua trajetória profissional e o ambiente social, 

cultural e intelectual no qual estava inserido.  

 

1. 2. A trajetória intelectual de Aluísio Azevedo: caricaturista, jornalista, escritor literário e 

diplomata brasileiro 

 

Aluísio Tancredo de Azevedo (1857-1913) nasceu em São Luís do Maranhão, filho de 

David Gonçalves de Azevedo e Emília Amália Pinto de Magalhães, tornou-se um dos mais 

prestigiados literatos brasileiros entre a passagem do século XIX ao XX (MÉRIAN, 1988; 

SILVA, 2010). Mesmo não tendo o privilégio de ter nascido em uma família rica, o que muito 

lhe dificultou no prosseguimento de seus estudos, teve a sorte de nascer em uma das famílias 

mais cultas de sua província natal (MÉRIAN, 1988:41). Dentre os seus diversos romances 

naturalistas, destaca-se O cortiço (1890), não apenas pelo seu valor estético, bem como por ter 

sido acolhido pela crítica contemporânea e subsequente à sua produção como um valioso 

documento da realidade do Rio de Janeiro das últimas décadas do século XIX. Fruto de seu 

trabalho de incursão na vida social dos moradores das habitações coletivas da Capital do 

Império, e, posteriormente, primeira Capital Federal da República do Brasil. Em sua obra, 

Aluísio Azevedo compôs um panorama complexo e multifacetado da vida do proletariado 

urbano, sinalizando para as tensões entre os setores menos abastados e a emergente classe 

burguesa.9 

Antes de adentrarmos na discussão sobre a participação de Aluísio Azevedo na 

imprensa periódica devemos atentar para o papel desempenhado pela tipografia no contexto 

social brasileiro. Com relação à implementação, desenvolvimento e consolidação da imprensa 

periódica em terras brasileiras, desenvolveu-se uma vasta literatura e diversos dos seus 

estudos, em especial, referentes à segunda metade do século XIX, apontam para o caráter 

                                                           
9 Dentre os seus contemporâneos, citamos apenas as declarações feitas por Pardal Mallet “[...] Assim tem feito 

sempre, assim vi-o fazer para este Cortiço, cujos primeiros apontamentos foram colhidos em minha 

companhia, ao fim do ano de 1884, n’umas excursões para estudar costumes, nas quais saiamos disfarçados 

com a vestimenta do popular – tamancos sem meias, velhas calças de zuartes remendadas, camisas de meia 

rota no cotovelo, chapéus furados e cachimbo no canto da boca” (MALLET, 1890:1) e por Arthur Azevedo, 

“Os brasileiros que até hoje se têm esgrimidos no romance [...] escolheram sempre uma sociedade 

convencional, mais europeia que nossa; ao que parece receavam enlamear as botas penetrando noutros lugares 

que não fossem os salões de Botafogo e as “repúblicas” dos estudantes sentimentais. Aluísio Azevedo foi aos 

cortiços, meteu-se entre essa população heterogênea das estalagens” (AZEVEDO, 1890:4). 
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pedagógico assumido pelos seus envolvidos.10 De acordo com Maria Lucia Garcia Pallares-

Burke (1998), no contexto brasileiro, dominado, sobretudo pela predominância de uma 

população rural e analfabeta, a imprensa periódica assumiu não só o papel de informar, como 

de educar, podendo ser vista como uma grande empresa educativa do século XIX.  

De acordo com Mérian, um dos momentos decisivos no ingresso de Aluísio Azevedo 

na vida intelectual brasileira se deu quando de sua ida para o Rio de Janeiro em 1876, então 

Capital do Império, permanecendo ali por cerca de dois anos e meio. O jovem maranhense 

frequentou durante estes dois anos um círculo de intelectuais, escritores, artistas e homens 

políticos, que marcavam a vida cultural, social e política da Corte Imperial, sobretudo por 

estarem diretamente envolvidos com a empresa jornalística. Sua colaboração com a imprensa 

satírica iniciou-se com o ingresso em O Fígaro, em 13 de maio de 1876, ao publicar o seu 

autorretrato (Ver imagem 1). O objetivo de Aluísio Azevedo era assumir juntamente com o 

seu irmão Artur Azevedo, a autoria da peça teatral Filha de Maria Angú, que seria 

representado na Corte. Assinou nesse primeiro periódico apenas quatro edições. Logo em 

seguida, colaborou, a partir de março de 1877, com O Mequetrefe, onde permaneceu até 

setembro daquele mesmo ano. Reapareceu no ano de 1878 em A Comédia Popular. Ainda 

segundo o seu biógrafo, “no plano político, Aluísio Azevedo demonstrou, desde o início, sua 

hostilidade ao regime imperial que explorava o povo” (MÉRIAN, 1988:107).  

 

                                                           
10Indicamos os trabalhos organizados por Nelson Werneck Sodré, A História da imprensa no Brasil de 1966 e 

por Ana Luiza Martins e Tania Regina De Luca, História da Imprensa no Brasil de 2008. Ambos oferecem um 

panorama complexo do contexto social no qual a imprensa se impôs no cenário brasileiro com ênfase especial 

para os diversos projetos políticos que se encontravam em oposição.  
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Imagem 1. Autorretrato de Aluísio Azevedo publicado em 13 de maio de 1876 em O fígaro. 

 

Aluísio Azevedo não debatia apenas as ideias políticas, como caricaturista 

entrava decididamente na ação. Podemos dizer que nesse campo, suas 

convicções foram se fortalecendo naquela época e mantiveram-se sempre 

intactas. De fato, doze anos mais tarde participaria ativamente na construção 

da República.  

A mesma paixão transparece nos desenhos satíricos sobre a vida social. O 

primeiro alvo escolhido por Aluísio Azevedo foram os portugueses. Sentia-

se brasileiro e não filho de portugueses. Tomando como pretexto a farsa de 

Eduardo Garrido “O Manuel Trinta Botões” que ia ser montada no Teatro 

São Pedro ilustrou em “O fígaro” os “Trinta botões”, uma sátira dos 

portugueses: pobres quando da sua chegada ao Brasil, fartos e gordos 

comendadores ou nobres até, no final de suas vidas, como resultado da 

exploração do povo brasileiro.  

O poder dos portugueses na economia brasileira, tema deste primeiro 

desenho, seria encontrado constantemente nos futuros romances de Aluísio 
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Azevedo, principalmente em “O mulato” e “O cortiço” (MÉRIAN, 

1988:115). 

 

Na caricatura publicada no dia 13 de maio de 1876 (Ver imagem 2), Aluísio Azevedo 

representou os imigrantes portugueses quando da sua chegada: pobres e rústicos. Ao centro da 

imagem encontra-se uma máquina que os enriquece e é manuseada pelo nativo americano 

(animalizado e seminu). Por fim, reaparecem os portugueses em sua vida brasileira (ricos, 

nobres e prováveis proprietários do modelo de habitação representado ao fundo direito da 

imagem). Fato curioso é o processo de zoomorfização pelo qual passam os portugueses em 

sua vida americana – seus pés são representados na forma de patas, que mais se assemelham 

as dos bovinos. Nota-se que ao adentrarem ao território como simples imigrantes, estes estão 

representados na figura do homem pobre. A máquina que serve como alegoria do processo de 

enriquecimento ejeta nobres senhores, robustos e sustentados por pés não humanos. Esse 

mesmo processo de zoomorfização das personagens será sentido nas páginas de O cortiço 

(1890), porém, não mais pela fusão entre membros humanos e não humanos, mas a partir da 

comparação dos instintos.  

 

 

Imagem 2. Representação de Aluísio Azevedo do neocolonialismo português no Brasil, publicado em O 

fígaro em 13 de maio de 1876. 
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Com base em Mérian, Aluísio Azevedo em suas primeiras participações na imprensa 

chamou atenção repetidas vezes de seus leitores para os males que afligiam a cidade carioca e 

a nação brasileira, a saber, a escravidão, o alastramento dos cortiços, os contínuos surtos 

epidêmicos de febre amarela e outros diversos males que preocupavam os intelectuais, os 

políticos e todos aqueles envolvidos com a saúde pública. Marcou posicionamento ao se opor 

à forte repressão policial e à impunidade que a função de cabos eleitorais garantia aos 

‘capoeiras’. Dedicou-se também a denunciar os “vícios”, a “depravação” e a “imoralidade” 

dos diversos grupos sociais; os hábitos do clero brasileiro; e, as condições de subalternidade 

das mulheres, inspirado, sobretudo, pela moral positivista de Auguste Comte (MÉRIAN, 

1988:116).  

 Marilda Lopes Pinheiro Queluz (2016) demonstrou, a partir das análises das 

caricaturas políticas de Aluísio Azevedo publicadas em O Fígaro, em 1876, e em O 

Mequetrefe, em 1877, a utilização do humor gráfico e a influência positivista e anticlerical nas 

estratégias visuais contra a Monarquia e em defesa da República.  

Com as consequências sociais e econômicas da proibição do tráfico negreiro, 

em 1850, e da Guerra do Paraguai (1865-1870), D. Pedro II passou a 

enfrentar uma crise da monarquia. A partir de 1870, crescem as influências 

do positivismo de Auguste Comte (1798-1857), do evolucionismo de 

Herbert Spencer (1820-1903) e do determinismo racial de Arthur de 

Gobineau (1816-1882), que iriam repercutir nos debates sobre nação e 

república. Em 1870, foi criado o Partido Republicano no Rio de Janeiro e, 

em 1873, foi fundado o Partido Republicano em São Paulo (QUELUZ, 

2016:141).  

 

Ainda de acordo com a autora, em Aluísio Azevedo é possível perceber, entre a busca 

de “um paraíso perdido” e a consolidação de um “futuro republicano e nacionalista”, que, 

gradativamente, desenha-se a tentativa de estabelecer a soberania de um povo caracterizado 

em suas diferentes faces. Sendo assim, as representações do Brasil e do povo brasileiro, 

assumem um olhar romântico e idealizado na figura heroica do índio e do mártir crucificado, 

pluralizando as críticas sobre o Império do Brasil, sobre a história e o próprio papel da arte na 

promoção da civilização.  

Ainda na sua primeira parada pelo Rio de Janeiro, Aluísio Azevedo adentrou na 

discussão sobre o valor estético do Realismo, ao se opor a Machado de Assis, em defesa de 

Eça de Queirós. Em 5 de maio de 1878 (Ver imagem 3) publicou na revista A Comédia 
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Popular um desenho alegórico intitulado Romantismo e Realismo: luta aberta, quando da 

publicação de O primo Basílio (1878). A atmosfera cultural do Rio de Janeiro foi um dos 

principais espaços formativos de Aluísio Azevedo, não querendo com essa afirmação 

menosprezar os seus estudos e os saberes adquiridos quando ainda se encontrava em sua 

província natal.  

 

 

Imagem 3. Caricatura de Aluísio Azevedo, intitulada Romantismo e Realismo: luta aberta, publicada em 

1878, disponível em: Comédia Popular, 05.04.1878. 

  

Na caricatura, o faroleiro que almejava recitar seus versos românticos à Elvira – 

alegoria para a poesia, que está pintada no alto do lado esquerdo da imagem, em sua sacada – 
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encontrou oposição do Dom Juan, empunhando o que à primeira vista parece ser uma arma de 

fogo. Mérian afirmou que essa imagem, mostra que, desde 1878, Aluísio Azevedo estava 

sintonizado com as produções e discussões em torno do movimento realista, sobretudo a partir 

de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão e que ele acompanhou a discussão em torno da 

recepção do Naturalismo, adiantando-se em produzir entre nós romances a essa estética 

(MÉRIAN, 1988:136-137). De acordo com Hélio de Seixas Guimarães (2016), o objetivo por 

traz da produção dessa imagem era marcar oposição ao Romantismo – representado no 

faroleiro que traz abaixo do braço uma viola, veste uma casaca a moda espanhola, botas 

longas, chapéu de aba e porta uma espada – em favor do Realismo – representado no calmo 

Dom Juan, que se veste a moda inglesa, empunha uma arma de fogo, e encontra-se sob a 

sacada de Elvira (representando a proteção e a associação desse movimento às artes). 

Outro papel significativo desempenhado pela imprensa na segunda metade do século 

XIX e que exerceu extrema relevância na formação crítica do escritor maranhense foi a de 

divulgadora das “ideias novas”. Analisando as Conferências Populares da Glória, enfatizando 

o debate gerado na imprensa com as suas preleções que tiveram o darwinismo como tema, 

entre os anos de 1873 e 1880, Karoline Carula (2007) demonstrou como as Conferências da 

Glória foi um dos espaços privilegiados de difusão de temas culturais e científicos. Suas 

conclusões são as de que o darwinismo foi o que maior celeuma provocou na imprensa dado a 

sua repercussão, com argumentos favoráveis e contrários à nova teoria. Seu estudo ainda 

buscou compreender como as discussões e polêmicas geradas como resultado dessas 

conferências serviu para preparar um determinado público, em 1881, para ler o romance O 

mulato. Além do mais a autora identificou as diversas referências darwinistas existentes neste 

romance (CARULA, 2007:162). 

 Mesmo que não existam referências diretas sobre a participação de Aluísio Azevedo 

nessas conferências, é presumível que, o ambiente cultural em que teve contato quando da sua 

primeira estada na Corte Imperial lhes proporcionou ter acesso aos temas referentes às ideias 

evolucionistas. Ainda que o contato do intelectual maranhense com as ideias evolucionistas 

não tenha se dado no momento de sua primeira ida ao Rio de Janeiro, certamente, suas 

relações de sociabilidade intelectual na Corte Imperial lhes serviram para aprofundar a 

discussão sobre a relevância das teorias evolutivas para a análise do quadro social. 

Sua participação ativa na imprensa carioca leva a crer que, neste período, se 

não assistiu às Conferências Populares da Glória provavelmente 

acompanhou-as por meio das discussões publicadas nos periódicos, uma vez 
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que este espaço se consagrou como construtor de opinião pública. Com 

relação às preleções que tiveram o darwinismo como temática, ocorridas em 

1875, é plausível supor que ele obteve conhecimento das mesmas, pois os 

grandes jornais do Rio de Janeiro também circulavam em São Luís. Segundo 

Mérian, é provável que o escritor maranhense tivesse participado da 

imprensa de São Luís antes de 1876. Mesmo que Aluísio Azevedo não 

tivesse tido esse contato com os debates acerca do darwinismo em 1875, é 

verossímil pressupor que ao chegar à Corte, em 1876, Artur Azevedo, que já 

escrevia para imprensa, ou talvez a um amigo, tivesse tecido comentários a 

respeito das conferências que trataram deste tema (CARULA, 2007:119-

120). 

 

Com relação a esta participação na imprensa, anterior aos anos de sua estada no Rio de 

Janeiro, a mesma não é confirmada por Mérian (1988), que não encontrou nenhuma referência 

a Aluísio Azevedo entre os anos anteriores a 1876. Com relação aos temas tratados nas 

Conferências, a partir das relações de conferencistas, anos e temas, disponíveis no trabalho de 

Carula (2007), tomamos conhecimento da realização da 28ª Conferência, ocorrida no ano de 

1878, em que um dos temas tratados foi a Luta pela existência: seu papel na evolução das 

espécies de autoria de João dos Reis de Souza Dantas Sobrinho.11 Entretanto, como bem 

demonstrou a autora, um dos mais ferrenhos debatedores sobre a luta pela existência nesse 

período foi Miranda Azevedo.12 Dentre os diversos resultados a que chegou a autora a partir 

da análise da obra O mulato, concluiu ser possível: 

[...] observar que em várias passagens, bem como no enredo como um todo, 

houve a utilização de preceitos darwinistas que já haviam sido apresentados, 

discutidos e polemizados nas Conferências Populares da Glória e na 

imprensa carioca, sendo que o modo como estas ideias darwinistas foram 

operacionalizadas no romance era o mesmo do ocorrido da década de 1870. 

O processo de racialização da humanidade, a inferioridade dos negros e 

mulatos perante os brancos, a origem símia do homem, a analogia entre 

negros e macacos, a luta pela sobrevivência e a vitória do mais forte; estes 

foram tópicos que despontaram nas preleções sobre darwinismo na década 

de 1870 e que também fizeram parte da trama da obra de Aluísio Azevedo 

(CARULA, 2007:158). 

 

                                                           
11À época estudante da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Não se tem disponíveis maiores informações sobre 

este personagem em nenhuma das investigações apreciadas. Ver Karolina Carula (2007). 
12Augusto Cezar de Miranda Azevedo (1851-1907) foi um médico, jornalista e três vezes deputado federal pelo 

estado de São Paulo (1891-1892; 1896-1897; 1899-1900). Defendeu na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro em 1874 a tese: Do darwinismo: é aceitável o aperfeiçoamento cada vez mais completo das espécies 

até o homem?. Iniciou a partir de 1875 uma série de preleções que tinham como objetivo promover o 

darwinismo na Corte Imperial. Ver Karolina Carula (2007) e Maria Cid (2000).  
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O que buscou a autora demonstrar foi que os preceitos darwinistas utilizados em O 

mulato foram os mesmos operacionalizados pelos conferencistas que discutiram o darwinismo 

durante a década de 1870. É possível que, desde a sua primeira passagem pelo Rio de Janeiro, 

o escritor maranhense já tivesse tido contato com a discussão em torno da luta pela existência, 

se não diretamente, ou seja, a partir da participação nas Conferências Populares da Glória, 

pelo menos indiretamente, a partir da imprensa ou em discussões com alguns dos membros de 

seu grupo de sociabilidade intelectual, incluindo aí o seu próprio irmão, Arthur Azevedo. Não 

estamos querendo com estas arguições afirmar que Aluísio Azevedo só teve contato com as 

obras evolucionistas a partir das Conferências, podendo ter tido contato bem antes de sua ida 

para o Rio de Janeiro, quando ainda residia em sua província natal, uma vez que a circulação 

das ideias evolucionistas no Brasil se deu, sobretudo, a partir de suas edições em francês, 

língua que Aluísio Azevedo dominava.  

Após a sua primeira estada no Rio de Janeiro, Aluísio Azevedo precisou retornar para 

São Luís do Maranhão, por conta da morte prematura de seu pai. É nesse contexto que iniciou 

a sua carreira literária e passou a fazer parte de três jornais anticlericais de sua terra natal. 

Através da análise de sua produção jornalística, é possível percebermos claramente o forte 

teor anticlerical em suas contribuições. Atuando em três dos mais combativos jornais locais, A 

Flecha, A Pacotilha e O Pensador, o jovem maranhense se envolveu em uma das maiores 

contendas intelectuais de sua província, tendo sido arrolado no processo movido pelos 

religiosos responsáveis pelo jornal Civilisação: Periodico Hebdomadario, órgão dos 

interesses catholicos contra O Pensador. Neste último jornal encontramos um total de 

dezenove ocorrências de crônicas assinados pelo escritor maranhense entre os anos de 1880 e 

1881, e ficou claro o seu posicionamento contrário ao status quo do clero provinciano.  

Com relação à participação de Aluísio Azevedo na imprensa maranhense, é nesse 

momento de sua produção que o literato passou a incorporar a noção evolucionista de luta 

pela existência, sobretudo, em torno da discussão com relação à modernização nacional, a 

laicização do Estado, o fim do regime escravista, a implantação do republicanismo e do 

liberalismo econômico.  Ao longo de suas produções é possível percebermos também o forte 

teor positivista adotado em oposição à filosofia eclesiástica – essa última percebida como 

nociva ao progresso e responsável pelo processo de alienamento e aviltamento da maior 

parcela da população, em especial, das mulheres.  
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 Em Pacotilha é possível continuar a acompanhar os ataques feitos por Aluísio 

Azevedo e seus companheiros ao clero maranhense. É de conhecimento dos estudiosos do 

escritor o uso dos pseudônimos Lhinho e Giroflé. Neste órgão competia ao autor discutir os 

principais temas ligados aos jornais nacionais. Vinculavam-se nesse jornal, as principais 

discussões em torno do darwinismo, evolucionismo e republicanismo.  

 Com base na análise dos três jornais do qual Aluísio Azevedo fez parte, é possível 

afirmarmos que o objetivo de seus envolvidos era opor-se à Igreja Católica provincial e a todo 

o seu conjunto de ideias, consideradas nocivas ao progresso, representada na noção de 

“velhice”. Reivindicando o reconhecimento dos novos avanços intelectuais para a 

compreensão do mundo real, o escritor maranhense colocou em oposição os “novos” e 

“velhos” parâmetros de validação da verdade. Nota-se que em sua representação do clero 

provincial frequentemente Aluísio Azevedo o apresentará como um velho, gordo e de 

péssimos hábitos. Por outro lado, em suas representações dos envolvidos com a filosofia 

positiva entrará em cena a imagem do intelectual altivo, laborioso e ordeiro. 

Vejamos um fragmento de uma das crônicas literárias publicadas pelo jornal, 

Civilisação, no dia 25 de junho de 1881, intitulada Por Secas e Mécas. Na explicitação da 

escolha do título, o redator João Albuquerque afirmou que é para se opor às obsequiosas 

injúrias da “nova literatura” que ele armara de sua pena com o objetivo de defesa da verdade e 

da tradição cristã. O texto se propõe a responder ao jornal A Pacotilha e seu autor acusou 

Aluísio Azevedo de ser um “Zolazinho caricato”. Denunciou o escritor maranhense de 

autopromover a sua literatura, dado o seu fracasso em conseguir para O mulato (1881) leitores 

reais. A crítica que se segue é uma descrição em tom sarcástico, feita sobre os atributos físicos 

e intelectuais de nosso literato, onde é possível entrevermos as possíveis discussões nas quais 

ele estava envolvido. 

Ainda pertence a mania de elogiar-se, os louvores que o meu Fulano dá a 

seu físico e habilidades. Sobre tudo é moço bonito, uma pintura de Raphael, 

uma estátua de Miguel Angelo; é um Narciso, é o lírio encantado a mirar-se 

na sonora lundu fugitivo, é o claro loro triunfado, debruçado sobre as 

grandes aguas... O homem é tudo, possui todos os predicados e bens do 

corpo e d’alma: talento singular, aptidão maravilhosa para todas as 

artes, ciências e letras: jornalista fluente, folhetenista engraçado, 

cronista tutanoso, romancista realista segundo os novos processos 

sociológicos, patológicos; conforme ‘o estudo dos meios... a fatalidade 

geográfica, as incoercíveis leis fisiológicas e climatéricas do 

temperamento e da temperatura, o despotismo do sangue, a tirania dos 

nervos, a questão das raças, a etologia, a hereditariedade inconsciente 

dos aleijões de família, tudo, o diabo!...’ Oh... aborto da natureza! Tu és o 
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mais feliz mortal deste mundo. O Fulano representa e desempenha todos os 

papeis conhecidos e imagináveis. De cinzel e pincel em punho, passa noites 

inteiras debruçado sobre a chapa de zinco, que hão de apregoar-lhe, por 

todos os cantos, o Mulato, sebenta e tutanosa obra do seu alentado e 

gorduroso talento, engenho e arte (Civilisação,1881:1,grifo nosso).13 

 

Nota-se um forte empenho do redator do texto em ridicularizar algumas das técnicas 

adotadas por Aluísio Azevedo para a promoção de sua obra. A primeira diz respeito a usar da 

imprensa para a divulgação do seu romance de forma a brincar com a realidade e a ficção. O 

autor da crônica supracitada afirmou nesse mesmo texto que as cartas dos leitores publicadas 

em A pacotilha e que tratavam de promover O mulato, tinham sido produzidas pelo próprio 

Aluísio Azevedo, na falta de leitores reais de seu trabalho. A segunda acusação diz respeito a 

um dos dispositivos publicitários lançados mão pelo autor e pelos seus parceiros – produzir 

placas com o nome de sua obra e espalhá-las pelos principais pontos da cidade maranhense. 

Dessa mesma crônica literária é possível encontrarmos alguns indícios dos temas que Aluísio 

Azevedo estava envolvido. Como podemos ver, a partir da interpretação feita pelo cronista de 

A Civilisação, o literato maranhense se interessava por uma vasta gama de assuntos e áreas de 

estudo. Entrevemos aí, alguns dos temas correlatos às ideias evolucionistas, a saber: a 

hereditariedade e a interação entre o meio e as espécies. 

Em 1881, na edição comemorativa do primeiro ano de existência d’O pensador, seus 

colaboradores dão a conhecer ao púbico o regresso de Aluísio Azevedo para a Corte Imperial. 

Na primeira página, em seção extraordinária, seus redatores comentam as tormentas sofridas 

pelo autor, considerado um perseguido por “vampiros do papado”: “A raiva hidrofóbica com 

que os vampiros do papado atacavam prova, de um modo claro e terminante, quão certeiros 

eram os dardos d’Aluízio no dorso já insensível d’esses bandidos vazios de moral e de 

dignidade”.14 

Foi de fato no Rio de Janeiro onde Aluísio Azevedo encontrou melhores condições 

para desempenhar sua carreira de escritor. A tessitura social dessa cidade também foi tema de 

numerosos de seus trabalhos, divulgados, sobretudo, na imprensa periódica. Entre os anos de 

1881 e 1895, o escritor maranhense publicou uma série de livros, contos, peças teatrais e 

reportagens jornalísticas, tornando-se conhecido entre os diversos circuitos intelectuais. 

Caminhando de forma muito fluida entre as diretrizes metodológicas da escola romântica e 

                                                           
13Civilisação, 25 de junho de 1881. 
14O pensador, 10 de setembro de 1881.  
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realista, compôs obras que ora dão a conhecer os arroubos máximos que movem as heroínas 

no tratamento dos assuntos relativos ao “coração romântico” e ora vale-se da pretensa 

objetividade reclamada pelo movimento Naturalista a fim de problematizar os princípios, as 

normas, os valores, as crenças e as regras de sua época. 

De acordo com Mérian (1988:469), atenção especial deve ser devotada aos seus 

romances híbridos, em que uniu as diretrizes metodológicas e estéticas propostas pelo 

Romantismo e pelo Naturalismo com a intenção de educar o seu público leitor para os 

romances-sociais, como assim pretendia o romancista maranhense. A partir dos romances-

folhetins é possível acompanhar de perto a junção entre o estilo romântico e o realista na 

narrativa de Aluísio Azevedo e como são significados e usados os conceitos científicos 

divulgados na segunda metade do século XIX. Em sua participação na imprensa periódica 

carioca, publicou além de seus romances, diversas peças teatrais na companhia de seu irmão 

Arthur Azevedo15 e seu amigo Émile Rouéde.16 

O último romance publicado por Aluísio Azevedo foi o Livro de uma sogra (1895). 

No ano seguinte, tornou-se diplomata brasileiro e viveu de forma descontínua em diversos 

países, tendo encontrado como último refúgio Buenos Aires, onde veio a falecer em 1913. 

Dentre os diversos locais onde esteve encontram-se: Vigo (22.03.1896-01.07.1897) na Itália; 

Yokohama (01.10.1897-1899) no Japão; La Plata (01.01.1900-31.03.1903) na Argentina; 

Salto Oriental (16.06.1903-07.01.1904) no Uruguai; Cardiff (01.04.1904-01.02.1907) no atual 

País de Gales; Nápoles (13.03.1907-09.09.1910) na Itália; Assunção (janeiro de 1911-

30.10.1911) no Paraguai; Buenos Aires (10.01.1911-21.01.1913) na Argentina, com 

passagem pelo Rio de Janeiro em duas ocasiões (1904 e 1910). Pelos seus escritos 

fragmentários é possível saber que conheceu relativa tranquilidade em Yokohama e em 

Nápoles. Foi durante sua estada em Yokohama que produziu um valoroso relato sobre o 

Japão como ele é,17 considerado pelo seu biógrafo como grande reportagem, jornal de viagem 

e estudo sociológico da sociedade japonesa (MÉRIAN, 1988:625). 

                                                           
15 Poeta, dramaturgo, contista e jornalista brasileiro (1855-1908). Ver: Jean Yves-Mérian (1988). 
16 Pintor, jornalista, dramaturgo e escritor francês (1848- 1908) que se mudou para o Brasil em fins do século 

XIX. Engajou-se na causa abolicionista e produziu juntamente com Aluísio Azevedo e outros parceiros, 

diversos trabalhos satíricos em que discutiam os embates entre as novas e as velhas instituições, sobretudo, a 

escravidão. Ver: Jean Yves-Mérian (1988) e Carlos Alberto Oliveira (2017). 
17 Esse trabalho foi publicado em 1984 a partir da reunião dos manuscritos de Aluísio Azevedo encontrados na 

Academia Brasileira de Letras.  
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Foi também durante a sua carreira diplomática que Aluísio Azevedo assumiu, em 

1897, a cadeira de nº 4, que tinha como patrono Basílio da Gama, na Academia Brasileira de 

Letras, da qual foi um dos fundadores.  

Como vimos, o ambiente cultural vivenciado por Aluísio Azevedo em sua cidade natal 

e suas incursões na Corte Imperial lhes revestiram de uma sensibilidade capaz de, ao observar 

o seu entorno, perceber a renhida e perene luta pela existência. A exposição de São Luís e do 

Rio de Janeiro, sobretudo, da vida cotidiana dos centros urbanos, é uma tentativa audaciosa de 

facultar ao público uma representação das leis gerais que regulavam a existência da vida 

brasileira. Foi nas franjas da sociedade carioca que Aluísio Azevedo coletou seus principais 

personagens. Colorindo os seus atores com diversos atributos comuns daquela população que 

se fazia representada, Aluísio Azevedo logrou receber de seus contemporâneos, até mesmo de 

seus opositores, o prestígio e a atenção desejada.  

 

1.3. A Corte Imperial: a imigração e o problema das habitações coletivas 

 

Em sua biografia destinada a historiar a vida de D. Pedro II, Lilia Moritz Schwarcz 

(1998), nos ofereceu um panorama da sociedade carioca, privilegiando, sobretudo, os diversos 

conflitos ocorridos durante os últimos anos do reinado do monarca bragantino. Comentando o 

papel desempenhado pela Corte na manutenção da antiga ordem senhorial, a historiadora 

afirmou que: 

 

Contudo, não era apenas a escravidão que ofuscava os projetos civilizatórios 

do Império; não se pode esquecer o caráter isolado da corte e dos poucos 

centros urbanos. Com efeito, o peso da população rural era enorme quando 

comparado ao da urbana. A população das capitais do Império representava 

8,49% da população total em 1823, 10,41% em 1872 e 9,54% em 1890. Para 

completar o quadro, mais ou menos 50% dessa população concentrava-se em 

apenas três capitais: Rio de Janeiro, Salvador e Recife – 59% em 1832, 48% 

em 1872 e 58% em 1890. Percebe-se, portanto, ao mesmo tempo, a 

importância da corte como centro irradiador, mas também seu caráter de 

exceção. A moda era para poucos. A escravidão era e seria, até o final do 

reinado de d. Pedro II, a grande contradição de seu Império, que pretendia, 

quase, europeu (SCHWARCZ, 1998:117). 
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A cidade do Rio de Janeiro era o centro irradiador do poder imperial ao mesmo tempo 

em que se tornava o epicentro do processo de dissolução do regime monárquico, a partir de 

1888, com o processo de abolição do trabalho escravo.18 

Discutindo a enorme onda imigratória de estrangeiros que afluiu para o Centro-Sul do 

Brasil na segunda metade do século XIX, Alencastro e Renaux (1997) afiançaram que até 

meados do século XIX, enquanto perdurou o comércio internacional de escravos, tanto a 

política agrária brasileira como seu corolário, a política de imigração, permaneceram 

ilusórias. A situação só veio a ser alterada após o ano de 1850 com a política de extinção do 

tráfico atlântico.  

 

A concentração de imigrantes pobres nas cidades confunde aqueles que 

contavam utilizar a imigração branca para “civilizar” o país. Torna-se 

evidente uma realidade social cujos termos eram até então antinômicos: a 

existência de europeus pobres, nivelados ao estatuto dos escravos de ganho e 

do eito, exercendo atividades insalubres e personificando formas de 

decadência social que pareciam reservadas aos negros (ALENCASTRO; 

RENAUX, 1997:310). 

 

Com relação ao contingente populacional imigrado para o Brasil entre a segunda 

metade do séc. XIX e as primeiras décadas do século XX, os historiadores afirmaram que 

foram mais de 5 milhões o número de europeus, levantinos19 e orientais que entraram no 

Brasil entre os anos de 1850 e 1950, número superior aos 4 milhões de africanos escravizados 

que entraram no território entre os anos de 1550 a 1850. Apontam também que no momento 

da transição entre o trabalho escravo ao livre, os africanos, portugueses e alemães 

representavam o maior contingente de estrangeiros vivendo no Brasil. A chegada de 

espanhóis intensificou-se apenas entre os anos de 1887 e 1914, enquanto que a entrada de 

italianos se deu principalmente a partir dos anos de 1890. Dada a proximidade cultural entre 

os portugueses (brancos, agricultores e católicos), que representavam o maior grupo 

estrangeiro que chegava, o debate sobre cara e modos de vidas dos imigrantes arrefeceu em 

fins do século XIX e só voltou a ser pauta principal nos últimos anos do mesmo século com 

                                                           
18 Para uma discussão mais aprofundada sobre o contexto social e intelectual brasileiro de fins do século XIX, 

favor consultar: SCHWARCZ, 1995. 
19 Denominação utilizada para os povos de origem asiática. O Levante é uma denominação imprecisa para 

caracterizar uma grande área geográfica que inclui partes da Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Chipre, 

podendo também incluir regiões da Turquia, do Iraque, da Arábia Saudita e do Egito. Ver Alencastro e Renaux 

(1997).  
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discussão sobre a imigração asiática. Um decreto de 28 de junho de 1890 proibia a entrada de 

asiáticos e africanos, porém, dada as pressões dos proprietários rurais, a lei foi revogada e 

substituída em 1892, concedendo a livre entrada de asiáticos e criação de uma política de 

incentivo às suas vindas. Este último grupo só começou a chegar em maior número ao 

território brasileiro a partir de 1908, sobretudo, vindos do Japão (1997:316).  

Em seu texto O embate entre as trevas e a luz, Margarida de Souza Neves (2009) 

analisou as impressões de Carl von Koseritz20 sobre a cidade do Rio de Janeiro. O ano era 

1883 e a rotina da cidade havia sido rompida por um acontecimento cultural de grande 

envergadura. Tratava-se do bailado Excelsior – extraordinário evento teatral organizado pela 

Companhia da Ópera Italiana, encenado no teatro D. Pedro II. Em seu enredo encontra-se o 

sonho do triunfo do progresso, da civilização e da ciência sobre o atraso, a barbárie e a 

ignorância. De acordo com a pesquisadora a julgar pela crítica, seu sucesso e sua acolhida 

foram estrondosos. No Rio de Janeiro, a nata da sociedade da corte disputou os 6.000 lugares 

colocados à venda para a sua noite de estreia, comparecendo em pessoa o próprio Imperador. 

A autora argumentou que não é possível perscrutar na mente de todos os telespectadores 

daquela noite para sabermos quantos estiveram atentos a concórdia entre as nações, expostas 

na última cena, a partir do “Império das Ciências”. Porém, a partir das impressões deixas por 

Koseritz, Neves afirmou que a partir do espetáculo, sua encenação e recepção na cidade do 

Rio de Janeiro nos é fornecido uma metáfora sugestiva do que era vivido, na Corte, nas 

últimas décadas do Império; o Rio de Janeiro era uma cidade que se via e era vista por todo o 

território como titular das melhores condições para a mediação entre dois mundos: o da 

cultura europeia e o da natureza pujante das Américas. E assim se via e era vista porque o 

lastro da tradição representado pelo Império e pelo sangue europeu que corria nas veias do 

monarca poderia contrabalançar aquilo que era percebido como “os perigos das novidades do 

tempo” e garantir a ordem, princípio e fundamento dos projetos políticos das velhas e novas 

elites do Brasil do século XIX. Os “perigos das novidades do tempo” referiam-se à crescente 

ideologia republicana. Com relação às especificidades brasileiras, nota-se o uso recorrente das 

metáforas da vida biológica: a “jovem” nação brasileira que a pouco havia nascido ainda não 

fazia parte do rol das antigas nações, porém, sua riqueza iria saldar esse déficit, aproximando-

a das velhas e experientes civilizações. Entrava em cena a ideia de nascimento, modernização, 

reprodução e morte dos regimes sócio-políticos. 

                                                           
20 Foi um professor, folclorista, empresário, político e escritor teuto-brasileiro emigrado para o Rio Grande do 

Sul nos anos de 1850 e naturalizado brasileiro. Ver: Margarida Neves (2009).  
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Uma das transformações mais sensíveis na face da sociedade carioca de fins do século 

XIX foi o seu vertiginoso crescimento populacional. Segundo as estimativas propostas por 

José Murilo de Carvalho (1987), vê-se que nas últimas décadas que precederam a instalação 

da República, apresenta-se um crescimento populacional relativo. Em termos absolutos a 

população quase dobrou entre os anos de 1850 e 1889, passando de um total de 266 mil almas 

em 1872 para 522 mil almas em 1890. A cidade ainda teve que absorver um contingente 

populacional superior a 200 mil novos habitantes nas últimas décadas do século XIX. Só no 

ano de 1891 entraram 166.321 imigrantes, tendo saído para os estados da região centro-su 

l71.264. Este enorme fluxo populacional fazia com que, em 1890, 28,7% da população 

carioca fosse de origem estrangeira, enquanto que 26% de sua população havia nascido em 

outras partes do país. Ou seja, apenas 45% era nascida na cidade (CARVALHO, 1987:16-17). 

O historiador ainda pontua que, além do adentrar populacional, é preciso mencionar o 

movimento que se deu no campo das ideias.  

Na mesma esteira, avaliando a imigração que fluiu para o Sul do Brasil na segunda 

metade do século XIX, João Klug (2009) afirmou que é notória, ao discutir a questão da 

imigração nessa região, a entrada em cena da questão da raça. Os racialistas científicos 

exerciam naquele tempo forte influência sobre lideranças políticas e intelectuais, como Silvio 

Romero, por exemplo, para quem a imigração seria um “reagente social”, mas que, sendo 

assim, se deveria tomar extremo cuidado. Dessa forma, percebeu-se que na segunda metade 

do século XIX, a imigração passou a ocupar espaço significativo nas políticas públicas, nos 

debates políticos, visto que, para muitos, a manutenção da escravidão evidenciava-se como 

inviável. Buscava-se nesse momento formar uma identidade nacional, e, nesse processo, a 

“raça” branca europeia deveria ter a hegemonia, dada sua suposta “superioridade”. Portanto, 

para os mais empenhados com as discussões intelectuais em torno dessa discussão, 

argumentavam que os “brancos” no Brasil deveriam criar uma identidade nacional semelhante 

à europeia, que viria a esmagar, com sua “superioridade”, as populações nativas e de origem 

africana (KLUG, 2009:227). Vale ressaltar que a maior parte desses debates teve a Capital 

Federal como principal lócus de discussão.  

Em Sobrados e Mucambos (1936), Gilberto Freyre buscou compreender o processo de 

passagem do patriarcado rural representado pela oposição casa grande x senzala para a nova 

organização social brasileira representada pela oposição sobrado x mucambo. Afiança o 

sociólogo que, com o processo de urbanização do país, os antigos antagonismos sociais 

ganharam novas tonalidades. O equilíbrio entre brancos de sobrado e os pretos, caboclos e 
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pardos livres dos mucambos não seria o mesmo que aquele existente entre os brancos das 

velhas casas-grandes e os negros das senzalas. Ao mesmo tempo em que o centro urbano 

proporcionava uma maior acentuação dos antagonismos, tornavam-se maiores as 

oportunidades de ascensão social, nas cidades, para os escravos e para os seus filhos, seja a 

partir da atividade artística, braçal ou intelectual. Concorriam com esse processo de ascensão 

as diversas possibilidades de miscigenação das populações negras e brancas, o que teria 

“amaciado” os antagonismos entre os extremos (FREYRE, 2004:270). A seu ver, “o sobrado 

conservou quanto pôde, nas cidades, a função da casa-grande do interior, de guardar mulheres 

e guardar valores” (FREYRE, 2004:271).  

Ao mesmo tempo em que identificou a cidade como espaço privilegiado para a 

ascensão social para o elemento “não-branco”, Freyre acreditava ser nesse espaço que se 

intensificou a rivalidade entre nacionais e estrangeiros a partir da concorrência pelos postos de 

trabalho. Mostrando como a “reeuropeização” do Brasil na segunda metade do século XIX 

contribuiu para rivalizar a dicotomia entre brasileiros e estrangeiros, Gilberto Freyre 

argumentou que, com a decadência da economia apoiada no escravo, acentuou-se a 

importância dos europeus que aqui viessem, não mais para exercer apenas os tratos do 

comércio, mas, para disputar no mercado nacional os postos de operário urbano ou artífice, 

que substituíssem o negro e a indústria doméstica e, ao mesmo tempo, viessem satisfazer a 

ânsia, cada vez maior, da parte das elites dirigentes, de europeização dos estilos de casa, de 

móvel, de cozinha, de confeitaria, de transporte, enfim, de vida (FREYRE, 2004:455). Ainda 

de acordo com o escritor pernambucano, com relação às tensões entre grupos: 

Natural que fosse se acentuando a rivalidade entre o artífice ou o operário da 

terra – em geral, o preto ou o mulato livre, porque o escravo negro não podia 

dar-se ao luxo de rivalidade com ninguém – e o operário ou o artífice 

estrangeiro, que surgia com grande réclame pelos jornais ou protegido pelo 

governo. A rivalidade, também, entre o funcionário público menor, o 

pequeno burguês brasileiro, o proletário caboclo ou mulato, e o vendeiro 

português, o “marinheiro” da venda, do botequim, da quitanda. Português 

geralmente considerado porcalhão e somítico amigado com negra que 

trabalha servilmente para ele e a quem às vezes o “marinheiro” abandonava 

depois de tê-la explorado duramente. Era esse “marinheiro” que vendia o 

bacalhau e a carne-seca a magricelas doentes, mas afidalgados nos hábitos 

de trajo: os “caboclos da terra” incapazes, como pequenos funcionários 

públicos, de se alimentarem de carne fresca (FREYRE, 2004:462). 
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O mais importante aqui é frisarmos a rivalidade apontada por Freyre, entre as diversas 

estratificações sociais, no contexto de fim da escravidão e de intensificação da imigração, e 

como a cidade torna-se o novo espaço de rivalização dos campos antagônicos.  

Segundo Gladys Sabina Ribeiro (1990), a cidade do Rio de Janeiro, entre a passagem 

do século XIX ao XX, tem sua história permeada de guerras travadas nas ruas com vieses 

nacionais e raciais, conflitos oriundos da luta pela existência, em decorrência do crescimento 

populacional. A historiadora buscou compreender os conflitos envolvendo os portugueses no 

mundo do trabalho na “República Velha”, retrocedendo no aumento vertiginoso da imigração 

rural portuguesa para os centros urbanos brasileiros nos finais dos anos imperiais. Constatou 

que a maioria dos imigrantes, sendo expressivamente do sexo masculino, ao adentrar no 

mundo do trabalho carioca, sobretudo, pelos seus privilégios “raciais”, envolvia-se em 

conflitos com os nacionais, que frequentemente acionavam um dichote há bastante tempo 

conhecido no Brasil como “mata galegos”. 

Com relação aos modos de habitar na cidade do Rio de Janeiro, Chalhoub (1996) e 

Mérian (1988) concordam que uma das transformações mais sensíveis sofridas na segunda 

metade do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, foi o aumento da população urbana e o 

alastramento dos cortiços. De acordo com o último autor: 

Os cortiços foram uma consequência direta do desenvolvimento do Rio de 

Janeiro na segunda metade do século XIX e da chegada massiva de 

imigrantes das províncias brasileiras do Norte e dos imigrantes europeus. A 

falta de planificação na construção das novas casas explica o nascimento 

deste tipo de habitat precário. Sergio Buarque de Holanda estima a 

população do Rio de Janeiro em 112.000 habitantes em 1821, 274.000 em 

1872, 522.000 em 1890. Os cortiços representavam 3% das casas e os 

habitantes que neles moravam não chegavam a representar 10% da 

população em 1869, 4% das habitações e 12% da população em 1888. 

Durante os últimos anos do reinado de D. Pedro II, os cortiços pareciam ser 

a origem de todos os males, e a cada epidemia de febre, os jornais 

denunciavam o perigo que representava para a cidade a existência deste tipo 

de habitação (MÉRIAN, 1988:515).  

 

Mesmo não sendo o mais comum modo de habitação, os cortiços ganharam um relevo 

central no debate em torno das questões ligadas à saúde pública. Como podemos ver, sua 

imagem encontra-se indelevelmente marcada pelo “perigo” que representava para a cidade. 

Chalhoub, em Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte Imperial (1996), não se utilizou 

de O cortiço, mesmo tendo endereçado uma atenção especial aos romances produzidos no 

final do século XIX, no Rio de Janeiro, por carecer nesse romance de exemplos sobre a febre 
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amarela, a varíola e a tuberculose.21 Porém, o autor, chegou a conclusões importantes com 

relação a proliferação dos cortiços e o aumento do fluxo de deslocamento interno e externo.  

[...] A proliferação dos cortiços na cidade do Rio de Janeiro deu se a partir 

das décadas de 1850 e 1860, e esteve ligada ao aumento do fluxo de 

imigrantes portugueses e ao crescimento do número de alforrias obtidas 

pelos escravos. Além disso, [...] tornava-se cada vez mais comum que os 

cativos conseguissem autorização de seus senhores para que vivessem “sobre 

si”, como se dizia na época (CHALHOUB, 2017:30). 

 

Ainda de acordo com Chalhoub, a importância dos cortiços na vida das populações 

marginalizadas evidencia-se da seguinte forma: para escravos, assim como para libertos e 

negros livres, as alternativas viáveis de moradia, na Corte, eram cada vez mais os cortiços e as 

casas de cômodos. São vários os exemplos de escravos que moravam em cortiços; além disso, 

encontravam-se famílias inteiras de ex-escravizados que se reuniam e passavam a viver juntas 

após o fim do julgo da escravidão. Com frequência, eram nessas habitações que os escravos 

iam construindo suas redes de apoio e solidariedades diversas para a realização de seus 

sonhos de emancipação. Além do mais, estes espaços eram, em muitos casos, a possibilidade 

de se misturar à população livre, caso tivesse o indivíduo optado pela fuga. O que concluiu 

Chalhoub foi que o tempo dos cortiços no Rio foi também um período de intensificação das 

lutas dos negros pela liberdade, e isso prova o grande temor que tais habitações representavam 

para os membros dirigentes do estado e sua elite intelectual auto-exótica.  

Em Visões da liberdade, um dos seus mais importantes estudos sobre o fim do regime 

escravista, o mesmo historiador nos mostrou como as diversas sublevações escravas, nos 

últimos anos do Império, vieram corroborar o anseio de fim do regime escravista em prol da 

implantação do moderno sistema liberal. Argumentou também que, nos grandes centros, 

como era a cidade do Rio de Janeiro, os cortiços tornaram-se, nos últimos anos da escravidão, 

os principais esconderijos dos escravos em fuga e espaços para a formação de redes de 

proteção, sociabilidade preta, a partir da solidariedade. Em suas notas, o historiador 

apresentou diversos exemplos de processos judiciais nos quais negros escravos, libertos e 

livres aparecem em cortiços. Em sua listagem é possível encontrarmos histórias de amor, de 

                                                           
21 Jodas (2016) afirmou que essa ausência é proposital, uma vez que era objetivo de Aluísio Azevedo compor um 

panorama que fosse, em certos aspectos, diferente daquele que tinha sido composto e reafirmado pelas páginas 

jornalísticas. Analisando os jornais e o romance, a autora encontrou diversas discrepâncias entre a 

representação aluisiana e a jornalística com relação às habitações coletivas, bem como, os hábitos de vidas das 

camadas pobres e abastadas.  
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briga entre lavadeiras, envolvimentos afetivos e sexuais entre meninos e rapazes, pequenos 

furtos, confrontos entre habitantes de cortiços opositores, bem como, confrontos envolvendo 

questões como raça ou nacionalidade.22 (CHALHOUB, 2011:313).  

Interessante notar que é exatamente nos cortiços, assim como nas fazendas de café, 

onde os recém-chegados ao Brasil tiveram um maior contato com as populações escravas, 

libertas e foragidas. O historiador ainda comentou a estreita relação existente entre os cortiços 

e as diversas epidemias que assolaram o Brasil, sobretudo, na Corte Imperial na segunda 

metade do século XIX. 

Ao que parece, os administradores da Corte começaram a notar a 

existência de cortiços na cidade nos primeiros anos da década de 

1850. Uma epidemia de febre amarela, em 1850, e outra de cólera, em 

1855, elevaram bastante as taxas de mortalidade e colocaram na 

ordem do dia a questão da salubridade pública, em geral, e das 

condições higiênicas das habitações coletivas, em particular. Foi 

criada então a Junta Central de Higiene, órgão do governo imperial 

encarregado de zelar pelas questões da saúde pública, e a Câmara 

Municipal da Corte passou a discutir medidas destinadas a 

regulamentar a existência das habitações coletivas (CHALHOUB, 

2017:34). 

 

O que percebemos a partir das conclusões a que chegou Chalhoub é que, mesmo não 

sendo um evento particular da segunda metade do século XIX, é apenas a partir dos anos de 

1850, sobretudo, a partir da proibição do tráfico atlântico de escravos, da intensificação da 

imigração europeia e da ocorrência de surtos epidemiológicos de febre amarela,23 que os 

cortiços passaram a despertar a atenção dos administradores, que se adiantaram em criar 

agências de fiscalização e controle, a fim de zelar pela ordem pública e pela salubridade da 

Capital Federal. É neste contexto que será analisado pela Câmara Municipal no ano de 1853 

um projeto de Regulação dos Estalajadeiros, proposto pela Secretaria de Polícia, no qual 

buscavam prevenir que pessoas suspeitas achassem abrigo fácil nas estalagens, bem como 

evitar a desordem pública e os crimes que porventura pudessem ser cometidos nesses espaços. 

Para aumentar o controle do Estado a este tipo de habitação (hotéis, cortiços, hospedarias e 

estalagens) previa ser obrigatória a existência de um livro de controle mantido pelo 

                                                           
22Trata-se, enfim, de um amplo painel de solidariedades e confrontos, ao qual se assiste com a evocação 

constante das personagens de O cortiço, a obra-prima de Aluísio Azevedo, como asseverou o próprio 

historiador carioca.  
23De acordo com o historiador, as explicações médicas da época para o aparecimento e expansão de febre 

amarela na cidade do Rio de Janeiro em dois momentos específicos – a partir de 1850, quando apareceu pela 

primeira vez, e no início de 1870 quando reapareceu, depois de uma ausência prolongada entre as décadas de 

1860 (CHALHOUB, 2017:71).  
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proprietário do estabelecimento no qual deveria se registrar no nome, a condição civil e o 

tempo de permanência dos condôminos. Este mesmo livro seria fiscalizado pelo subdelegado 

em incursões periódicas aos estabelecimentos. O que concluiu o historiador foi que apesar da 

opinião favorável da comissão reunida para julgar a proposta, o regulamento parece não ter 

sido adotado pela Câmara Municipal, que continuou em luta até fins do Império para o 

controle, a fiscalização e destruição dos cortiços (CHALHOUB, 2017:35).  

A aprovação de um código de postura urbana só veio a ser efetivado a partir dos anos 

de 1870 quando o enfoque deixou de ser a forma das habitações coletivas e passou a versar 

sobre os espaços. O primeiro fruto dessa nova maneira de pensar encontra-se presente no 

Código de Postura, apresentado em 5 de dezembro de 1873, no qual ficava terminantemente 

proibida a construção de novas habitações nas áreas centrais da cidade. Outro decreto do ano 

de 1876 veio reforçar essa primeira proibição, mesmo quando, ao invés de cortiço, fosse dado 

às habitações o nome de “casinhas ou outros equivalentes”. O historiador afirmou que é a 

partir desse momento que estavam engendrados os instrumentos legais para a guerra de 

extermínio contra os cortiços ou da política de expulsão das classes pobres e perigosas das 

áreas centrais da cidade (CHALHOUB, 2017:39). O que se percebe com essas medidas é o 

desejo das elites econômicas, intelectuais e políticas de fazer a civilização europeia nos 

trópicos, ou seja, “o que se procura, na prática, é fazer política deslegitimando o lugar da 

política na história” (CHALHOUB, 2017:41).  

Em seu estudo A habitação popular no século XIX – características morfológicas, a 

transformação de modelos: as ilhas do Porto e os cortiços do Rio de Janeiro, Manuel 

Teixeira (1994) demonstrou como a imigração portuguesa, sobretudo, a procedente da região 

do Porto, foi responsável pela transposição dos modelos de habitação coletiva de Portugal 

para o Brasil. De acordo com ao autor, 70% dos emigrados portugueses da segunda metade do 

século XIX tinha como destino final o Brasil e grande parcela dessa população era originária 

da região do Porto. Estimou ainda que mais da metade dos emigrados não fosse originário do 

Porto, mas partiu de lá para sua nova vida. Desse contingente total, emigraram homens, 

mulheres e crianças, sendo estes dois últimos grupos menos expressivos que o primeiro. 

Afiançou ainda que mais de 60% de todos esses emigrantes eram oriundos das regiões rurais e 

não eram alfabetizados. Ao analisar os modelos de habitação existentes nessa última região, o 

autor afirmou que a proliferação dos cortiços brasileiros está diretamente ligada à transmissão 

do modelo português de habitação (TEIXEIRA, 1994:571). De acordo com Ismael Vieira 

(2014), a casa de um único cômodo, ocupado por um núcleo familiar, ou indivíduos não 
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provenientes da mesma família, com condições mínimas de ventilação e extremamente 

vulneráveis às intempéries naturais eram extremamente comuns na cidade do Porto, com um 

número mais expressivo que se comparado à cidade do Rio de Janeiro em 1864 a 1900 – 

64,5% das habitações, ou seja, um total que vai de 11.129 no primeiro ano e que totaliza a 

cifra de mais de 50.000 habitações no último ano.  

Também avaliando o fim da escravidão e a proclamação da República, José Murilo de 

Carvalho demonstrou que uma das mais problemáticas heranças dos tempos imperiais foram 

as péssimas condições de vida dos libertos após o fim do regime escravista e sua exclusão 

total do mundo político, ao ser negado o direito de cidadania, representado na posse na terra e 

no direito ao voto.  

A Monarquia aboliu a escravidão em 1888. Mas a medida atendeu antes a 

uma necessidade política de preservar a ordem pública ameaçada pela fuga 

em massa dos escravos e a uma necessidade econômica de atrair mão-de-

obra livre para as regiões cafeeiras. O problema social da escravidão, o 

problema da incorporação dos ex-escravos à vida nacional e, mais ainda, à 

própria identidade da nação, não foi resolvido e mal começava a ser 

enfrentado. Os abolicionistas mais lúcidos, os reformistas monárquicos, 

tinham proposto medidas nessa direção, como a reforma agrária e a 

educação dos libertos. Mas no curto período de um ano entre a Abolição e a 

República nada foi feito, pois o governo imperial gastou quase toda sua 

energia resistindo aos ataques dos ex-proprietários de escravos que não se 

conformavam com a abolição sem indenização.  

O Império tinha, por outro lado, enfrentado o problema da redefinição da 

cidadania de maneira a dificultar a incorporação dos libertos. A lei eleitoral 

de 1881, que introduzia o voto direto em um turno, sob pretexto de moralizar 

as eleições, reduziu drasticamente a participação eleitoral. Ao exigir dos 

eleitores saber ler e escrever, reduziu o eleitorado, que era de 10% da 

população, a menos de 1% numa população de cerca de 14 milhões. Se o 

governo imperial contava com simpatias populares, inclusive da população 

negra, era isso devido antes ao simbolismo da figura paternal do rei do que à 

participação real dessa população na vida política do país (CARVALHO, 

1990:24). 

 

De acordo com o historiador, o total da população votante em 1881 era de 10% tendo 

caído para 1% no ano de 1882 com a reforma eleitoral conhecida como Lei Saraiva.24 

Demonstrou, inclusive, que esses índices não se alteraram com relação aos primeiros anos de 

implantação da República. A crise pela que se abateu sobre o Império veio se acentuar ainda 

                                                           
24O decreto 3.029 foi a norma que instituiu o Título de Eleitor, proibiu o voto aos analfabetos e estabeleceu 

eleições indiretas para todos os cargos eletivos do Império do Brasil: senadores, deputados, membros da 

Assembleias Legislativas provinciais, vereadores e juízes de paz. O redator final da lei foi o deputado-geral 

Rui Barbosa. A população analfabeta do Brasil, quando da aprovação da lei, foi estimada em 82,3%, favor 

consultar Carvalho (1990). 
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mais quando, a partir de 1888, com a aprovação da Lei Áurea, o governo imperial perdeu o 

apoio dos fazendeiros, sobretudo, os cafeicultores, após se sentirem lesados com o fim do 

regime escravista sem indenização pecuniária. Na imagem 4 vemos a missa campal realizada 

no Rio de Janeiro em 1888 em celebração ao fim da escravidão. Estima-se que mais de 20.000 

pessoas se fizeram presente. Dentre elas destaca-se a comitiva real localizada no lado inferior 

esquerdo da imagem.  

 

 

Imagem 4. Fotografia de Antônio Luiz Ferreira. Missa campal celebrada em ação de graças pela 

Abolição da Escravatura no Brasil, 1888. São Cristóvão, Rio de Janeiro, disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-sh/lutapelaabolicao 

 

O que podemos perceber é que nos últimos anos do século XIX, o Rio de Janeiro foi 

submerso em uma enorme onda de transformações sociais, tendo como principais mudanças: 

o fim do regime monárquico, a extinção da escravidão, o crescimento vertiginoso da 

população urbana e o acirramento da luta pela existência entre grupos sociais antagônicos. O 

fim da escravidão e o aumento paulatino da imigração estrangeira concorreram vigorosamente 

no processo de desenvolvimento da pobreza e da precarização da vida. A implantação do 

novo regime político veio acompanhada do alastramento dos problemas sociais herdados dos 

tempos imperiais. Algumas questões importantes se impõem neste momento: Dada à 

relativamente pequena parcela da população que se albergava em cortiços (cerca de 10%) por 

que o combate a esses estabelecimentos era tão importante para a nova república que se 

https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-sh/lutapelaabolicao
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pretendia ser expurgada dos velhos males? Como é que os cortiços poderiam ser vistos como 

problemas sociais importantes? E quais seriam os reais riscos que a predominância desse tipo 

de habitação pode representar para o novo modelo político que estava sendo implantado? As 

explicações para esses questionamentos não são tão fáceis, porém, acreditamos que o combate 

se dava porque eram esses tipos de habitações que promoviam um maior contato entre as 

populações pretas e brancas. Era então necessário controlar, moralizar e promover uma 

adaptação coordenada do branco que chegava. Os cortiços também são vistos como foco de 

transmissão de doenças, local propenso aos desvirtuamentos morais e desestabilização da 

ordem social como apontam os estudos feitos por Chalhoub, por isso a relevância dada pelo 

poder público e pelos intelectuais em seu combate e extermínio. As razões que explicam essa 

enorme preocupação do poder público e dos intelectuais, segundo Chalhoub, é a política de 

especulação imobiliária das regiões centrais, que teria deslocado o enorme contingente 

populacional para áreas mais afastadas, dando origem ao processo de favelização e retração 

dos cortiços, estando estes últimos presentes ainda hoje na vida social carioca. 

Por fim, ao longo deste capítulo pudemos observar como ideias evolucionistas 

estavam circulando na nata da Corte Imperial brasileira e puderam marcar parte da produção 

de Aluísio Azevedo e outros intelectuais do período. No capítulo seguinte, analisaremos 

melhor os usos e significados assumidos entre os cientistas e intelectuais contemporâneos a 

Aluísio Azevedo com relação à ideia evolucionista de luta pela existência.  
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II. OS USOS DA IDEIA DE LUTA PELA EXISTÊNCIA NA PRODUÇÃO 

INTELECTUAL DO SÉCULO XIX 

 

 

 Como demonstramos ao longo do capítulo anterior, Aluísio Azevedo estava 

diretamente envolvido nas discussões de seu tempo sobre a modernização nacional e sobre o 

processo de transição entre a velha e a nova ordem: republicana, liberal e científica. 

Discutiremos agora como a ideia de luta pela existência apresentou-se aos intelectuais do 

século XIX, ligados ao movimento evolucionista e a chamada Geração de 1870, a fim de 

compreendermos melhor quais são os possíveis significados disponíveis para esse conceito e 

seus diferentes usos nas produções científicas e literárias.  

Usaremos como base os estudos realizados por Charles Darwin e Herbert Spencer, por 

crermos serem esses dois autores os mais expressivos intelectuais que fizeram uso da noção 

evolutiva de luta pela existência na caracterização da interação das espécies vivas com as 

outras espécies e com o meio no qual as mesmas encontravam-se inseridas. A interface entre 

o pensamento aluisiano e os autores evolucionistas encontram-se presentes tanto em suas 

crônicas literárias quanto em suas obras ficcionais.  

Com relação aos intelectuais brasileiros, usaremos como base as interpretações 

desenvolvidas por Silvio Romero e Araripe Junior, evidenciando os diversos usos e 

significados que a noção evolutiva de luta pela existência assumiu em suas respectivas 

produções. São fortes as interações existentes entre Aluísio Azevedo e esses dois 

personagens, pois faziam parte dos mesmos grupos de sociabilidade intelectual, especialmente 

aqueles situados na Corte Imperial.  

Por fim, realizaremos uma apresentação de como a noção de luta pela existência 

apareceu em outros autores brasileiros e estrangeiros contemporâneos a Aluísio Azevedo, 

com o fito de compreendermos melhor quais eram os possíveis significados que este conceito 

poderia assumir no cenário letrado mais amplo. Mesmo não sendo possível inferir que Aluísio 

Azevedo tenha tido contato com esses demais autores e suas respectivas obras, são sugestivas 

as diversas convergências e divergências existentes entre esses intelectuais com relação aos 

usos e os significados da ideia evolucionista de luta pela existência.  
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2. 1. A ideia de luta pela existência nos clássicos evolucionistas: Darwin e Spencer 

 

 Charles Robert Darwin nasceu Shrewsbury, na Inglaterra, em 1809, e foi um dos mais 

importantes nomes ligados ao movimento evolucionista do século XIX. Em 1831, embarcou 

em uma viagem exploratória ao redor do mundo no navio Beagle (Ver imagem 5), no qual 

regressou em 1836, tendo passado por diversos países, entre eles o Brasil em 1832. Publicou 

mais de vinte anos depois seu mais importante trabalho, The origin of species (1859) no qual 

lançou uma das mais revolucionárias teorias já elaboradas no Ocidente, a saber, a teoria da 

evolução por seleção natural. Nesse livro de 1859, o naturalista inglês discutiu os princípios, 

as causas e as razões da vida, concluindo ser: a) todas as espécies vivas tanto do reino animal 

quanto vegetal proveniente de um mesmo ancestral; b) a mutabilidade das espécies; e, c) a 

seleção natural e seu corolário, a seleção dos mais adaptados, a luta pela sobrevivência e a 

hereditariedade dos caracteres. Reservou-se nesse trabalho a discutir apenas mais detidamente 

as leis da seleção natural entre os animais e plantas domesticados e aqueles observados em 

sua viagem. Com relação à espécie humana, publicou em 1871 The descente of man, and 

Selection in relation to Sex, no qual concluiu serem todas as espécies humanas submetidas às 

mesmas leis que as demais espécies vivas.25 

 

Imagem 5. Mapa do trajeto feito por Darwin na viagem expedicionária a bordo do Beagle entre os anos de 

1831-1835. Disponível em: http://www.oum.ox.ac.uk/learning/htmls/images/map.gif. 

                                                           
25Para mais informações biográficas sobre a trajetória intelectual e profissional de Darwin e as implicações de 

sua teoria no campo intelectual e científico, favor ver: Keith Francis, Charles Darwin and The Origens of 

Species (2007); Peter Bowler, The non-Darwinian Revolution: Reinterpreting a historical myth (1992); Ernest 

Mayr, O desenvolvimento do pensamento biológico (1998); Richard Dalkins, O maior espetáculo da Terra 

(2009). 

http://www.oum.ox.ac.uk/learning/htmls/images/map.gif
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 De acordo com Richard Dawkins (2009), o Evolucionismo, especialmente a partir da 

publicação de The origin of specie, foi uma das maiores “revoluções paradigmáticas” 

experimentadas pelo Ocidente, se usarmos como parâmetro a ideia de “paradigma” proposta 

por Thomas Kunh.26 Peter Bowler defendeu ao longo de sua obra A revolução não-

Darwiniana: Reinterpretando um mito histórico, que um dos maiores equívocos nos estudos 

acerca da circulação das ideias de Darwin é a associação acrítica do Darwinismo com o 

Evolucionismo. De acordo com Bowler, desde que veio à lume, A origem das espécies foi 

recebido de forma controversa por parte dos intelectuais e cientistas. A recorrente associação 

das ideias de Darwin com a própria ideia de evolucionismo, fez emergir o que o autor chamou 

de “Darwinismo não-Darwiniano”, ou seja, um modelo de evolucionismo, que em muitos 

pontos diverge das ideias pensadas por Darwin acerca do processo evolutivo das espécies.  

Em A origem das espécies de 1859, o naturalista inglês propôs um modelo 

interpretativo para o processo de surgimento e variação das diversas espécies vivas existentes 

e já extintas. É importante notar a atenção especial que Darwin deu a ideia de luta pela 

existência no interior de sua teoria. A luta pela existência é capital em seu conjunto 

interpretativo, uma vez que, faz parte dos dispositivos de preservação das espécies e variação 

das mesmas. Já na introdução de seu livro, Darwin justificou quais foram as possíveis 

reflexões que lhe levaram a construção de sua teoria, e, é, exatamente nesse momento que 

entrevemos pela primeira vez sua compreensão acerca desse conceito. São inegáveis as 

repercussões que estas ideias tiveram nos diversos campos intelectuais do mundo ocidental.27 

[...] Consideraremos a luta pela existência entre os seres organizados em 

todo o mundo, luta que deve inevitavelmente fluir da progressão geométrica 

do seu aumento em número. É a doutrina de Malthus aplicada a todo o reino 

animal e a todo o reino vegetal. Como nascem muitos mais indivíduos de 

cada espécie, que não podem subsistir; como, por consequência, a luta pela 

                                                           
26A grosso modo, entendemos que, para o físico e filósofo Thomas Kuhn, os paradigmas são “conjuntos” de 

saberes, métodos e fazeres que garantem a realização de uma pesquisa científica, ou seja, são eles os 

responsáveis por informar até onde se pode pensar, como deve se pensar e quais os passos a seguir. Favor 

consultar: Kuhn (1992).  

27Celson Noburo Uemori, em Darwin por Manuel Bonfim (2008), argumentou que a noção de luta pela 

existência de Charles Darwin foi apropriada por diversas tendências intelectuais e serviu a vários propósitos 

políticos. Ela deu suporte para aqueles que queriam legitimar o capitalismo, fazer apologia do individualismo, 

do mercado, do fim dos monopólios e da competição. Ensejou concepções conservadoras como a prática da 

eugenia, a justificação do elitismo, da conquista e da colonização dos europeus sobre as populações asiáticas e 

africanas e o racismo. A ideia de luta pela existência foi trabalhada, igualmente, por intelectuais que defendiam 

a ideia de que lutar pela vida relacionava-se à solidariedade e à cooperação. Intelectuais brasileiros como 

Manuel Bomfim (1868-1932), contemporâneo de Aluísio Azevedo, sofreu influência de Darwin e beneficiou-

se de suas ideias para elaborar argumentos, graças aos quais foi visto por seus intérpretes como um autor 

“radical” e original. 
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existência se renova a cada instante, segue-se que todo o ser que varia, ainda 

que pouco, de maneira a tornar-se-lhe aproveitável tal variação, tem maior 

probabilidade de sobreviver, este ser é também objeto de uma seleção 

natural. Em virtude do princípio tão poderoso da hereditariedade, toda a 

variedade objeto da seleção tenderá a propagar a sua nova forma modificada 

(DARWIN, 2003:16-17). 

 

Nota-se de antemão que em relação à noção de luta pela existência, Darwin diz ter 

bebido no estudo de Malthus.28 São deveras curiosas as diversas referências que o naturalista 

faz do reverendo também inglês, em especial, ao seu trabalho Na Essay on the principle of 

population (1789) no qual o líder anglicano discutiu sua teoria do crescimento populacional e 

da diminuição das reservas de recursos alimentares per capita.  

A luta pela existência é o seu terceiro capítulo em The origin of species, de um total de 

quinze. Logo na entrada desse capítulo, Darwin mostrou a capitalidade da ideia de luta pela 

existência para o processo de variação e perpetuação das espécies. O cientista inglês afirmou 

que: 

[...] como é que as variedades, que eu chamo espécies nascentes, acabaram 

por se converter em espécies verdadeiras e distintas, as quais, na maior parte 

dos casos, diferem evidentemente muito mais umas das outras que as 

variedades de uma mesma espécie; como se formam estes grupos de 

espécies, que constituem o que se chamam gêneros distintos, e que diferem 

mais uns dos outros que as espécies do mesmo gênero? Todos estes efeitos, 

como explicaremos de maneira mais minuciosa no capítulo seguinte, 

dimanam de uma causa: a luta pela existência. Devido a esta luta, as 

variações, por mais fracas que sejam e seja qual for a causa de onde 

provenham, tendem a preservar os indivíduos de uma espécie e transmitem-

se ordinariamente à descendência logo que sejam úteis a esses indivíduos nas 

suas relações infinitamente complexas com os outros seres organizados e 

com as condições físicas da vida. Os descendentes terão, por si mesmo, em 

virtude deste fato, maior probabilidade em persistir; porque, dos indivíduos 

de uma espécie nascidos periodicamente, um pequeno número pode 

sobreviver. Dei a este princípio, em virtude do qual uma variação, por 

insignificante que seja, se conserva e se perpetua, se for útil, o nome de 

seleção natural, para indicar as relações desta seleção com a que o homem 

pode operar. Mas a expressão que M. Herbert Spencer emprega: «a 

persistência do mais apto», é mais exata e algumas vezes mais cômoda. 

Vimos que, devido à seleção, o homem pode certamente obter grandes 

resultados e adaptar os seres organizados às suas necessidades, acumulando 

as ligeiras, mas úteis variações que lhe são fornecidas pela natureza. Mas a 

seleção natural, como veremos mais adiante, é um poder sempre pronto a 

atuar; poder tão superior aos fracos esforços do homem como as obras da 

natureza são superiores às da arte (DARWIN, 2003:76). 

                                                           
28Thomas Robert Malthus (1766-1874) foi um clérigo anglicano, ligado ao movimento iluminista inglês. Para 

mais informações sobre suas ideias acerca do crescimento populacional e da luta pela existência, favor ver:  

Henriques (2007). 
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 Em seu primeiro subitem, explicou as razões também do emprego do conceito de luta 

pela existência de forma figurativa. Darwin demonstrou a validade de seu emprego ao se 

tratar das diversas estratégias de sobrevivência em um meio ambiente. Concluiu que a luta 

pela existência resultava inevitavelmente da rapidez com que todos os seres organizados 

tendem a multiplicar-se. Todo o indivíduo que, durante o tempo natural da vida, produz 

muitos ovos ou muitas sementes, deve ser destruído em qualquer período da sua existência, ou 

durante uma estação qualquer, porque, de outro modo, dando-se o princípio do aumento 

geométrico, o número dos seus descendentes tornar-se-ia tão considerável, que nenhum país 

ou região os poderia alimentar. Também, como nascem mais indivíduos que os que podem 

viver, devem existir, em cada caso, luta pela existência, quer com outro indivíduo da mesma 

espécie, quer com indivíduos de espécies diferentes, quer com as condições físicas da vida. 

Reafirmou aqui sua proximidade com as ideias defendidas por Malthus. Com relação à lei 

aplicada ao homem, informou que: 

Não há exceção nenhuma à regra que se todo o ser organizado se 

multiplicasse naturalmente com tanta rapidez, e não fosse destruído, a terra 

em breve seria coberta pela descendência de um só par. O próprio homem, 

que se produz tão lentamente, veria o seu número dobrado todos os vinte e 

cinco anos, e, nesta proporção, em menos de mil anos, não haveria espaço 

suficiente no Globo onde pudesse conservar-se de pé (DARWIN, 2003:78-

79). 

 

Darwin explicou que a ação do meio externo, a exemplo da ação do clima, influencia 

diretamente na luta pela existência. Confessou que à primeira vista, parecia que a ação do 

clima é absolutamente independente da luta pela existência; mas argumentava que é 

necessário lembrar que as variações climatéricas atuam diretamente sobre a quantidade de 

nutrientes disponíveis, e produzem assim a mais viva luta entre os indivíduos, quer da mesma 

espécie, quer de espécies distintas, que se nutrissem dos mesmos gêneros de alimentos e que 

habitam as mesmas regiões (DARWIN, 2003:83). Com relação às doenças, sugeriu que as 

epidemias podem acometer mais facilmente quando uma mesma espécie ocupa uma pequena 

zona, desenvolvendo assim uma “luta entre parasita e presa” (DARWIN, 2003:84). Seguiu 

analisando as disputas existentes entre diversas espécies do reino vegetal e animal que são 

provocadas pela disputa em torno da obtenção dos recursos necessários a subsistência. Por 

fim, o autor concluiu que a luta pela existência é mais “encarniçada” quando disputada pelos 

indivíduos da mesma espécie: 
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Nada mais fácil que ensaiar assim, em imaginação, o procurar a uma espécie 

certas superioridades sobre uma outra; mas, na prática, é mais que provável 

que não soubéssemos o que teríamos a fazer. Isto só bastaria para nos 

convencer da nossa ignorância sobre as relações mútuas que existem entre 

todos os seres organizados; é uma verdade que nos é tão necessária como 

difícil de compreender. Tudo o que podemos fazer, é lembrar-nos a todo o 

momento que todos os seres organizados se esforçam continuamente por se 

multiplicar segundo uma progressão geométrica; que cada um deles em 

certos períodos da vida, durante certas estações do ano, no decurso de cada 

geração ou em certos intervalos, deve lutar pela existência e estar exposto a 

uma grande destruição. O pensamento desta luta universal provoca tristes 

reflexões, mas podemos consolar-nos com a certeza de que a guerra não 

é incessante na natureza, que o medo é desconhecido, que a morte está 

geralmente pronta, e que são os seres vigorosos, sãos e felizes, que 

sobreviverão e se multiplicarão (DARWIN, 2003:92, grifo nosso). 

 

 Darwin argumentava que, a partir da luta pela existência, seriam garantidas as 

perpetuações dos seres mais vigorosos, sãos e felizes. Essas mesmas ideias seriam retomadas, 

em certa medida, em seu trabalho A origem do homem e a seleção sexual (1871) publicado 

doze anos depois de A origem das espécies.  

Em seu trabalho de 1871, Darwin se deteve a explicar, como o homem e certos 

mamíferos superiores, possuíam estruturas homologas, que são melhor explicadas pela origem 

comum. Somente nos capítulos finais, depois de discutida a questão da seleção sexual em 

vários grupos animais, é que o cientista analisou as origens e as variações das “raças” 

humanas. Quando discutiu como o homem se desenvolveu de algumas formas “inferiores”, 

incluindo não apenas os seres de outras espécies, como também os símios e os diversos 

antropomorfos no qual incluía os ancestrais humanoides, reafirmou a importância da 

variabilidade das espécies e da luta pela existência para as respectivas perpetuações dos seres 

mais desenvolvidos. Com relação à ação direta e definitiva da mudança de condições 

ambientais, escreveu que: 

[...] Não se pode negar que condições mudadas produzem efeitos sobre 

organismos de todo gênero, efeitos estes que muitas vezes são consideráveis. 

À primeira vista parece provável que com um tempo suficiente se obterá 

resultados invariáveis. Mas não consegui obter uma prova cabal em apoio 

desta suposição; por outro lado, podem ser contrapostas válidas razões, ao 

menos no que diz respeito às numerosas estruturas cuja adaptação se dá para 

fins particulares. Contudo, não pode haver dúvidas de que a mudança das 

condições produz uma quantidade quase indefinida de variabilidade 

flutuante, que de qualquer modo torna toda estrutura flexível (DARWIN, 

1974:44).  
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Suas considerações continuaram no que diz respeito aos efeitos do uso aumentado e 

não-uso das partes, da reversão, da velocidade do aumento, até tocar na seleção natural. 

Sugeriu que o homem variava no corpo e na mente e que as variações determinadas e 

indeterminadas são da mesma ordem que as leis que atuam sobre as espécies inferiores. Com 

relação à primazia do homem na luta pela existência em comparação com as demais espécies, 

informou que, “embora no estado atualmente mais atrasado, o homem é não obstante o animal 

mais potente que jamais apareceu sobre a terra” (DARWIN, 1974:63-64). Afirmou ainda que, 

embora as capacidades intelectuais e os usos sociais devam ser vistos como capitais para sua 

sobrevivência, seria preciso considerado em conjunto a força física. 

Concluiu o seu trabalho afirmando que, em primeira ordem, a capacidade intelectual 

seria a maior “arma” do homem na luta pela existência, o que lhe permitia contrabalançar em 

muitos casos a fragilidade frente ao meio, podendo também servir para prestar serviço a seus 

companheiros, e em muitos casos garantir a defesa da integridade física de seus aliados, o que 

de forma alguma inviabilizaria ou amenizaria os diversos conflitos existentes entre indivíduos 

ou grupos. Afirmava que, a capacidade intelectual, somada as qualidades físicas e sexuais, 

garantiria a partir da transmissão de caracteres genéticos à perpetuação das espécies e à 

seleção natural dos mais adaptados (DARWIN, 1974:81-82). 

Nesse último trabalho, Darwin manteve intenso debate com outros homens de letras de 

seu tempo, dentre eles, Herbert Spencer, grande nome do evolucionismo e que grande 

importância exerceu no cenário intelectual brasileiro, sobretudo, pela sua ênfase na aplicação 

da teoria da seleção natural à dimensão social.  

Segundo Henrique Lins de Barros, a extrapolação das ideias evolucionistas no campo 

social, ou seja, a utilização de ideias importadas do darwinismo para tempos históricos de 

apenas alguns milhares de anos, fez surgir uma anomalia no pensamento ocidental, conhecido 

como Darwinismo social. O Darwinismo social se utilizou da ideia de evolução por seleção 

natural, associando ao desenvolvimento material e cultural das sociedades, ao processo de 

hierarquização das raças, com a conclusão de que o homem branco era superior, sob o aspecto 

biológico, aos demais povos (DOMINGUES et al,  2003:13). 

Herbert Spencer (1820-1903) foi um filósofo, biólogo e etnógrafo inglês ligado a 

divulgação do movimento evolucionista. De acordo com Brian Holmes (1994), a aplicação 

dos preceitos biológicos darwinistas, sobretudo, a partir de A origem das espécies (1859) na 

interpretação feita por Spencer das questões psicológicas, sociológicas, biológicas, éticas e 
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educacionais das populações, é perceptível na maior parte de seus trabalhos. Outros 

estudiosos como Lilian Al-Chueyr Pereira Martins (2004) e Gustavo Caponi (2014), 

identificaram as influências de outros autores naturalistas no pensamento filósofo. A primeira 

autora demonstrou a forte ligação entre o pensamento spenceriano e o neolamarquismo, e o 

segundo autor, por sua vez, percebeu a junção entre as ideias de Darwin e Curvier29 no 

conjunto da doutrina spenceriana. 

 Spencer teve uma vida intelectual ativa. A primeira vez que articulou as ideias 

evolutivas em seus estudos foi em seu ensaio Progress: It’s Law and Cause, publicado em 

1857. Nesse estudo, o filósofo inglês propôs um conjunto interpretativo de ideias que 

explicava as leis e as causas gerais que determinam o progresso humano e o desenvolvimento 

dos agrupamentos populacionais. Partiu do pressuposto de que a lei inexorável do progresso 

era a passagem entre o homogêneo para o heterogêneo (SPENCER, 2002:15). O cientista 

inglês argumentou que a diferenciação é uma das leis que geram não apenas as substâncias 

vivas, como todos os seres inanimados que ocupam o cosmo. Sua investigação buscou, a 

partir da dedução, compreender os diversos estágios de diferenciação dos elementos que 

compõe o cosmo, sobretudo, as espécies vivas. O intelectual demonstrou enorme 

conhecimento das leis da Física, da Etnologia, da Botânica, das Artes e da História. 

  Analisando o desenvolvimento da teoria evolucionista no campo intelectual e 

científico, Michael Ruse (1999) concluiu que muitas das convergências entre Darwin e 

Spencer no que diz respeito às ideias biológicas, também podem ser vistas em suas 

concepções acerca do progresso social. Concordamos com Ruse no que diz respeito ao 

trânsito – apropriações e ajustes – de ideias entre esses dois personagens. Notamos ainda a 

incorporação da ideia de luta pela existência por Spencer após a publicação de The origin of 

species (1859) e a modificação feita por Darwin de mais “adaptado” para mais “apto” após os 

estudos das obras de Spencer.30 

Spencer considerava a seleção natural e seus correlatos importantes na evolução das 

espécies, porém, não conferia a ela uma primazia. Acreditava, assim como o próprio Darwin, 

que outros fatores deveriam ser considerados, como a ação dos usos e desusos e da 

transmissão de caracteres. Afirmou em seu trabalho The inadequacy of natural selection: The 

                                                           
29George Curvier (1769-1832) foi um dos mais expressivos naturalista e zoologista francês entre a passagem do 

século XVIII ao XIX. Percussor da Paleontologia e criador da Anatomia Comparada. Para mais informações, 

favor consultar: Gustavo Caponi (2014). 
30Para uma discussão mais aprofundada sobre as concepções filosóficas e sociais do pensamento de Herbert 

Spencer, favor consultar Daniel Cerqueira Baiardi (2008) e Heloisa M. B. Domingues (2009). 
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contemporary review, de 1893, que a seleção natural, ou propriamente, a sobrevivência do 

mais apto, é exclusivamente operante no mundo vegetal e animal. Porém, quando aplicada às 

espécies de tipo mais evoluído, os seus efeitos são em grau crescente envolvidos com aqueles 

produzidos por heranças de caracteres adquiridos, dessa forma, aos tipos mais evoluídos, a 

principal ação de diferenciação é a transmissão hereditária propriamente dita.  

 

2. 2. A ideia de luta pela existência nos clássicos brasileiros: Silvio Romero e Araripe Junior 

 

Silvio Vasconcelos de Silveira Romero (1851-1914) foi um advogado, jornalista, 

crítico literário, ensaísta, poeta, historiador, filósofo, cientista político, escritor, professor e 

político brasileiro. Diplomou-se em Direito em 1873 pela Faculdade de Direito do Recife. Foi 

eleito pela primeira vez em 1876 como deputado provincial por Estância, Sergipe. Entre 1881 

e 1910 lecionou Filosofia no Colégio Pedro II. Fez parte da fundação da Academia Brasileira 

de Letras em 1897. Atuou como deputado federal entre os anos de 1901 e 1902 pelo Partido 

Republicano, estando envolvido no processo de revisão do Código Civil. Durante toda a sua 

carreira, envolveu-se em diversas controvérsias intelectuais, sobretudo, na imprensa, onde 

atuou de forma ativa entre os anos de 1870 e 1912.31 

Em suas oito crônicas literárias publicadas na Revista brasileira no ano de 1879, 

Silvio Romero esboçou seu primeiro panorama geral da situação das letras do Brasil. Foi 

também durante esse momento que se utilizou da ideia de luta pela existência em torno da 

discussão sobre modernização nacional. Em seu primeiro texto, intitulado Uma renovação 

literária: entre nós, chamou atenção para os diversos movimentos que precederam a geração 

de 1870 e seus nomes, e em seguida, buscou qualificar o movimento do qual fazia parte, 

denominado realismo científico. Nele foram esboçadas algumas de suas concepções com 

relação aos preceitos evolucionistas, dentre elas, a própria noção de luta pela existência.  

Em seu segundo texto, intitulado A poesia popular no Brasil, o escritor iniciou sua 

análise comentando às inúmeras superstições que animavam o cotidiano brasileiro, e que 

chamou, a partir de H. Spencer, de “culto dos maiores”; prosseguindo sua discussão, 

investigou a formação das festas populares e afirmou a estreita relação existente entre as 

“modinhas” cantadas com o universo do trabalho, espaço por excelência da “luta pela vida”. 

                                                           
31Para mais informações, favor consultar: Ventura (2012). 
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Nota-se que, durante seu texto, Romero afirmou que tanto a carreira de escritor, quanto as 

atividades práticas, eram estratégias lançadas pelo homem moderno e civilizado para garantir 

os meios básicos de subsistência.  

Em seu terceiro capítulo, dedicou-se a analisar a história do povo brasileiro a partir 

dos preceitos científicos de Buckle32 para explicar o que chamou de “atraso” cultual. Nesse 

mesmo texto, o escritor chamou a atenção para a associação entre as ideias de Comte e 

Darwin no contexto brasileiro, autores que julgava se repelirem em mais de um ponto 

primordial. Reafirmou a necessidade de aceitarmos as ideias deste último de vida e de luta. O 

quarto, o quinto e o sexto texto são continuações de sua digressão com relação à poesia 

popular. Nesses dois últimos, não voltou a utilizar-se da ideia de luta pela existência, porém, 

reafirmou a importância das ideias evolucionistas para a compreensão da vida e da arte 

brasileira.  

Seu sétimo texto refere-se à proximidade entre a literatura brasileira e a portuguesa, 

além o advento do “neo-realismo” de Eça de Queirós, do qual faz severas críticas. Por fim, o 

seu oitavo texto diz respeito à nova geração de escritores nacionais. Diferente dos três 

primeiros, não encontramos nos cinco demais textos que completam o respectivo conjunto de 

crônicas, referências explícitas da ideia de luta pela existência a partir das noções evolutivas. 

Esse tema será retomado em seus trabalhos posteriores, onde o autor melhor explicitou suas 

concepções com relação ao assunto.  

Em A literatura brasileira e a crítica moderna (1880), Silvio Romero afirmou que as letras 

brasileiras são caracterizadas pela inferioridade se comparadas aos exemplos europeus, 

sobretudo, o modelo de literatura crítica adotada na Alemanha. Soma-se a esse fato, a 

deficiência do conhecimento científico e a aculturação social sofrida a partir do pensamento 

religioso. Sua proposta interpretativa repousava na análise da situação da literatura brasileira 

durante o século XIX e a contribuição da crítica literária para a modernização do campo. 

Acreditava que somente este exercício poderia iluminar aspectos a serem superados, tanto no 

plano intelectual, quanto social.  

[...] Resta, porém, sempre a consolação de haver contribuído com alguma 

coisa para derrocar o podre edifício de velhos erros, e limpar a atmosfera que 

nos sufoca. Di-lo-ei, pois:  

                                                           
32Foi um historiador britânico (1821-1862), está associado à disseminação do positivismo e do evolucionismo. 

Para mais informações, ver: Sousa (2012).  
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A vida espiritual brasileira é pobre e mesquinha, desconceituada e banal para 

quem sabe pensar à luz de novos princípios – aferida pelo moderno método 

de comparação, inaugurado a muito nas literaturas europeias, ostenta-se 

caprichosamente estéreo. A força de desprezarmos a corrente de nossa 

própria história e pormo-nos fora do curso das ideias livres, eis-nos chegado 

ao ponto de não passarmos de ínfimos glozadores das vulgaridades luzas e 

francesas; eis-nos dando o espetáculo de um povo que não pensa e produz 

por si (ROMERO, 1880:9).   

 

Podemos observar que a crítica realizada pelo autor diz respeito ao processo de 

recepção do modelo europeu de literatura. Em seu trabalho, Silvio Romero afirmou que a 

importação dos modelos português e francês se mostrava estéreo, uma vez que, nos tirava do 

curso das ideias livres. A consequência desse processo era a proclamada inferioridade do 

literato brasileiro que não pensava e não mais produzia por si só, tornando-se apenas um 

“glozador” das vulgaridades desses dois países, porém, argumenta que a adoção do modelo de 

literatura crítica, adotado na Alemanha, poderia proporcionar aos intelectuais brasileiros, uma 

nova chave interpretativa da realidade em que estavam inseridos. A partir daí, torna-se mais 

atenuada a oposição entre a tradição e a modernidade, representadas a partir da ideia do 

“velho” e do “novo”. Nesta obra o autor buscou se opor ao que chamou de “modismo”, ou 

seja, a incorporação do modelo europeu de literatura, sobretudo, o francês. Criticou 

abertamente o movimento indianista, considerado como “ultra-romântico”, e a sua 

glorificação nacionalista do indígena e do caboclo. Em seu primeiro capítulo, intitulado Raça, 

argumentou que existem dois grandes motores que pesam fortemente na feitura do caráter 

nacional: a natureza e a aglomeração de populações distintas. Defendeu ainda que os povos se 

modificam pela natureza que os circundam, mas, que todas as transformações necessitam de 

um largo tempo histórico para se operacionalizar. Acreditava que o brasileiro era um povo 

moderno, pois, era oriundo de um povo também novo e civilizado, adiantado e polido, porém, 

beatamente atrasado e infecundo. O primitivismo seria próprio das comunidades nativas, 

marcadas pela selvageria. Defendia que o índio americano, quando da chegada dos 

portugueses, encontrava-se na idade da pedra, e que por essas razões, não pode ser 

considerado como grande povo ou adiantado. Concorria também para o processo de atraso 

cultural brasileiro a introdução do elemento preto. Com relação aos africanos, defendeu que 

eles tiveram um papel mais decisivo na formação cultural brasileira, porém, assim como os 

nativos americanos, eram culturalmente inferiores ao elemento branco, estupidamente 

indolentes e estupidamente talhados para serem escravos. Argumentou nesse capítulo, que na 

luta pela existência o elemento branco, deveria naturalmente prevalecer, e que seria ele 



 
 

56 
 

também responsável pelo amalgamento das raças inferiores em um subproduto melhorado, o 

mestiço – típico brasileiro.  

Na narrativa de Silvio Romero, apareceu uma concepção hierarquizada das raças, onde 

o elemento branco encontra-se situado ao topo da escala. O “desaparecimento” das 

comunidades nativas americanas é explicado pelas suas baixas taxas populacionais e pelo seu 

atraso frente ao processo de colonização, tendo sido gradativamente suplantados pelos mais 

“fortes”. A ideia de luta pela existência encontra-se tematizada em sua obra na clara oposição 

entre o civilizado e o selvagem. A redução dos povos nativos era sintoma da disputa em torno 

da ocupação e utilização do território a partir da colonização europeia e da introdução do 

trabalho escravo. Em suas próprias palavras, “a raça selvagem está morta” e para tal projeto o 

colonizador não precisou impor batalha de sangue, apenas assistir ao seu desfilar triste 

(ROMERO, 1880:41). Mais expressivas são suas conclusões com relação à aplicação das leis 

de Darwin à análise da vida cotidiana e ao contexto cultural americano. O autor concluiu que: 

Aplicando as leis de Darwin à literatura e ao povo brasileiro, é fácil perceber 

que a raça que a de vir a triunfar na luta pela vida, neste país, é a raça branca. 

A família selvagem e a negra, uma espoliada pela conquista, outra 

embrutecida pela escravidão, pouco, bem pouco, conseguirão diretamente 

para si (ROMERO, 1880:48). 

 

Romero acreditava também que a disponibilidade e a engenhosidade na obtenção de 

recursos necessários à subsistência se voltariam em vantagens aos brancos. Prova também 

dessa vantagem seria o cruzamento entre os portugueses com as raças inferiores, que, ajudado 

pela “mescla” ao sangue selvagem e preto, lhes habilitaria a melhor suportar os rigores do 

nosso clima (ROMERO, 1880:49). 

 

A minha tese, pois, é que a vitória na luta pela vida, entre nós, pertencerá, no 

porvir, ao branco; mas que este, para essa mesma vitória, atenta as agruras 

do clima, tem necessidade de aproveitar-se do que de útil as outras duas 

raças lhe podem fornecer, máxime a preta, com que tem mais cruzado. Pela 

seleção natural, todavia, depois de prestado o auxílio de que necessita, o tipo 

branco irá tomando a predominância até mostrar-se puro e belo como no 

velho mundo. Será quando estiver de todo aclimatado no continente. Dois 

fatores contribuíram largamente para tal resultado: de um lado a extinção do 

tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro a 

emigração europeia! (ROMERO, 1880:53). 
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A supremacia da raça branca, porém, só seria completa após a suplantação total das 

raças inferiores, a fim de melhor suportar as agruras do meio americano. O escritor elencou a 

ideia de raça como a causa primordial da debilidade cultural e intelectual brasileira, 

concluindo assim que, mesmo elevado culturalmente se comparado aos gentios ameríndios ou 

aos desgraçados africanos, era o português inferior a outras cepas de europeus, como, por 

exemplo, os anglo-saxônicos; argumentou ainda serem os portugueses pouco fecundos e não 

originais (ROMERO, 1880:62-63). Afiançava também que como demonstrado pela ciência, 

os empreendimentos políticos, poéticos, mitológicos e religiosos são guiados por aptidões 

subjetivas e íntimas de cada povo (ROMERO, 1880:65). Ficou clara, ao longo de sua defesa, 

a preferência pela cultura alemã em detrimento da francesa e da portuguesa; ainda neste 

mesmo trabalho, o escritor saiu em defesa de Haeckel e de seu programa interpretativo das 

culturas (ROMERO, 1880:81). Saiu em defesa também de Tobias Barreto, para quem, o 

modelo a ser perseguido era indiscutivelmente o alemão.  

Com relação aos usos e significados da ideia de luta pela existência na produção 

intelectual de Romero, acreditamos haver o uso da ideia evolucionista de luta pela existência, 

baseado em uma concepção homogeneizadora, o que lhe conferia um significado não 

darwiniano. Mesmo reivindicando sua filiação ao pensamento de Darwin, ao longo de sua 

obra, ficou clara sua maior proximidade com o pensamento evolutivo de Haeckel. Exemplo 

dessa filiação seria o processo de transição entre o convívio de culturas e raças distintas 

(heterogeneidade) vivendo no território nacional, ao processo de mescla cultural, com 

finalidade a formar uma cultural brasileira (homogeneidade) ao tom da europeia. Apostava no 

desenvolvimento cultural e civilizacional a partir da junção das raças inferiores (“vermelha” e 

“preta”) e superior (“branca”). “[...] Se é certo que a mistura de povos diversos é uma garantia 

de gerações vigorosas, nenhum mais que o brasileiro pode oferecer maior vantagem” 

(ROMERO, 1880:156). Romero argumentava que, “uma nação se define e individualiza 

quanto mais se afasta, pela história, do caráter exclusivo das raças que a constituíram, e 

imprimem um cunho peculiar à sua mentalidade” (ROMERO, 1880:166-167). Ele defendia 

que a nação brasileira, se tem um papel histórico a representar, só o poderá fazer quanto “mais 

se separar do negro africano, do selvagem tupy, e do aventureiro português” (ROMERO, 

1880:167). Com relação a formação da consciência nacional, concluiu que uma nação não era 

projetada e sim espontaneamente formada. Advogava ainda que a conformação da 

consciência nacional brasileira não deveria estar pautada na glorificação do passado 

selvagem, defendido pelos românticos, e sim na observação atenta das especificidades das 
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raças, do meio e do seu tempo, inspirado pelas ideias de Taine. O povo e a natureza eram os 

principais atributos de originalidade da nova cultura (Buckle). Apregoava também a 

necessidade de voltar as nossas atenções para as ideias e leis americanas (EUA) e para o 

criticismo (Alemanha). Dessa forma, em Silvio Romero, a literatura deveria ser observada 

como um sintoma de progresso ou decadência das capacidades intelectuais de um povo. 

Sinalizou em seu Epilogo a recepção no contexto brasileiro das novas ideias, sobretudo, as 

procedentes de Comte e Darwin (ROMERO, 1880:189).  

Ao falar do movimento realista, o autor buscou diferenciar o que seria o realismo 

científico (alemão) e o realismo literário (francês). Criticou abertamente Émile Zola pelo 

método literário e sua exposição do que chamou de “retratos pretensamente descarnado das 

podridões sociais” (ROMERO, 1880:201). Concluiu o seu texto com o seguinte 

questionamento: 

Já veem os nossos talentosos rapazes de hoje que o círculo da poesia é muito 

vasto e não se abrange todo ele só com o raio de que dispõem. «O 

romancista, o poeta, deve estudar o homem no seu trabalho». Fecundas 

palavras de um autor germânico, que exprime o grande, o bom realismo. 

Mas... isto não nos veio de Paris, e nós preferimos trajar ainda e sempre à 

francesa (ROMERO, 1880:205-206).    

 

A autoria do verso reproduzido não é exposta por Silvio Romero, sendo presumível 

afirmar que seja do alemão Gustavo Freitag, porém, é claro o seu intuito, criticar a chamada 

nova geração ligada ao neo-realismo, de mimetismo francês, sobretudo, a partir da importação 

da estética do naturalismo literário formulado por Émile Zola. 

A noção de luta pela existência encontra-se presente também na obra produzida por 

Silvio Romero em 1885, publicada no Rio de Janeiro pela editora Tipografia Universal de 

Laemmert, intitulada Estudos de literatura contemporânea. Argumentando sobre a 

obrigatoriedade do ensino primário para o concurso do progresso material e civilizacional, o 

autor afirmou que: 

As nações modernas, com a descoberta e desbravamento de regiões inteiras 

desconhecidas, com a fundação de nacionalidades novas, com o aumento 

pasmoso da população, com a decrepitude das velhas organizações militares, 

com o advento de indústrias desconhecidas, viram surgir um grande número 

de problemas urgentes, iniludíveis, e compreenderam que na luta pela 

existência os seus cidadãos não teriam de então em diante a contar só com o 

braço: seria necessário contar antes e acima de tudo com a ideia. Daí a alta 

necessidade em que foi tida a instrução, daí, como arma de aperfeiçoamento 

e luta, o ensino obrigatório (ROMERO, 1885:142). 
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Nota-se que nesse ponto o autor chamou a atenção para os diversos “avanços” 

ocorridos na técnica e nos saberes das civilizações modernas, o que obrigava a dispor não 

apenas da força braçal, bem como do uso das ideias. A luta pela existência do homem 

moderno não era apenas individual, como coletiva, e caberia ao Estado garantir a instrução 

básica, a fim de lhes assegurar condições necessárias para viverem nos novos tempos.  

Com relação à influência dos fatores externos para a melhoria do homem, e 

consequentemente, do brasileiro em formação, o escritor sergipano, ao se opor a Araripe 

Junior e sua proeminência do meio físico na conformação moral e cultural do brasileiro, 

argumentou que os meios eram tudo para a humanidade primitiva e pré-histórica, porém, uma 

vez estabelecidas as raças históricas e aumentada o seu cruzamento, os povos não mais 

estariam submetidos ao “joguete dos climas”.  

Há uma muralha que representa muitos milênios de luta em que a 

humanidade adquiriu todas as qualidades, que hoje a distinguem. Os climas 

passaram para o segundo plano e os agentes étnicos fisiológicos e morais 

tomaram-lhe a dianteira. Em nossa história o fator permanente, nos quatro 

séculos que já percorremos, tem sido o português. Em sua passagem para o 

brasileiro, há ainda um elemento etnológico — é à mestiçagem que vamos 

pedir a explicação do fenômeno. O clima fica em segundo plano (ROMERO, 

1885:197). 

 

Em sua crítica a Araripe Junior, Silvio Romero prosseguiu deslegitimando aquilo que 

o primeiro havia elencado como uma missão da literatura contemporânea, ou seja, 

salvaguardar nossa memória ao retomar a história do caboclo e sua interação com o meio 

físico. Romero reafirmou seu compromisso em privilegiar a cepa branca em detrimento de 

todas as outras e nesse momento fez novamente uso da ideia de luta pela existência em suas 

argumentações: 

Devemos desejar que em nosso país a imensa mestiçagem da população seja 

reforçada pelo elemento branco. Logo abaixo deste ó de justiça e verdade 

conferir ao negro o primeiro papel e deixar o botocudo de parte, como ser 

fraco, desequilibrado e prestes a extinguir-se. É a luta pela existência; o mais 

débil deve ser devorado (ROMERO, 1885:205-206). 

 

Silvio Romero supõe ainda que não era possível prever, mas certamente, o próprio 

território americano também seria imergido em uma luta futura pela posse da terra, e que era 
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em defesa da melhoria do mestiço que fazia uso de suas letras, a fim de garantir aos 

brasileiros as condições básicas para a manter manutenção e controle do país.  

O que ficou claro é que Silvio Romero não encerrou o debate em torno das 

transformações das letras, da econômica, da cultura e da própria população brasileira, muito 

pelo contrário, seus diversos trabalhos vieram a somar forças junto aos debates em torno do 

processo de modernização nacional de fins do século XIX. A partir da identificação dos usos 

que o intelectual fez da ideia de luta pela existência, é possível afirmarmos que Silvio 

Romero esteve diretamente ligado ao processo de recepção e ajustes das novas ideias e 

divulgação das mesmas. Em diversos dos seus trabalhos, não apenas nos três aqui analisados, 

encontramos referências a Darwin, Taine, Spencer, Haeckel e tantos outros intelectuais 

europeus – partidários ou contrários à teoria evolucionista. Mesmo que não seja possível 

qualificarmos com precisão qual seja o modelo evolucionista adotado pelo intelectual, é 

possível afirmarmos, sem risco de incorreção, que ele esteve diretamente ligado ao processo 

de recepção do pensamento darwinista a partir da década de 1870. Foi o próprio Silvio 

Romero o primeiro a afirmar que a introdução de Darwin e Comte nas discussões públicas se 

deu somente a partir de 1874 nas Conferências Populares da Glória, enquanto que já eram de 

conhecimento desde os anos de 1869 dos jovens intelectuais pernambucanos (ROMERO, 

1885:96). 

Gostaríamos ainda de chamar atenção para o trabalho A história do Brasil ensinada 

pela biografia de seus heróis, publicado por Silvio Romero em 1890, onde aplicou o seu 

esquema interpretativo ao passado brasileiro (descrição do meio/das raças ocupantes/grandes 

personagens e seus feitos no tempo), fazendo uso das ideias deterministas de Taine e 

mesológicas em Buckle. Reafirmou em sua obra a vitória do elemento branco em relação aos 

demais grupos étnicos e a formação do povo brasileiro a partir do cruzamento das raças 

superior com as inferiores, formando assim, o mestiço. Nesse mesmo trabalho, buscou 

associar as ideias defendidas pelos dois cientistas citados, com o esquema proposto por 

Darwin acerca da seleção natural, nota-se o forte hibridismo pelo qual passava a produção 

intelectual brasileira de fins do século XIX.  

Em suma, vimos como o escritor sergipano fez uso da ideia de luta pela existência ao 

longo de sua obra, sobretudo, entre os anos de 1879 e 1895. Veremos agora como a mesma 

ideia encontra-se presente em Araripe Junior, personagem também envolvido na discussão em 

torno da recepção e ajuste das “novas ideias” europeias no campo intelectual brasileiro.  
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Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-1911) foi um jurista, jornalista, crítico 

literário, historiador, cronista, ensaísta, escritor, ministro do interior (1901) e cônsul 

brasileiro. Graduou-se em Direito em 1869 pela Faculdade de Direito de Recife. Participou 

ativamente da vida política e intelectual brasileira. Esteve diretamente ligado ao movimento 

intelectual conhecido com a “geração de 1870” ao lado de nomes como Tobias Barreto e 

Silvio Romero. Em parceria com José do Patrocínio, participou ativamente dos eventos 

políticos ligados ao movimento Abolicionista. Fez parte da fundação da Academia Brasileira 

de Letras em 1897 e foi um dos mais ferrenhos críticos literários de fins do século XIX. 

Envolveu-se nas mais variadas controvérsias intelectuais, sobretudo, aquelas que relacionadas 

às discussões em torno das ideias racionalistas, positivistas, deterministas, evolucionistas e 

naturalistas, sob a égide de intelectuais como Taine, Buckle, Comte e Spencer.33 

Ao analisarmos um conjunto de nove críticas literárias produzidas por Araripe Junior, 

entre os anos de 1868 e 1881, notou-se o forte interesse do autor em discutir sobre os 

preceitos metodológicos, estéticos e temáticos dos movimentos literários que animavam a 

vida cultural da Europa e do Brasil em pleno século XIX.34 Mostrou forte contentamento com 

o desenvolvimento das letras no país e a exuberância de seu meio, com especial relevo para as 

florestas tropicais. Afiançava a necessidade de atentarmos para as narrativas deixadas pelos 

viajantes naturalistas em suas respectivas descrições sobre o meio físico e os povos 

brasileiros. Conclamou em diversos momentos o redirecionamento da atenção na cena da 

literatura nacional para questões de âmbito local, em especial, os meios, os seus povos e suas 

interações com os espaços. Nesse conjunto de crônicas a ideia de luta pela existência 

encontra-se expressa nas interações do homem com o meio natural.  

Com relação ao uso da ideia de luta pela existência, encontramos esparsas ocorrências, 

nas quais é possível inferir a utilização dessa noção. Na crônica Festival Cearense: Carta a 

José do Patrocínio, publicada em rodapé na Gazeta de notícias em março de 1881, Araripe 

                                                           
33Para mais informações, favor consultar: Ventura (2012).  
34As crônicas analisadas foram: Música, publicada no Correio Pernambucano em 31 de agosto de 1868; Contos 

da roça, publicada no Correio Pernambucano em 5 de outubro de 1868; Duas palavras, publicada no prefácio 

do opúsculo Contos Brasileiros I, por Oscar Jagoanharo, pela tipografia do Correio Pernambucano em 1868; 

Cartas sobre a literatura brasílica, publicada no Correio Pernambucano em 16/17 de junho de 1869; Juvenal 

Galeno, publicado no Constituição em Fortaleza no dia 29 de setembro de 1872; O livro de Semprônio, 

publicado em Constituição em 29 de outubro de 1872; Escola popular, fruto da conferência pronunciada em 12 

de julho de 1874 e publicada pela primeira vez no jornal, Fraternidade, de Fortaleza em 21 de agosto de 1874; 

A poesia sertaneja, serie de duas cartas a Jose de Alencar, publicadas pela primeira vez no jornal, Constituição, 

de Fortaleza, e transcritas em O globo, respectivamente nos dias 26 de março e 11 de abril de 1875 e, por fim, 

Cantos do Equador, publicada em Gazeta de notícias, do Rio de Janeiro em 10 de março de 1881.  
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Junior discutiu a luta pela existência dos retirantes da seca, dos anos de 1877 a 1879, no 

Ceará e saudou Patrocínio por se sensibilizar com a desgraça dos cearenses: 

Diz-nos: onde fostes surpreender o segredo das nossas dores? Como um 

estranho se pode consubstanciar assim com os nossos pesares, como o irmão 

de longínquas terras pode animar-se a descer tão baixo na caverna tenebrosa 

aonde se agitavam os desesperos dos flagelados pela recusa da uberdade 

nativa? Entretanto, tu o fizestes, e, desprendendo o voo das plácidas e 

verdejantes montanhas do Guanabara, abandonando a paisagem confortativa 

do pátrio rio, fostes contemplar a enorme desgraça de um povo que se 

estorcia sobre a lava de um vulcão: aqui estrangulado pelas garras da fome 

impiedosa; ali torturado pela inconsciência da revoada dos abutres que de 

todos os pontos do horizonte acudiam ao aceno do anjo da morte [...] Um 

pesadelo. Que nome melhor pode dar-se a esse hiato horrível que o sol abriu 

entre os calamitosos anos de 1877 e 1879; a esse enorme soluço em seco, 

sem uma lágrima que sequer orvalhasse a terra da desgraça! [...] Se há coisa 

que mais obumbre o pensamento nos momentos caliginosos da tormenta 

humana, é sentir-se a individualidade que se agita, que se diferencia do seio 

da matéria, de repente colhida pela engrenagem da mola universal, que lhe 

brada em cada átomo que se combina, em cada lei que se desenvolve: 

“O homem, nada és sem mim! Deixa-te absorver no grande todo ou deixa-te 

esmagar pelo meu peso!” 

Eis o verdadeiro abismo, a insondável fenda do espírito, aonde revemos 

nossa inanidade e de onde, por vezes, vemos sair também nossa grandeza.  

Voltaste da terra do sol entristecido... E, coisa estranha! A luz, por intensa 

demais, penetrou-te o espírito de uma pavorosa escuridão. Luz, treva, uma e 

a mesma coisa! É a constante legenda da sarça ardente. O que dá a vida é o 

que dá a morte! (ARARIPE JR, 1881:111-112). 

 

Há um forte lirismo na descrição do texto. Na luta pela existência, um dos maiores 

tormentos elencados pelo autor é certamente a individualidade frente a um problema coletivo 

como a grande seca de 1877 e 1879. Observa-se aqui também a importância dada aos fatores 

ambientais no processo de vida e de morte. Ao mesmo tempo que o sol é o responsável pela 

geração e manutenção da vida, ele pode se transformar em seu grande algoz. O sol abrasador 

é considerado o grande culpado das calamidades públicas, da fome que abatia a população, da 

migração forçadas das populações e da destruição da alegria do povo cearense. Nesse mesmo 

texto, exaltou a força da mulher sertaneja e lamentou a inconstância do clima, que levava para 

longe os seus filhos, em especial para “civilizar” o Amazonas.  

Certamente, o papel mais expressivo que Araripe Junior ocupou na cena nacional foi 

de fato sua atuação como crítico literário. Ao analisar a primeira obra naturalista de Aluísio 

Azevedo, ainda pelos idos de 1881, foi um dos primeiros a notar o hibridismo do escritor 
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maranhense, do qual julgou não ser “nem lagarta, nem borboleta” (ARARIPE JR, 1881:120), 

ou seja, a própria interface existente entre os movimentos: Romântico e Naturalista. Porém, 

não foi mais além do que saudar Aluísio Azevedo pelo seu estilo, pela sua forma e pela 

maneira na qual tratou dos temas observados. Mostrou a proximidade do escritor maranhense 

com Émile Zola e Eça de Queirós, sem, entretanto, acusá-lo de mimetismo. Não avançou com 

relação a descrição da trama, reservando-se apenas a prestigiar a composição aluisiana. 

Com relação as controvérsias na qual se envolveu o intelectual cearense, no ano de 

1882, criticou severamente Silvio Romero em uma série de crônicas publicadas no Rio de 

Janeiro. Entretanto, assinaram juntos em 1883 uma crônica intitulada Lucros e perdas. 

Argumentam que “força é o que não nos falta [brasileiros]; o que resta é a consciência de que 

ela entra na ordem dos fatos irredutíveis” (ARARIPE JR, 1883:334). Inferirmos que a ideia de 

fatos irredutíveis mencionados seja a própria ideia de luta pela existência dado o teor da 

crônica que enfatiza que o processo de desenvolvimento de uma nação constitui-se a partir da 

dualidade: ganhos e perdas.  

Em sua crônica publicada em A semana, em 10 de dezembro de 1887, intitulada 

Literatura Brasileira, Araripe Júnior comentou a influência das ideias externas na 

conformação das letras nacionais. Com relação as ideias deterministas de Taine, faz uma 

curiosa associação entre esse crítico e o naturalista inglês Charles Darwin, afirmando que em 

Ensaios de crítica e história, é possível encontrar claramente o princípio de Darwin de 

seleção natural. O que achamos curioso é que Essais de critique et d’histoire teve a sua 

primeira versão publicada em 1858, ou seja, um ano antes da publicação de The origin of 

species (1859), porém, sua segunda parte foi publicada em 1866, ou seja, sete anos após a 

publicação de Darwin. Araripe Junior prosseguiu suas arguições e afiançou a necessidade de 

atentarmos para as adaptações que o homem desenvolveu para enganar o meio, muitas vezes, 

hostil a sua subsistência. Referindo-se a Darwin, defendeu que: 

[...] entre todas as causas determinantes das distribuições geográficas, 

nenhuma tem maior importância, do que o mimetismo, isto é, o processo 

instintivo de adaptação de que as raças e os indivíduos lançam mão para 

iludirem a natureza e não serem aniquilados por um meio hostil (ARARIPE 

JR, 1987:494-495).  

 

Percebemos ao longo das diversas referências a clara sintonia entre o pensamento do 

intelectual cearense com as ideias de pensadores com Darwin, Spencer, Romero, e, mesmo, 
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Aluísio Azevedo. Ao longo de seus trabalhos fez uso diversas vezes da ideia evolucionista de 

luta pela existência. Reservou-se a acolher a teoria de Darwin e de seus seguidores, entre eles, 

Spencer. Mostrou enorme afinidade com o conjunto interpretativo proposto por Buckle e 

Taine, porém, com suas devidas ressalvas. No primeiro caso, a negligência com as leis 

biológicas em detrimento das leis sociais, e, no segundo caso, a primazia do meio, da raça e 

do tempo, em descuido da integração do homem ao meio natural, o que chamou de excesso 

antropocêntrico.  

Veremos agora como a ideia de luta pela existência foi percebida por outros 

intelectuais contemporâneos a Aluísio Azevedo e que diretamente influenciaram no campo 

intelectual e científico brasileiro.  

 

2. 3. A luta pela existência para os intelectuais brasileiros do fim do século XIX: recepções 

evolucionistas e ajustes das novas ideias 

 

 É inquestionável a relação existente entre o aparecimento de The origin of species 

(1859) e o crescimento da discussão em torno da ideia de luta pela existência. Mesmo não 

tendo sido Darwin o primeiro a propor este conceito, foi certamente a partir de sua obra que 

esta noção ganhou maior relevo na compreensão das ciências naturais. A popularização do 

conceito e sua ampliação à interpretação das questões sociais aconteceu, sobretudo, a partir, 

dos diversos estudos de Spencer. 

De acordo com Heloisa Maria Bertol Domingues e Magali Romero Sá (2003), a 

recepção do darwinismo no Brasil foi controversa tanto no campo científico, quanto 

intelectual. Consideram as autoras que a recepção das ideias de Darwin seguiu uma dupla 

ordem, de um lado os apoiadores e do outro os divergentes. Acreditam que o debate em torno 

da recepção do darwinismo, muitas vezes confundiam às ideias do próprio Darwin ao 

movimento evolucionista. Com relação ao spencerianismo e haeckelismo, demonstraram 

como exerceram forte influência nas agendas de pesquisas das principais instituições 

científicas brasileiras entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século 

XX.  

Na preleção proferida e escrita por Miranda Azevedo, em 1875, e publicada no ano 

seguinte, intitulada Darwinismo, o autor afirmou que, assim como pensava Haeckel, o 

darwinismo não era mais do que um fragmento de uma lei geral de explicação dos fatos 
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universais. Consistia basicamente de quatro leis fundamentais: 1º luta pela existência, 2º 

variabilidade das espécies, 3º hereditariedade, e, 4ºseleção natural.  

A primeira lei, aquela que por sua maior extensão talvez, e por sua 

ininterrompida execução nos desperta logo a inteligência é a luta pela 

existência, struggle for life como expressivamente chamou Darwin.  

Acompanha-me, verás este espetáculo que se apresenta tal como na 

aparecida, onde a paz, a suavidade e a harmonia parecem ter seu domínio; 

pois bem, a mais tremenda luta se ostenta aí de mil variadas formas! Os 

combates que aí se fazem, as dilacerações terríveis que aí se passam, só 

podem ser contadas pelo número de organismos vivos que aí existem 

(AZEVEDO, 1876:57). 

 

Demonstrou ao longo de seu texto a capitalidade da ideia de luta pela existência para a 

compreensão da economia das leis gerais que geram a vida e que selecionam os mais aptos a 

prosseguir em seu processo de transmissão de características, e, consequentemente, a 

progressão e diferenciação. Continua o seu texto explicando as demais leis que compõe a 

interpretação de Darwin e buscou oferecer uma lição com tudo o que foi exposto: a 

necessidade da observância das leis gerais da biologia para o melhoramento do povo 

brasileiro e em especial da sua juventude a partir do estudo positivista. Miranda Azevedo foi 

também quem discutiu a enorme celeuma que as ideias darwinistas geraram no Brasil.  

Desde que a doutrina de Darwin foi conhecida, desde que os fatos por ele 

interpretados apareceram explicados pela luz de uma crítica positiva, 

levantou-se grande celeuma, grande alarido no campo contrário, os homens 

da autoridade, do tradicionalismo, levantaram-se contra a nova teoria. As 

duas doutrinas se extremaram e feriram lutas tremendas; de um lado estava a 

escola teleológica, dualista que sustentava a fixidez das espécies, a criação 

simultânea e a destruição sucessiva das gerações, tendo a sua frente L. 

Agassiz; de outra parte estava a maioria dos naturalistas com Darwin, que 

ensinava o como e o porquê os organismos descendiam de um pequeno 

número de tipos universais antepassados, por meio da seleção natural. 

Darwin procurou basear a sua doutrina em fatores positivos, e aproveitou 

que os observadores por si próprio, quer os sabidos por todos, que adaptou a 

sua teoria; assim destruiu a acusação d’aqueles que lhes diziam que sua 

doutrina seria uma hipótese engenhosa, porém nunca uma opinião com o 

cunho científico da verdade (AZEVEDO, 1876:56). 

 

Vemos a partir dos argumentos de Miranda Azevedo a bipolarização que a ideia de 

Darwin gerou no meio intelectual. De um lado os defensores dos dogmas religiosos e do outro 

os partidários das ideias evolucionistas, grupo esse do qual Aluísio Azevedo irá fazer parte.  
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Além do campo científico, a ideia de luta pela existência ganhou importante relevo na 

produção intelectual, sobretudo, na imprensa periódica. Com relação aos registros da ideia de 

luta pela existência na imprensa nacional, coletamos um total de 59 ocorrências em 28 

jornais, sendo que desse total, 25 foram nos periódicos da Corte Imperial, principalmente, no 

Jornal do Commercio (RJ) com sete ocorrências e A gazeta de notícias (RJ) com cinco 

ocorrências. Porém, o tema apareceu maior relacionado com o jornal O diário de Pernambuco 

(PE) com um total de oito ocorrências. Outro importante periódico que expõe a ideia de luta 

pela existência foi o Jornal do Recife (PE) com um total de sete ocorrências. Esses números 

são referentes ao recorte temporal de 1870-1879. Da análise dessas ocorrências, constatou-se 

que 42 tinham relação direta com a ideia de luta pela existência a partir dos preceitos 

evolucionistas, ou seja, 71,2% dos registros. 

Na edição do dia 30 de outubro de 1875, os redatores do jornal Diário de 

Pernambuco, publicaram na forma de editorial uma crítica intitulada O darwinismo na 

linguagem, na qual julgam enquanto validam a apropriação da noção de luta pela existência 

na análise da literatura nacional e no processo de modernização das ideias. Essa crítica não foi 

assinada e terminou com a indicação “do mundo novo”. No ano seguinte, em 29 de julho de 

1876, em uma crônica literária também de autoria desconhecida, intitulada O futuro dos povos 

civilizados, seu(s) autor(es) afirmara(m) que:  

[...] o darwinismo ensina que, na luta pela existência, os mais fortes e os 

mais hábeis devem levar a melhor e alimentar-se com prejuízo dos outros; 

que tal é a lei do mundo animal, e é bom que assim seja; pois dest’arte se 

opera a seleção natural. Conseguintemente, procuremos por todos os meios 

ser os mais fortes e tomar o lugar dos outros; teremos assim cumprido o 

nosso dever, pois teremos feito triunfar a lei natural que produz o 

aperfeiçoamento das espécies (Diário de Pernambuco, 1876:8). 

 

Observamos aqui expressa uma clara propaganda à competição entre os indivíduos, 

filosofia essa ligada ao pensamento liberal. A seleção natural é vista como uma lei natural, 

que facilmente poderia ser transposta à análise da vida social e as formas de interação entre os 

indivíduos e das populações, uma vez que, era basicamente um caminho inevitável pelo qual 

passavam todas as espécies vivas.  

A vida e a morte foi o título da matéria publicada em 22 de maio de 1879, no jornal A 

orbe de Alagoas. Esta crônica não foi assinada e versava sobre a recepção das novas ideias na 

compreensão da vida e da morte. Seu autor argumentou que: 
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As leis da natureza são inquestionáveis; [...] Nesta situação, poucas pessoas 

hoje se atribuem a cólera celeste os inevitáveis choques que é forçoso 

sofrerem os seres animados, na luta pela existência. [...] 

À vista do que deixamos exposto, as leis da moral e da religião só podem ter 

o caráter do transitório e do relativo; nascem com as necessidades sociais de 

um povo, e deixam de ter razão de ser, quando a observação e a experiência 

demonstram que, em virtude da lei fatal da transformação sucessiva, igual a 

que se opera no ser considerado individualmente, outras necessidades 

surgem para darem lugar a novas investigações da razão humana (A orbe, 

1879:1). 

 

Na crônica acima, é possível entrevermos a utilização da ideia de luta pela existência 

como uma lei natural, inquestionável, que deveria substituir o lugar ocupado pelas religiões na 

compreensão das causas e razões da vida e da morte. Esse mesmo questionamento da 

vitalidade e do status quo da religião frente aos novos tempos encontraram-se presentes nas 

crônicas literárias publicadas por Aluísio Azevedo entre os anos de 1880 e 1881 quando 

esteve ligado aos jornais anticlericais de sua província natal.  

Com relação às referências à ideia de luta pela existência na imprensa periódica na 

década seguinte, ou seja, entre os anos de 1880 e 1889, assistimos a um curioso aumento nas 

ocorrências do conceito. Foi coletado um total de 402 menções em 28 jornais, sendo que 

desses números, 358 foram nos periódicos da Corte Imperial. O maior número de registros 

fora, respectivamente, em o Jornal do Commercio (RJ) com 46 ocorrências, o Jornal do 

Recife (PE) com 45 ocorrências, o Pacotilha (MA) com 36 ocorrências, e, o Pharol (RJ) com 

35 ocorrências. Do total de ocorrências, constatou-se que 284 tinham relação direta com a 

ideia de luta pela existência a partir dos preceitos evolucionistas, ou seja, 70,6% dos registros. 

Vejamos melhor os diversos usos e significados assumidos e pretendidos da ideia entre os 

mais expressivos e de maior tiragem, e entre aqueles de menor tiragem e de menor circulação.  

No periódico O repórter, publicado no Rio de Janeiro em 5 de janeiro 1879, 

encontramos uma curiosa sátira do darwinismo, publicado na sessão “Telegramas”, em que 

aparece explicitado a luta. 

DARWINISMO CASEIRO 

Seleção Natural – o casamento por amor 

A luta pela existência – O casamento sem dinheiro (O repórter, 1879:2) 
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Com relação ao fragmento supracitado, não é possível extrairmos muitas informações 

acerca das concepções do autor sob darwinismo, nem mesmo da seleção natural ou da luta 

pela sobrevivência, porém, da forma em que o mesmo fez uso da ideia evolucionista, é 

possível inferir que esse foi certamente um tema que animou a vida cultural da 

intelectualidade carioca. É nesse ambiente cultural que Aluísio Azevedo encontrará espaço 

adequado para produzir os seus trabalhos de estética Naturalista, sobretudo, suas obras 

ficcionais, e que traziam em seu bojo, diversas das concepções evolucionistas em voga no 

campo intelectual do século XIX, especialmente, o darwinismo.  

Em um periódico destinado à família, no dia 30 de novembro de 1881, o Dr. Ricardo 

C., assinou uma crônica destinada a Hygiene na Primeira Infância, onde afirmou que alguns 

cuidados deveriam ser observados para habilitar as crianças às ações dos agentes exteriores 

aos quais deve viver, de forma “[...] a prepará-la a servir-se com vantagem de todas as suas 

faculdades na luta pela existência” (A estação: Jornal Ilustrado para a família, 1881:10). 

Suas indicações sobre os cuidados com a saúde dos neonatos, dos jovens, dos adultos e dos 

sêniores, continuaram por diversas sessões e em diversos momentos o autor fez uso da noção 

evolutiva de luta pela existência, sobretudo, em sua análise comparada de vida dos seres 

humanos com os demais animais mamíferos.  

Vemos também a utilização da noção de luta pela existência em uma crônica 

destinada a avaliar a situação da indústria nacional, intitulada Companhia Brasil Industrial, de 

autoria de Eduardo Kasriel, em o Jornal do Commercio, em 1 de janeiro de 1882: “O que é 

certo é que a luta pela existência estabelece este embate, em que os vencidos vão 

desembaraçando o caminho aos vencedores. O mote econômico é este: - matar para não ser 

morto” (Jornal do Commercio, 1882:3). 

Ainda no mesmo ano, em 1º de agosto, encontramos no mesmo jornal uma crônica 

intitulada Um concurso, no qual são expostas as arguições feitas por Tobias Barreto35 em seu 

concurso à cadeira de professor da Faculdade de Direito do Pernambuco. Observamos 

assinaladas suas concepções com relação à influência da ideia evolucionista de luta pela 

existência ao direito:  

O direito não é uma entidade puramente metafísica, nem uma abstração 

resultante das leis da evolução, que ainda se acham em estado de incógnitas, 

                                                           
35 De acordo com Antonio Candido (1975), Tobias Barreto, além de professor, foi um importante nome ligado a 

divulgação das ideias darwinistas, tendo sido diretor da própria escola e editor chefe de um jornal escrito em 

alemão que circulava em Recife.   
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mas simplesmente a disciplina das forças sociais, o princípio da seleção legal 

na luta pela existência (Jornal do Commercio, 1882:4).  

 

O autor faz uso da ideia de luta pela existência, porém, afiançava que suas leis ainda 

continuam “incógnitas”, mesmo para um homem instruído, como era o próprio personagem. 

Entretanto, afirmou que o direito é um princípio básico à existência, acordado e 

compartilhado socialmente.  

Em outro periódico, ainda no ano de 1882, vemos reaparecer a ideia de luta pela 

existência, dessa vez na defesa da escravidão e dos fazendeiros. Vejamos:  

A confecção de leis defeituosas é a consequência inevitável do erro de 

resolver, sem audiência da lavoura, as questões envolvendo interesses 

agrícolas. É preciso convencermo-nos que ninguém está mais no caso de 

tratar com acerto de semelhantes negócios do que os próprios lavradores. 

Para mostrar o pouco conhecimento prático com que os estranhos encaram 

estas questões, basta apontar a leviandade com que se pede a emancipação 

de velhos inválidos e decrépitos, assim querendo privá-los e entregá-los aos 

azares da sorte e as duras vicissitudes da luta pela existência. 

Não podemos deixar, portanto, de protestar energicamente contra o 

movimento irrefletido e intempestivo que se quer iniciar (Diário do Brasil, 

1882:2).   

 

Não é possível conhecer a autoria dessa reportagem, uma vez que ela não foi assinada. 

Nessa reportagem, publicada em 20 de dezembro, o autor incógnito advogou que a lei deveria 

servir como bastião à estabilidade da produção e que somente seus envolvidos – proprietários 

de escravos – poderiam versar sobre as diretrizes da escravidão. Justificou a manutenção da 

escravidão para os sexagenários a partir de um discurso paternalista, em que os fazendeiros 

são representados como protetores legais dos desvalidos. O que é importante salientar é que 

ao mesmo tempo em que o conceito é utilizado pelos intelectuais ligados ao movimento 

Abolicionista para questionar de perto a legitimidade do sistema escravista, ele foi também 

apropriado pelos conservadores em sua defesa do regime escravista, mostrando assim a 

enorme complexidade dos usos da ideia de luta pela existência e os diversos ajustes entre os 

intelectuais brasileiros de fins do século XIX.  

No ano seguinte, na edição de 22 de dezembro de 1883, o mesmo jornal publicou um 

artigo também de autoria desconhecida, intitulado Superabundância de populações e 

colonização, no qual discutiu a escassez de trabalho nos principais centros civilizados 
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europeus, sobretudo, na Alemanha.  “O aumento da população, fazendo rápidos progressos; a 

luta pela existência deve ser cada vez mais desesperada, até chegar o indivíduo a 

impossibilidade de encontrar os meios necessários para viver” (Diário do Brasil, 1883:3). A 

saída para esse problema seria a emigração de determinados contingentes populacionais para 

novas áreas, a fim de abrir novas frentes de produção e de geração de trabalho. No mesmo 

jornal, em uma carta de uma leitora, publicada na seção Colaboração, em 17 de outubro de 

1887, assinada por Maria Amália Vaz de Carvalho, a autora afirmou que “o grande mal que 

tem para mim o mundo nojento, do que eu sou filha, e de que não resmungo, ai de mim! Nem 

a incerteza e nem a dúvida! – é a necessidade fatal em que todos estamos de entrar na luta 

pela existência” (O paiz, 1887:3). Não sabemos se de fato esta carta foi produzida por uma 

leitora do jornal interessada nos temas políticos em voga, o certo é que a postura adotada no 

texto assumiu nuances de uma defesa explícita da ideologia liberal em oposição ao atraso 

social e cultural brasileiro, fazendo claro uso da ideia evolucionista de luta pela existência em 

defesa da competição. Mas se, de fato, a carta foi de fato enviada à redação do jornal por uma 

leitora interessada nos temas ligados à recepção das novas ideias, poderemos afirmar que a 

discussão extrapolou os circuitos institucionais e animou também a vida cultural da pequena 

população leitora brasileira de forma mais abrangente.  

Com relação à imigração estrangeira para o Brasil, o jornal Centro Literário publicou, 

em 13 de janeiro de 1884, uma matéria produzida por Antônio de Sá, intitulada A imigração 

chineza. Nesta matéria o autor discutiu os problemas locais com relação à mão de obra para a 

lavoura, além de condenar duramente a imigração chinesa para o Brasil. O escritor 

argumentou que a imigração era o resultado da luta pela existência, onde uma população 

buscava ampliar sua zona de atuação, a fim de obterem mais recursos para a manutenção da 

vida. Afiançava que a real necessidade do Brasil não era a de mão-de-obra, mas de mentes 

criativas, capazes de contribuir para o desenvolvimento da lavoura e da indústria, e, 

consequentemente, acelerar o processo de modernização nacional e cultural. Dessa forma, 

afirmava que a imigração chinesa só poderia trazer malefícios para o desenvolvimento 

nacional, uma vez que, tratava-se de povos inferiores se comparados aos “laboriosos” e 

criativos europeus. Em seus argumentos, afirmava apenas, que os chineses seriam preferíveis 

se comparados aos judeus, porém, sua sugestão é que fossem extintas qualquer medida para 

promover a imigração judaica e asiática.36 

                                                           
36 Com relação a outras interpretações sobre a imigração chinesa, Silvio Cesar Souza de Lima (2005), ao analisar 

a produção intelectual de Nicolau Moreira – intelectual e político brasileiro – colocou em relevo seus 
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No jornal Monitor Campista, no dia 24 de junho de 1886, foi transcrito uma matéria 

publicada no Diário Official, intitulado Degeneração physica do homem civilizado em que 

seu autor afiança, a partir dos estudos de Haeckel, o processo de degeneração física e 

intelectual do homem civilizado em sua transferência ao meio americano, colocando assim, 

em prejuízo na luta pela existência.37 

Notou-se com tudo o que foi aqui analisado o forte interesse dos intelectuais 

brasileiros de fins do século XIX em compreender e ajustar ao seu modo os preceitos 

evolucionistas, em especial, a ideia de luta pela existência. Percebemos também que os usos 

do conceito aparecem relacionados diretamente com dois grandes temas: a migração 

estrangeira e a modernização intelectual e artística.  

De acordo com Domingues e Sá, o Brasil pode ser considerado um país sui generis na 

construção da teoria darwiniana por vários motivos. Foi no Brasil que Darwin teve contato 

pela primeira vez com uma floresta tropical, e essa impressão o marcaria a tal ponto que, anos 

depois, ao comentar a construção de sua teoria, não deixou de expressar o encantamento que 

tal experiência lhe proporcionou. Outros fatores podem ser vistos como relevantes para a 

consolidação da teoria evolutiva proposta por Darwin. Foi no Brasil, especialmente a partir 

dos estudos de Fritz Müller, que foram coletadas as primeiras provas cabais para a validação 

da teoria proposta pelo naturalista inglês. Porém, os intelectuais brasileiros, sobretudo o seu 

próprio Imperador, também estiveram ligados ao movimento de contestação da teoria 

evolucionista. Considerado um dos mais entusiasmados cultivadores das ciências no Brasil 

durante o século XIX, D. Pedro II tornou-se conhecido em diversos circuitos intelectuais e 

científicos, sobretudo na Europa, graças as suas colaborações com algumas das mais 

prestigiadas instituições científicas europeias. Manteve contatos regulares com diversos 

cientistas, entre eles, Quatrefages de Bréau, um dos maiores opositores de Darwin.38 

                                                                                                                                                                                     
argumentos contrários à imigração chinesa e favorável à imigração europeia. Lima argumentou que, as 

concepções poligenistas e evolucionistas de Moreira, eram baseadas em suas interpretações feitas a partir dos 

estudos de Curvier, Darwin e Spencer. O hibridismo constatado no pensamento do intelectual brasileiro é 

característico também em outros autores do mesmo período, dentre eles o próprio Aluísio Azevedo. 
37 Estão apenas disponíveis as séries do Diario Official, jornal do Império do Brasil, entre os anos de 1860 a 

1869.  
38As autoras argumentam que o Imperador contribuiu periodicamente a partir do Museu Nacional, com o envio 

de espécies para a Europa, sendo o único governante eleito para um dos oito lugares reservados a sócios 

estrangeiros na Academia de Ciências de Paris, e o único brasileiro. Argumentam também que essas 

contribuições foram extremamente relevantes para a construção dos discursos anti-evolucionistas entre a 

passagem do século XIX ao XX (DOMINGUES; SÁ, 2003:101).  
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Segundo Domingues (2014), predominou entre nós uma interpretação do darwinismo 

que destoa das ideias iniciais propostas pelo próprio Darwin, confirmando assim as 

proposições de Peter Bowler, sobre a predominância dos evolucionismos não-darwinianos nas 

ciências de fins do século XIX e início do XX. A autora argumentou ainda que o 

ressurgimento do darwinismo darwiniano só ocorreu no Brasil, a partir da década de 1940 

com os estudos de Theodosius Dobzhansky. 

O que ficou explicitado ao longo desse capítulo foi a ocorrência e os diversos 

significados da noção de luta pela existência no campo intelectual brasileiro em fins do século 

XIX, sobretudo, a partir de seu emprego na discussão em torno da modernização econômica, 

política, social e cultural brasileira. No capítulo seguinte, demonstraremos os usos e os 

significados que a ideia de luta pela existência assumiu na produção intelectual de Aluísio 

Azevedo entre os anos de 1880 e 1890, a fim de compreendermos melhor o processo de 

recepção e ajustes das ideias evolucionistas no campo da literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OS USOS DA IDEIA DE LUTA PELA EXISTÊNCIA NA OBRA ALUISIANA 

 

A refração da luz no ar, a acumulação das camadas atmosféricas, a 

influência destas sobre as plantas que se esgalham ou se esguiam conforme o 

peso do ar, a penumbra misteriosa de um bosque, o sussurrar das águas que 

correm em borbotão nas hortas vicejantes, as longas planícies mordidas pela 

luz, os caminhos sinuosos que se perdem nos horizontes, os bois cansados ao 
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cair da tarde, que derramam um olhar mole de ternura [sic] e quebram o 

silêncio balsâmico dos campos com um mugido triste como uma súplica, o 

aldeão vergado pela fadiga, que cava na serra o pão da boca, com o ar de 

quem cava a própria sepultura, tudo isso e muitas outras cousas, inteiramente 

desprezadas pelos artistas de outrora constituem o objeto de estudo dedicado 

da arte moderna (AZEVEDO, 1880:3) 

A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já 

com entusiasmo, mas, de súbito, o capoeira mergulhou n'um relance, até as 

canelas do adversado e surgiu-lhe rente dos pés, grudado n'ele, rasgandolhe o 

ventre com uma navalhada (AZEVEDO, 1890: 182). 

 

As duas epígrafes que abrem este capítulo representam momentos específicos da 

produção intelectual de Aluísio Azevedo e seus diferentes usos para a ideia evolucionista de 

luta pela existência. No primeiro momento encontramos o uso da ideia evolucionista na 

caracterização da vida simples do aldeão ligado a lavoura de subsistência. Durante esse 

momento Aluísio Azevedo fazia parte do grupo de redatores do jornal O pensador – aclamado 

jornal anticlerical de sua província natal. Como demonstraremos ao longo deste capítulo, 

durante este momento, o conceito assumiu uma dupla função: de um lado a caracterização da 

vida do trabalhador em oposição aos clérigos católicos – acusados de ociosidade e exploração 

da grande massa populacional maranhense; do outro encontramos o uso do conceito na 

oposição entre a tradição e a modernidade – a luta pela existência seria a única forma de se 

opor à antiga ordem estabelecida e implantar um novo modelo de homem e cidade. A segunda 

epígrafe foi retirada da obra O cortiço, na qual o escritor maranhense buscou caracterizar os 

diversos dilemas da vida cotidiana da sociedade carioca – seja em seu setor pobre ou rico. 

Nessa obra, assistimos a uma pluralização dos significados assumidos nos diversos usos feitos 

por Aluísio Azevedo da ideia evolucionista de luta pela existência. O trecho supracitado, foi 

utilizado para caracterizar as diversas disputas existentes na vida cotidiana dos moradores dos 

cortiços, marcada, sobretudo, pelo aumento expressivo do contingente populacional e pelo 

acirramento na competição por cargos, por parceiros sexuais e por melhores habitações. No 

fragmento apresentado, encontramos a luta entre o português Jeronimo e o brasileiro Firmo, 

em prol da posse de Rita Baiana. Encontramos aqui uma luta entre nacionalidades distintas, 

concorrendo pela fêmea, onde é possível encontrarmos também uma disputa com um forte 

teor racial.  Uma luta restrita a posse a mulata, transformou-se em instante em uma disputa 

aberta pela manutenção da vida dos brasileiros versus portugueses. Por fim, transformou-se 

em uma disputa entre cortiços opositores, na defesa das suas honras e davida de seus 

moradores.  
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Ao longo deste capítulo, demonstraremos como o escritor maranhense fez uso da ideia 

evolucionista de luta pela existência e como no conjunto selecionado de sua produção, esse 

conceito ganhou significados diversos, representando a luta dos seres humanos com o meio 

físico, com outros de sua espécie, com outros indivíduos de nacionalidade distinta, com outros 

indivíduos de gênero oposto ou mesmo de outros grupos étnico-raciais.  

Nesta parte de nossa investigação discutiremos o contato de Aluísio Azevedo com as 

obras naturalistas e com as ideias evolucionistas, a fim de compreendermos um pouco mais 

acerca do contexto intelectual brasileiro da segunda metade do século XIX. Em seguida, 

discutiremos mais detidamente os usos e os significados da ideia de luta pela existência nas 

crônicas literárias publicadas por Aluísio Azevedo em O pensador entre os anos de 1880 e 

1881. Caminhando para o fim, discutiremos os usos e os significados da mesma ideia no 

interior da obra O cortiço, publicado em 1890. O que gostaremos de colocar em relevo é os 

diversos usos e significados que a ideia evolucionista de luta pela existência assumiu em parte 

da produção intelectual de Aluísio Azevedo.  

 

3.1. Aluísio Azevedo e sua relação com as ideias naturalistas e evolucionistas 

 

O mapeamento das leituras evolucionistas feitas por Aluísio Azevedo mostra-se 

extremamente pertinente, ao passo que, foi a partir dessa corrente que o conceito de luta pela 

existência ganhou maior notoriedade. Perseguir as leituras feitas pelo literato pode nos indicar 

quais eram os significados pretendidos em seus usos da ideia de luta pela existência e quais 

eram os significados disponíveis em seu tempo e dos quais o escritor teve acesso. Isso nos 

ajudará a esclarecer melhor a relevância que este conceito adquiriu no interior de sua obra, 

sobretudo, em suas crônicas literárias e em O cortiço (1890).  

 É analisando a trajetória intelectual de Aluísio Azevedo que podemos encontrar, dado, 

a escassez de referências diretas de suas leituras, possíveis indícios dos principais autores e 

obras lidas pelo escritor maranhense.39 De acordo com Mérian: 

                                                           
39Roger Chartier nos informou, ao propor a história das práticas da leitura dos impressos, que uma série de 

fatores pode ser encarada enquanto limites às possíveis interpretações do processo receptivo entre o livro e o 

leitor. A raridade dos indícios diretos e a complexidade de interpretações possíveis aos vestígios indiretos; a 

escassez de inventários sobre a posse dos impressos; a incapacidade de perseguir as leituras feitas em 

bibliotecas, gabinetes de leitura, decifrados em coletivo na rua ou nos ateliers, emprestados dos amigos, 

alugados em livrarias, comprados e repassados (vendido, emprestado ou dado); somar-se-á a grande 
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Segundo a opinião geral de seus próximos, o romancista não era um leitor 

assíduo; alguns dias após sua morte, seu amigo Coelho Neto escreveu a 

propósito: “Aluísio teria feito obra mais vasta e certamente de maior 

interesse, se a sua educação literária não fosse tão limitada. Ele próprio 

afirmava: ‘Nas letras, viajo como Bias; apenas com o talento’. Era de pouca 

leitura, e compondo constantemente, pouco tempo lhe sobrava para o estudo 

[...]”. Contudo estas observações de Coelho Neto não devem ser levadas em 

conta num sentido muito restrito. Aluísio Azevedo conhecia as principais 

obras dos naturalistas franceses e portugueses. Quando escreveu “O mulato” 

ele estava evidentemente sob a influência de Eça de Queirós. Foi apenas 

mais tarde que se interessou pela obra de Zola, cujo prestígio deixava os 

irmãos Goncourt à sombra. Assim como Huysmans, Daudet e os outros 

naturalistas, Zola foi para Aluísio Azevedo, como para os outros romancistas 

naturalistas, o principal modelo, a ponto de José Veríssimo escrever: “No 

Brasil a influência de Zola foi excessiva, dominadora e exclusiva. No 

Naturalismo em que havia, não há dúvida, muita coisa fecunda e sã, não 

vimos senão a técnica, e principalmente a técnica zolista. Daudet, muito 

mais verdadeiro, muito mais natural do que o autor do Assomoir, nada 

influiu e os Goncourt só os conhecemos posteriormente. É inútil dizer que 

ainda menor, se é possível, foi a ação dos ingleses e dos russos”. Aluísio 

Azevedo ficou principalmente marcado por quatro romances de Zola: “La 

faute de l’abbé Mouret”, “L’assomoir”, “Nana” e “Germinal” (MÉRIAN, 

1988:520-521).  

 

 A leitura desses romances naturalistas, sobretudo, franceses, foi fundamental no 

processo de construção intelectual de Aluísio Azevedo. É importante salientar que, como nos 

informou Haroldo Sereza (2012), assim como na Europa, no Brasil, as ideias evolucionistas 

encontraram, na literatura, terreno propício para disseminar-se a partir do movimento 

Naturalista.  

 Em conformidade com Mérian, é possível percebermos que os métodos de trabalho de 

Aluísio Azevedo – documentação, observação, experimentação – supõem que ele tenha lido 

Le Roman expérimental de Zola.  

Para Zola, em O romance experimental, a questão da hereditariedade, por exemplo, 

exercia grande influência nas manifestações intelectuais e sentimentais do homem. O 

naturalista francês dava considerável importânia à comunidade, a partir da análise feita por 

Darwin, sem, entretanto, adentrar à discussão sobre a teoria darwiniana. Afiançava apenas que 

a partir da importância decisiva dada por Claude Bernard ao estudo do ambiente intra-

orgânico, se quisermos encontrar o determinismo dos fenômenos nos seres, este fator deve ser 

                                                                                                                                                                                     
dificuldade de compreender os usos, os manuseios, das formas de apropriação e de leitura dos materiais 

impressos. Ver: Chartier (1996). 
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colocado em relevo, e que a interpretação feita por Darwin seria adequada para esse fim. No 

estudo de uma família, um grupo de seres vivos, Zola acreditava que o ambiente social 

também é de suma importância. Segundo seus argumentos, o literato naturalista acreditava 

que um dia a fisiologia nos explicaria o mecanismo do pensamento e das paixões; para 

podermos saber como funciona a máquina individual do homem, como ele pensa, como ele 

ama, como ele usa da razão, da paixão e da loucura; afirmava ainda que esses fenômenos, 

esses fatos do mecanismo dos órgãos agindo sob a influência do ambiente interno, não 

ocorrem no exterior isoladamente e no vácuo. Zola dizia ainda que o homem não estava 

sozinho, ele vivia em uma sociedade, em um ambiente social, e a partir de então, cabe ao 

romancista, perceber como esse ambiente social modifica constantemente os fenômenos. Ele 

afirmava que para o romancista seu objeto está lá, no trabalho recíproco da sociedade sobre o 

indivíduo e o indivíduo na sociedade. Argumentava o literato que para o fisiologista, o 

ambiente externo e o ambiente interno são puramente químico e físico, o que lhe permite 

encontrar as leis facilmente. Entretanto, para o romancista experimentador, não é possível 

provar que o meio ambiente social também é apenas químico e físico, é, com certeza, o 

produto variável de um grupo de seres vivos, que são absolutamente sujeito às leis físicas e 

químicas que regem os corpos vivos e que modificam constantemente o meio no qual estão 

situados. Ou seja, o meio tanto modifica, quanto é modificado. Dessa forma, é isso que deve 

buscar o romacista experimentador: possuir a compreensão dos mecanismos  e dos fenômenos 

humanos, mostrando o funcionamento das manifestações intelectuais e sensual como a 

fisiologia nos explicava, sob as influências da hereditariedade e circunstâncias circundantes e, 

em seguida, mostrar o homem vivo no ambiente social que ele próprio produziu, que ele 

modificou todos os dias e dentro do qual ele experimenta, por sua vez, uma transformação 

contínua. Sendo assim, apoiados na fisiologia, deveria o romancista resolver os problemas e 

solucionar cientificamente questões de como os homens se comportam na sociedade. 

Defendeu Mérian que se o escritor maranhense não leu diretamente a obra, O romance 

experimental, possivelmente teve acesso à discussão a partir das publicações de Sílvio 

Romero, José Veríssimo, Valentim Magalhães e Araripe Júnior, estando a obra no centro da 

discussão literária entre os anos de 1881 e 1890 (MÉRIAN, 1988:520). Esses mesmos nomes 

encontram-se ligados aos grupos de sociabilidade intelectual do qual o escritor maranhense 

também fazia parte.  

Mérian afirmou ainda que a formação literária do escritor maranhense depois de 1881 

foi efetuada a partir da leitura de romances portugueses e franceses, mas igualmente a partir 
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das crônicas literárias de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, bem como entre os debates 

nacionais em torno da recepção das novas ideias científicas (MÉRIAN, 1988:523). Com 

relação à participação de Aluísio Azevedo na imprensa maranhense, em especial no jornal 

anticlerical O Pensador, o biógrafo declarou a importância de sua contribuição para o debate 

acerca de temas ligados às ideias evolucionistas.  

[...] Desde esta época [1880-1881], ele dava provas de um conhecimento 

relativamente extenso das teorias filosóficas e científicas em voga, 

dissertando sobre Taine, retomando as ideias deterministas de Darwin, 

desenvolvendo as teorias sociais de Comte e de Spencer. Estes exercícios 

acadêmicos não provam que ele tenha tido um conhecimento profundo 

destas obras, mas sim noções suficientes precisas para expor seu sistema de 

pensamento. Isto parece provar que sua “educação filosófica”, era mais 

extensa que sua “educação literária”. Infelizmente não dispomos de crônicas 

escritas por Aluísio Azevedo após 1881, o que teria permitido que 

avaliássemos a evolução do pensamento do romancista no plano filosófico. 

As ideias que ele defendia em 1880-1881 podem ser encontradas em seus 

romances naturalistas (MÉRIAN, 1988:523-524, grifo nosso). 

 

 O acesso que Aluísio Azevedo teve às obras evolucionistas ainda continua sendo uma 

lacuna na investigação da história de suas leituras, entretanto, buscaremos cotejar as crônicas 

a fim de compreender os possíveis usos que o autor fez das ideias evolucionistas, sobretudo, 

da ideia de luta pela existência a fim de encontramos possíveis referências que nos permitam 

ampliar as informações com relação aos trabalhos lidos. Com relação à disponibilidade das 

obras evolucionistas nos espaços públicos, Thomas Glick afirmou que no Brasil, em fins do 

século XIX, são sugestivas as informações sobre a recepção da obra de Charles Darwin a 

partir da detecção de referências literárias nos catálogos das bibliotecas. No Museu Nacional 

do Rio de Janeiro “existia” a maior coleção de darwinistas do século XIX, dentre todas as 

instituições da América Latina. A instituição possuía trabalhos de Haeckel40 em alemão, 

francês e inglês, e uma coleção virtualmente completa de seu autor. Existiam também as obras 

completas de Thomas Huxley,41 em inglês e francês. Todos os trabalhos de Darwin com as 

                                                           
40Ernst Heinrich Philipp August Haeckel foi um biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista alemão. 

É considerado como o popularizador de Darwin na Alemanha, e por manter com o naturalista inglês uma 

estreita relação de amizade e companheirismo intelectual. Para mais informações, ver: Robert Richards, The 

tragic sense of life: Ernest Haeckel and the struggle over Evolutionary Thought (2008). 

41Thomas Henry Huxley foi um biólogo britânico, conhecido por ser um dos maiores defensores públicos das 

teorias evolucionistas de Charles Darwin. Recebeu amistosamente o título de “Darwin’s Buldogue” não apenas 

pelas suas defesas públicas, bem como pelo fato de ser amigo e em muitas ocasiões representar o Darwin em 

eventos e conferências científicas, ficando conhecido como seu porta-voz, mesmo não tendo esse 

reconhecimento sido oficial. Foi um dos poucos intelectuais ligados ao ciclo pessoal de Darwin que teve 
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edições mais antigas em francês, seguidas de suas edições em inglês. Também a biblioteca da 

Escola Politécnica possuía cópias do livro de Darwin, The descent of man, and Selection in 

relation to sex e Expression of Emotions in Man and Animals, todas em francês, não 

constando nenhum exemplar de língua inglesa. Também o acervo do Jardim Botânico se 

mostrava como baluarte darwinista tomando por base sua biblioteca, uma vez que, eram 

diversas as obras de Darwin, Haeckel e Huxley em versões inglesas e francesas (GLICK, 

2003:21-22). Se não teve contato direto com essas obras, sobretudo, em francês, língua que 

dominava e chegou a ensinar quando ainda residia em São Luís do Maranhão, é certamente 

possível que teve acesso às discussões em torno da luta pela existência a partir de outros 

intelectuais com os quais se relacionava na Corte Imperial, principal espaço de discussão das 

ideias, autores e obras evolucionistas no Brasil na segunda metade do século XIX – se 

usarmos como parâmetro o volume de discussões publicadas na imprensa periódica. 

Ao abordar a formação da sociedade intelectual carioca, Dominichi Miranda de Sá 

(2006) argumentou que neste período, a convicção da transformação social pela difusão e 

aplicação das “novas ideias” tornava oportuna a proposição de caminhos em direção à 

civilização (SÁ, 2006:33). No âmbito da intelectualidade, a própria noção de “literatura” – 

soma dos saberes cultivados pelos então chamados ‘homens de letras’, também compreendida 

como conhecimento e instrução – modificou os seus estatutos, dando lugar a uma nova 

concepção semântica – vista agora como exercício intelectual de composição ficcional a partir 

da observação do mundo imediato.42 De acordo com a autora: 

O naturalismo se expandiu nos meios letrados brasileiros a partir da Escola 

de Direito do Recife pelos idos de 1870. E com a sua proeminência, a 

aliança entre ‘letras’ e ‘saber científico’, própria à configuração mental 

enciclopédica, começou a apresentar os seus primeiros sinais de ‘crise’. 

A geração naturalista recusava, de modo contumaz, o que chamava de ‘o 

engano do romantismo’. Segundo os naturalistas, a literatura romântica 

consistiria na simples manifestação de um ponto de vista, de um ângulo 

essencialmente pessoal. O que se passava a realçar era a atitude de 

objetividade na descrição da vida social observada e o comprometimento da 

atividade literária com o desenvolvimento do país. 

O movimento literário engendrado pela geração de 1870 pretendia significar 

uma ‘virada anti-romântica’, segundo a qual os chamados ‘valores artísticos’ 

não deveriam sequer ser considerados. Para essa corrente intelectual, a 

                                                                                                                                                                                     
informações acerca da construção da teoria da seleção natural, antes da publicação de A origem das espécies. 

Para informações sobre seu conjunto de pensamentos, ver: Raphael Uchoa e Silvia Waisse (2015).  
42Para uma discussão mais aprofundada sobre as transformações ocorridas no campo intelectual brasileiro na 

passagem dos Oitocentos para o Novecentos, consultar: SÁ, Dominichi Miranda de. A ciência como profissão: 

médicos, bacharéis e cientistas no Brasil (1895-1935). Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006.  
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experiência literária deveria ser indissociável da análise realista. Com o 

realismo, a literatura, na verdade, renegou ‘a arte de bem dizer’, que, no 

passado, inclusive, tinha sido a sua própria razão de ser, e essa abjuração 

manifestou-se quando se pretendeu associar linguagem literária à 

transparência da realidade observada. Em outras palavras, ‘retorica’ e 

‘literatura’ se afastaram nesse período naturalista (SÁ, 2006:67).   

 

Os adeptos do movimento naturalista, do qual fazia parte Aluísio Azevedo, lançavam-

se na composição de romances ficcionais que objetivavam retratar momentos específicos da 

vida social brasileira como o fim do regime escravista e a enorme onda de imigração 

estrangeira que afluiu para o país. 

 Renato Salles Mattos (2014) afirmou que é necessário refletirmos sobre as 

transformações culturais que se processavam na passagem entre o XIX ao XX se quisermos 

compreender O cortiço. Argumentou que é neste momento que assistimos a uma revolução 

científica, notória a partir da articulação entre saberes da esfera biológica e da sociologia, que 

representam um marco fundamental na história cultural do século XIX, sobretudo, em sua 

consolidação de uma visão de mundo calcada no evolucionismo. Defendeu que, 

definitivamente, uma corrente de ensinamento se fundava, fixando-se nas propostas 

científicas assinaladas pelos fundamentos teóricos de Darwin e Spencer. Enquanto Darwin 

aprofundou a noção de evolução, em que os seres vivos evoluem de acordo com a seleção 

natural; Spencer, por seu turno, foi um dos principais pensadores a utilizar tais noções no 

estudo das sociedades humanas. Assim, tais pensamentos tornam-se normas científicas, 

influenciando quase toda produção intelectual do século XIX e XX, inclusive na esfera 

literária. Sem demonstrar os usos que Aluísio fez dos evolucionismos, o autor afirmou que: 

Ao longo dos 23 capítulos que compõem a narrativa de O Cortiço, nota-se 

uma história que se desenvolve afirmando pressupostos científicos do século 

XIX transferidos para a esfera literária. O evolucionismo é recorrente nas 

situações propostas às personagens. Portanto, a partir de inclinações 

cientificistas e sendo influenciado por obras de autores naturalistas europeus, 

principalmente de Émile Zola, Aluísio de Azevedo consolidou neste livro 

um modelo de interpretação do social que testemunha o fim do Império, a 

consolidação da República e consequente modernização da nação urbana 

brasileira (MATTOS, 2014:7). 

 

Mesmo que durante o seu trabalho, Mattos tenha sinalizado para a ocorrência dos usos 

das ideias evolucionistas, o autor não realizou a demonstração desses usos, nem os 
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significados que as ideias evolucionistas assumiram no pensamento de Aluísio Azevedo, 

mostrando-se como um estudo ainda a ser realizado.  

Em O naturalismo de Aluísio Azevedo: Produção jornalística e romanesca, Luciana 

Uhren Meira Silva (2012) afirmou que os jornais e as revistas foram decisivos no processo de 

divulgação das teorias positivistas e evolucionistas, bem como da produção literária da época. 

A Revista Brasileira (que contou com a participação de Machado de Assis e Sílvio Romero) e 

a Gazeta de Notícias difundiram as teorias da escola naturalista. Émile Zola era divulgado 

pela imprensa do Rio de Janeiro, e as notícias espalhavam-se pelo interior do Brasil, inclusive 

no Maranhão. Filósofos deterministas e evolucionistas foram traduzidos e publicados nos 

jornais em forma de folhetins (SILVA, 2012:60). Aluísio Azevedo parecia ter acompanhado 

de perto esse processo de recepção das novas ideias, sobretudo, positivistas e evolucionistas. 

Durante sua participação na imprensa, com maior ênfase em O pensador, era o responsável 

diretamente pela seção destinada a avaliar os principais temas de circulação no jornalismo 

nacional.  

Vejamos agora os usos e os significados que a ideia evolucionista de luta pela 

existência assumiu na produção intelectual de Aluísio Azevedo enquanto esteve ligado ao 

jornal anticlerical, O pensador.  

 

3.2. A luta pela existência nas crônicas literárias de Aluísio Azevedo publicadas em O 

pensador entre os anos de 1880-1881 

 

 Consoante com Mérian, uma das mais privilegiadas fontes de entendimento das 

concepções filosóficas de Aluísio Azevedo são as crônicas literárias publicadas entre os anos 

de 1880 e 1881 em O pensador, nos quais é possível compreendermos um pouco mais sobre o 

imaginário e o repertório intelectual do escritor maranhense. Este jornal circulava três vezes 

ao mês, publicado entre os anos de 1880 e 1881, com tiragem não declarada e propriedade de 

uma associação. Neste periódico existiam cinco seções permanentes, sendo organizado da 

seguinte forma: editorial, colaboração, ecos das ruas, expediente e crônica. Aluísio Azevedo 

colaborava com estas três últimas seções.  

O que demonstraremos aqui é como Aluísio Azevedo utilizou-se da ideia de luta pela 

existência como estratégia na disputa intelectual que mantinha com o clero maranhense. 

Vemos a referida noção sendo utilizada na caracterização da importância do trabalho na 
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sociedade organizada, porém, a luta também parece assumir o próprio caráter da disputa, na 

qual combatem as luzes contra as trevas, o novo contra o velho, a tradição contra a 

modernidade. 

 Em sua primeira aparição em O pensador, Aluísio Azevedo, no dia 30 de outubro de 

1880, assinou uma crônica destinada a saudar a coragem dos intelectuais que se expõem ao 

invés de se esconder no anonimato. Neste mesmo artigo, o escritor maranhense se dispôs a 

responder às críticas feitas pelos redatores de A civilização de mimetismo francês, de injustiça 

pátria e falta de originalidade artística da nova geração. Respondendo aos seus detratores, o 

escritor maranhense argumentou que: 

[...] sonhar a originalidade na pintura, isto é, dar a essa arte sublime um 

caráter moderno e apropriado às condições filosóficas e positivas da época 

lógica em que vivemos, desta época em que só se aspira a verdade imaculada 

e inteiriça, como única fonte de inspiração real e consoladora, é baquear com 

a velha estética do convencionalismo metafísico, é destruir todos os 

preconceitos artísticos instituídos pela velha rotina clássica das academias, é 

olhar a natureza de um modo complexo e vasto e copiá-la na sua nudez fria e 

desarranjada.43 

 

 Como é possível observar, a disputa entre a velha ordem e os novos preceitos 

filosófico se estéticos da arte estão no centro da questão. Aqui, o autor contrapõe os antigos 

critérios de validação do conhecimento – o convencionalismo metafísico – com os novos 

preceitos estéticos e novos parâmetros de validação do saber – observação do complexo e 

exposição do real a partir da descrição fiel dos fatos tal qual observados. Sua defesa seguiu 

enumerando as transformações sofridas no campo da arte como forma ilustrativa dos novos 

tempos. 

Antigamente, para copiar uma paisagem, pintar uma cabeça, desenhar uma 

cena doméstica, tinha o artista a obrigação de desprezar tudo o que 

desagradasse a vista e servir-se unicamente daquilo que a deleitasse. Hoje 

porém a cousa é diversa – o artista moderno, o pintor realista, tem obrigação 

de surpreender a natureza no seu estado mau ou bom, agradável ou não, 

decente ou indecente, receber a impressão da natureza como ela é 

evidentemente sem alterações, sem mentiras – a agrupação feia de certas 

árvores, o desconchavo de um lampião no meio do campo, uma mulher 

grávida, a colher, uma rosa, um olho vesgo em uma cara linda, um sujeito 

vestido justamente da cor do objeto que lhe serve de fundo, um pé comido de 

frieiras, inchado, com feitio de um cará – tudo é respeitado, copiado à risca, 

com a fidelidade de uma máquina fotográfica – o artista recebe a imagem no 

                                                           
43AZEVEDO, Aluísio. Crônica. São Luís do Maranhão: O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna, 

30 de outubro de 1880, p. 3.   
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cérebro e transmite-a à tela – já não tem o direito de emendar, modificar, 

subtrair, apenas o que pode fazer na transmissão é deixar transparecer a sua 

individualidade, o seu modo de ver e estudar a natureza, mas para isso é 

preciso que ele se transforme em uma espécie de câmara ótica onde todos os 

objetos externos se acham reproduzidos com uma exatidão irrepreensível, 

porém com uma certa luz, um certo tom especial da reprodução.44 

 

 Sua crença é de que o Naturalismo que movia os modernos artistas seria capaz de 

reformar as artes e a partir delas instruir seus apreciadores aos modernos parâmetros estéticos 

e de validação do saber. Afiançou ainda que “a pintura moderna é a pintura da multidão, do 

cidadão, do homem de trabalho, do primeiro que aparecer”.45 Sendo inteiramente feita para 

ele e feita por ele – o homem moderno. Ao se opor à antiga estética literária, Aluísio Azevedo 

afirmou que os literatos naturalistas a partir dos novos preceitos literários se engajavam na 

descrição mais simples da vida, como, por exemplo, a vida do aldeão, ligado a lavoura de 

subsistência e todo o seu meio circundante.  

O uso que o escritor maranhense faz da ideia evolutiva de luta pela existência aparece 

na descrição da vida do aldeão, em especial, na sua relação com o trabalho. O escritor 

maranhense é categórico ao afirmar que essa luta se constitui enquanto novo elemento de 

interesses dos literatos modernos. Seguiu ainda em seu texto elencando exemplificações do 

novo estado das artes a partir do realismo de Pierre Veron na filosofia, Rembrandt na pintura 

e Ramalho Ortigão na crítica literária. Criticou ainda Victor Meirelles e Pedro Américo entre 

os pintores brasileiros, acusados de pintarem em prejuízo da verdade, “quadros com um 

caráter todo europeu”.46 Aluísio Azevedo prosseguiu em sua defesa da literatura enquanto 

arte, e da França como modelo de inspiração graças ao seu adiantamento cultural. Terminou 

satirizando o comportamento brasílico de resistência aos novos preceitos científicos do mundo 

moderno europeu, sobretudo, em sua reforma das artes.  

Na edição do dia 10 de novembro de 1880, Aluísio Azevedo, porém, deteve-se a 

discutir a celeuma provocada pela fala de Ruy Barbosa,47 na Assembleia dos Deputados, 

                                                           
44Ibidem.  
45Ibidem.  
46Cf. supra, p. 4. 
47Foi um polímata brasileiro, tendo atuado como jurista, advogado, escritor, filólogo, tradutor e orador. É um dos 

nomes de maior destaque no campo intelectual entre a passagem do século XIX ao XX, estando envolvido em 

eventos importantes de nossa história, como a implantação do regime republicano, tendo exercido o cargo de 

primeiro Ministro da Fazenda em 1889, participou da fundação da Academia Brasileira de Letras em 1897 e 

concorreu contra Hermes da Fonseca entre 1909 e 1910 pelo mandado de Presidente da República para os anos 

de 1910-1914. Para mais informações sobre sua atuação e suas ideias, ver: Barbosa (1999). 
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sobre a secularização dos cemitérios. Adotando o mesmo tom jocoso, o literato maranhense 

criticou duramente o clero ligado ao jornal A civilização por não compreender os argumentos 

do deputado positivista. Informou ainda aos seus leitores que, ao comentar a contenda entre os 

clérigos e os escritores de O pensador, o jornal, também anticlerical, A Pacotilha, os saudou 

enquanto “campeões”, na disputa judicial e ideológica que se travava entre os dois órgãos em 

oposição.48 

No dia 20 do mesmo mês, Aluísio Azevedo reapareceu, ridicularizando os jornalistas 

católicos pela suposta “luta” entre os eclesiásticos e os maçons maranhenses. Segundo o 

autor, a caracterização feita sobre os maçons era inverossímil e o real perigo que esses 

representavam para a ordem eclesiástica, era quase nulo, pois, defendia ser os maçons 

pacatos, ordeiros e cumpridores dos mandamentos de Deus. Aluísio Azevedo condenou 

duramente as ações do clero, acusado de incitar o exercício da violência por parte dos 

católicos contra os maços.  Ironizou o jornalismo católico ao compará-lo com os canos de 

esgoto que canalizam toda as imundices e as despejam em seus leitores. Tranquilizou ainda os 

leitores quanto aos perigos que os maçons representam para a ordem pública – maior cautela é 

o que pediu aos seus leitores – além de aconselhar a todos a duvidar de todas as “tolices” e 

“asneiras” publicadas pelos eclesiásticos.49 

A crônica de 20 de novembro de 1880 é extremamente curiosa, pois ela traz também 

na íntegra a transcrição de uma carta, supostamente enviada à redação do jornal O pensador, 

por um integrante do clero católico, identificado como Padre Eterno. Nessa carta encontrava-

se uma transcrição literal de uma Milagrosa Carta escrita em fios de ouro, pelo próprio punho 

de Deus e encontrada em um lugar chamado Aires, três léguas de distância de São Marcos, 

em São Luís do Maranhão, e que fora encontrada por um Padre da Ordem Jesuítica. A 

transcrição da “carta original” tinha sido feita pelos clérigos envolvidos com A civilização e 

nela encontram-se indicações precisas de como deveria agir um bom cristão em face dos 

novos tempos. Uma nota de fim de página informava que havia uma cópia da carta disponível 

para consulta na redação de O pensador. Alertava ainda aos pais de família desconfiar de 

qualquer “carta milagrosa” que por acaso aparecesse, sendo oferecidas, por especuladores 

pela quantia de 500 réis. A partir dessa discussão, chamou, sobretudo, atenção para o 

                                                           
48AZEVEDO, Aluísio. Crônica. São Luís do Maranhão: O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna, 

10 de novembro de 1880, p. 3-4.   
49Cf. supra, 20 de novembro de 1880, p. 3-4. 
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fanatismo religioso que se encontrava entre as pessoas ignorantes, facilmente “manipuladas” 

pelo clero provinciano.50 

A contenda entre O pensador e A civilização, em1880, foi acompanhada de perto por 

outros periódicos maranhenses e de outras províncias do Norte, bem como, da Capital 

Federal. Essa disputa, sobretudo a judicial movida pelo eclesiástico Guedelha contra os 

integrantes de O pensador dividida em partidários contrários e favoráveis, é um reflexo da 

própria disputa em torno da modernização nacional e um sintoma da crise pela qual passava o 

Império e os seus sustentáculos, ou seja, a Igreja Católica (MÉRIAN, 1988; MONTELLO, 

1975; MENEZES, 1958).  

                                                           
50Ibidem.  
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Imagem 6: Fotocópia da primeira página do jornal O pensador, do dia 10 de janeiro de 1881,disponível 

no Banco de Dados da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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A primeira página, do dia 10 de janeiro de 1881 (Ver imagem 6), traz uma matéria 

intitulada O inimigo da luz, em direta alusão aos jesuítas, prevendo também a sua destruição. 

A matéria de abertura buscou demonstrar os prejuízos que a velha ordem, assentada na 

interferência do clero na vida brasileira representava para o progresso e para a civilização 

humana. Esse texto, assim como os diversos que eram estampados na primeira página, seguiu 

um mesmo padrão. Eles não são assinados, caracterizando-se como um pensamento 

compartilhado por todos os que compõem a fileira jornalística desse órgão. É nessa mesma 

edição que aparece pela primeira vez referência à publicação da obra O mulato de Aluísio 

Azevedo, no qual afiançou que o texto se tratava de um romance sobre os “abusos religiosos” 

e não sobre a escravidão.51 

 Na edição seguinte, do dia 20 de janeiro de 1881, a reportagem publicada na primeira 

página, na seção editorial, estampou o que chamou de A batalha da luz. Nessa batalha lutam 

em oposição dois partidos, a ciência de um lado e a crença religiosa do outro. No texto 

alegou-se que “no século XIX – o avatar da liberdade concebido no ventre de noventa-e-três, 

é o século para o qual a verdade se tornou o objetivo de todas as aspirações humanas”.52 A 

crença religiosa representava o imobilismo da razão, enquanto que a ciência representava a 

mais clara expressão da luz civilizatória. A soberania do homem não se encontrava mais 

assentada em sua força física ou nos seus arsenais belicosos e sim no reconhecimento e 

utilização do conhecimento verdadeiro em prol da emancipação da “alma”. O povo devia ser 

o próprio Estado, mas naquele momento apresentavam-se antagônicos. É saudada a dedicação 

ao trabalho como elemento enaltecedor e enobrecedor do homem e da razão humana.53 

Nas considerações feitas no dia 10 de julho de 1881, já primeira página, destinada Ao 

Governo Imperial, são solicitadas ações enérgicas contra os criminosos eclesiásticos, 

acusados de provocações constantes à população inteira e aos seus representantes 

legitimamente constituídos. Afiançam os editores que “[...] de todas as lutas, é a luta da 

hipocrisia religiosa a que maiores males e vergonhas tem causado a humanidade”.54 Em sua 

crônica, publicada também na edição supracitada, Aluísio Azevedo prosseguiu a discutir a 

luta que chamou de a “moderna luta religiosa”: 

                                                           
51O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna. São Luís do Maranhão: 10 de janeiro de 1881, p. 1. 
52Acreditamos que a referência aos “noventa-e-três” seja ao período conhecido como Terror (1793-1794) ou 

Período Jacobino, em que Maximilien Robespierre implantou e liderou o maior expurgo estatal na História 

política da França moderna.   
53AZEVEDO, Aluísio. Crônica. São Luís do Maranhão: O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna, 

20 de janeiro de 1881, p. 1.   
54O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna. São Luís do Maranhão: 10 de julho de 1881, p. 1. 
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Continua essa boa província a sofrer o sobressalto de nervos, em que deixou 

a moderna luta religiosa – os ânimos pululam sobrexcitado e só procuram 

uma engrenagem da grande roda do livre pensamento para aplicarem a sua 

atividade. 

Em cada cidadão, até hoje pacato e indiferente, rebentou um campeão das 

ideias modernas e em cada coração, que até aqui pulsara apenas para a 

família, grelou a flor vermelha da liberdade.  

Consolador especulado nos oferece essa nova geração, que olha desdenhosa 

para os vapores deletérios das orgias do passado e sorri cheia de coragem 

para as belas arvoradas que nos convidam ao trabalho e a luta ...55 

 

As reflexões continuam ao apontar quais seriam as estratégias do clero para minar a 

disseminação do pensamento esclarecido entre os maranhenses, sobretudo no alienamento da 

população para os assuntos políticos e sociais. Aluísio Azevedo acusava o clero maranhense 

de bestializar a população de forma a impedir qualquer transformação social que colocasse em 

risco o status quo da Igreja Católica e do próprio regime monárquico. Aluísio Azevedo 

criticou nesse momento a escassa participação popular nas decisões sobre a coletividade. 

Também se mostrou favorável à transferência de alguns assuntos para a esfera da família, 

como o casamento, o divórcio e o ensino feminino. 

Ainda com base na crônica do dia 10 de julho de 1881, Aluísio Azevedo condenou 

terminantemente a violência física como um recurso necessário a ser utilizado naquela batalha 

que se tratava, mas afiançou que a utilizaria se necessário fosse. Acusou os padres de incitar a 

violência física contra aqueles que eram partidários de um regime ideológico contrário ao seu. 

Será por ventura justo consentir que tal coisa continue?! Não haverá um 

meio de a Civilisação a conter-se no seu círculo, sem invadir o terreno 

alheio. 

Sim, há! 

Mas o meio que há nos repugna, o único meio que nos resta para isso é o 

meio da força bruta – é a violência, a mesma violência que a Civilisação 

aconselha no seu último número.56 

 

Sabemos que a disputa entre os intelectuais clericais e anticlericais não chegou às vias 

de fato, ou seja, uma luta aberta de força física. Porém, sabemos, a partir da análise de A 

                                                           
55AZEVEDO, Aluísio. Crônica. São Luís do Maranhão: O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna, 

10 de julho de 1881, p. 4.   
56Ibidem.  
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civilisação e de O pensador que este artifício não era desconsiderado como dispositivo nesse 

combate entre o poder eclesiástico e o poder secular.  

É, porém, a crônica publicada no dia 20 de julho de 1881 que mais nos chama atenção 

no tocante as concepções e usos de Aluísio Azevedo da ideia de luta pela existência. 

São cinco horas da manhã – a natureza ainda está embrulhada em sua 

coberta de dormir. Porém já o céu empalidecera para as bandas do nascente, 

vem ali o Senhor Sol, que não é homenzinho para graças. As estrelas, tontas 

de sono, fazem a trouxa e muscam-se; em quanto uma vizinha do cronista 

borrifa com água da boca um alegre papagaio que abaixa a cabeça e abre 

voluptuosamente as azas para receber a ducha [...].57 

 

O tom lírico adotado na abertura dessa crônica é sugestivo para a compreensão da 

noção de natureza tropical representada pelo intelectual naturalista, sobretudo, inspirados 

pelas descrições da natureza americana feita pelos estrangeiros europeus. A crônica 

prosseguiu narrando a vida urbana em São Luís do Maranhão, pondo em evidência os agentes 

sociais que faziam parte do caldeirão étnico-cultural e da tessitura econômico, política e social 

da urbes maranhense, e, que circulam na sua principal praça comercial. A luta pela existência 

aqui é utilizada para demonstrar a enorme complexidade da rotina da malha social urbana da 

província do Norte, onde é possível entrevermos a ocorrência dessa disputa. 

[...] Com poucas a de amanhecer – começam já a passar as pesadas e 

ruidosas carroças para a serviço; um moleque enche a rua com a opulência 

de seu assovio, que entoa os requebros da araúna, e vai acompanhando a 

música a bater de dois vinténs contra a garrafa de leite. 

Alguns vultos femininos dirigem-se para as bandas de Santo Antônio, 

embrulhados na tristeza de um véu preto; o homem do pão vai de quitanda a 

quitanda com o seu saco as costas; ouve-se estalecer na calçada a chinela de 

sola e vira de alguma mulata, que procura a casa dos senhores. Do Caminho-

grande descem os caboclos com a verdura e os bolos da roça, enquanto no 

largo do Quartel passeia de chapéu na mão, solenemente, um comendador a 

receber na aridez de sua careca os primeiros beijos do sol. 

É a hora em que os corações estão limpos e as consciências arejadas – hora 

em que o canto sai transparente da garganta e o olhar embebe-se na pureza 

matinal do céu.58 

 São diversos os personagens que entram em cena nessa parte da narrativa. Sobressaem 

das páginas do literato maranhense os pretos, os caboclos, os jornaleiros livres, as mulheres e 

a figura do comendador. É nesse caldeirão cultural que emergirá os usos da noção de luta pela 

                                                           
57 Cf. supra, 20 de julho de 1881, p. 4. 
58 Ibidem.  
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existência na narrativa aluisiana. É a partir desses personagens que se desenrola a luta pela 

existência e que entra em cena a competição pelos meios necessários para a manutenção da 

vida. Aqui, um dos significados assumidos pela ideia evolucionista de luta pela existência, 

reflete-se na exemplificação da luta entre as classes sociais, em especial, entre os 

trabalhadores, os patrões e os dilatadores das riquezas alheias. É importante destacar que a 

luta expressa na crônica aluisiana não é uma luta meramente econômica, mas sim, uma luta 

pela garantia de condições básicas de existência.  

Estenda o leitor os olhos pela Praia-grande e veja quantos trabalhadores 

cruzam-se em todas as direções – daqui são caixeiros, dali negociantes, deste 

lado: homens de coreto; daquele outro: agentes de leilões, empregados de 

escritório, guarda-livros, despachantes, conferentes, enfim todo esse mundo 

da atividade, todo esse mundo do esforço.  

Esses homens gastam o dia a disputar um pão para si e seus filhos, esses 

homens chegam a noite em casa devorados pelas fadigas e quebrados pelo 

suor de um dia inteiro e, quando pedem os jornais para espairecer o espirito, 

a primeira cousa que lhes salta aos olhos, é uma descompostura da 

Civilisação! 

E quem escreve a Civilisação? 

São os padres! 

E o que são os padres?! 

Vejamos: 

Em toda a sociedade bem organizada a população se divide em dois grandes 

grupos – o grupo que trabalha e o grupo que devora. 

Um faz e o outro desfruta. 

Um ajunta e o outro come [...].59 

 

Em tom severo foi tecida a clara oposição entre o trabalhador e o dilatador das 

riquezas produzidas pelo serviço alheio. Na caracterização proposta por Aluísio Azevedo, o 

clero aparece antagônico àquilo que o literato mais valorizava enquanto a moral moderna: o 

exercício do trabalho – único elemento capaz de dignificar o homem moderno. Vejamos 

melhor como o autor caracterizou os dois grupos: 

 

Ao grupo que trabalha, que faz e que ajunta, devemos tudo o que possuímos 

de bom – as casas, as ruas, as ideias, as leis, as festas, os livros bem-

                                                           
59 Ibidem.  
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intencionados, os quadros, as boas músicas, os dramas e a arte de 

representar, assim como devemos a cultura das terras, os vinhos, o pão, as 

modas, as mobílias, as armas, os objetos de luxo. 

Se temos uma boa cama, se possuímos um bom carro, se gozamos uma boa 

dispensa, se conhecemos a terra que pisamos, o ar que respiramos, se a nossa 

roupa é boa, se a nossa saúde é garantida, devemos ao grupo que trabalha. 

[...] 

Com o outro grupo se dá justamente o contrário. Tudo o que há de mau, 

todos os vícios, todos os males sociais, todos os crimes vêm do grupo que 

não trabalha, do grupo que não produz. 

Como o trabalho é o pai de todas as virtudes, a ociosidade é a mãe de todos 

os vícios.  

Querer que um homem não trabalhe e produza o bem é querer meter-se em 

água gelada e sentir calor. 

O bem vem da atividade. A virtude pode ser qualificada do seguinte modo – 

o perfume do trabalho. 

Segue-se, por conseguinte que a maldade está na razão direta da ociosidade. 

E qual é o homem mais ocioso que há entre nós?! 

A resposta salta aos lábios – o padre! 

Sim! O padre, esse que nada produz, esse que não faz o pão, como não faz o 

boneco, como não faz um livro que aproveite. 

Daí a luta, a guerra odiosa e encarniçada que fazem os padres de Santo 

Antônio ao grupo mais trabalhador desta província – o Comércio.60 

 

Nota-se que Aluísio Azevedo buscou realizar uma distinção entre os trabalhadores e os 

ociosos. Opera-se a diferenciação entre aqueles que produzem – trabalhadores braçais, 

artesãos, artistas, comerciantes – e aqueles que usurpam – padres. Constate-se também que os 

clérigos são elevados a uma malta de ociosos, da qual faziam parte também os “vagabundos” 

– esses últimos eram temidos tanto pelo regime imperial, quanto pelo emergente liberalismo 

de tipo republicano, como prejudiciais ao desenvolvimento material. Aluísio Azevedo 

empenhou-se em condenar o que chamou de “guerra odiosa e encarniçada” lançada pelos 

padres contra os comerciantes de sua província natal. Nesse momento, diferente do que 

encontraremos na maior parte de seus escritos, nos quais se opõem constante aos 

comerciantes, sobretudo, portugueses, Aluísio Azevedo saiu em defesa dos mercadores, 

alegando que as perseguições eram fruto da inveja que os padres tinham de suas riquezas 

acumuladas.  

                                                           
60Ibidem.  
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O autor continuou sua crônica descrevendo a luta entre o clero maranhense e os 

comerciantes (Ver imagem 7). Narrou as medidas adotadas por Fonseca contra os 

negociantes, o que ocasionou no descrédito dos religiosos frente à praça comercial, tendo 

como resultado, a negação do financiamento do “jornaleco” católico, orquestrado por 

Guedelha Mourão. Em defesa dos comerciantes, Aluísio Azevedo argumentou que: 

 

Se o padre, em vez de passar o dia a escrever descomposturas estéreis, em 

vez de andar inventando histórias de Satanás para enganar o espírito do 

povo, resolver botar a preguiça para um lado e se dedicar a um trabalho 

proveitoso, estará livre de farejar a prosperidade contra aqueles que gozam 

de certas regalias, graças aos esforços de sua atividade.61 

 

                                                           
61 Ibidem.  
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Imagem 7: Fotocópia da crônica produzida e não assinada por Aluísio Azevedo, publicado em O 

pensador no dia 10 de janeiro de 1881, disponível no Banco de Dados da Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional. 
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É importante notar o destaque que Aluísio Azevedo dá ao trabalho para a sociedade 

moderna. Sua oposição ao clero é justificada pela ociosidade do último e pelo fato de serem 

os eclesiásticos os maiores exploradores do trabalho alheio a partir da enganação e do 

aviltamento dos fiéis.  

A participação de Aluísio Azevedo em O pensador encerrou-se na edição 

comemorativa do primeiro ano de existência do jornal, onde seus colaboradores dão a 

conhecer ao púbico o retorno do literato maranhense à Corte. Na primeira página, em sessão 

extraordinária, os redatores do jornal comentam as tormentas sofridas pelo escritor, 

considerado um perseguido pelos “vampiros do papado”. “A raiva hidrofóbica com que os 

vampiros do papado atacavam prova, de um modo claro e terminante, quão certeiros eram os 

dardos d’Aluízio no dorso já insensível desses bandidos vazios de moral e de dignidade”.62 

O que depreende de tudo o que foi apresentado até aqui é que a noção de luta pela 

existência assumiu em Aluísio Azevedo diversos significados, sendo utilizada para expressar 

a luta do homem com o meio físico, bem como a luta entre partidos sociais antagônicos 

(clérigos versus maçons, trabalhadores versus clérigos). Ao caracterizar os eclesiásticos como 

usurpadores do trabalho alheio, ociosos e atávicos para o progresso material e espiritual do 

homem moderno, plasmou assim uma concepção compartilhada por diversos outros 

intelectuais que também viam nos religiosos o símbolo do atraso que as antigas instituições 

representavam. 

 

3. 3. A luta pela existência na trajetória das personagens de O cortiço 

 

Como discutido no primeiro capítulo, uma das transformações mais sensíveis pela qual 

passou a cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX foi o seu expressivo 

aumento populacional.  A então Corte Imperial passou de uma população estimada em 50 mil 

almas, no início do século XIX, para um montante superior a 500.000, ou seja, a população 

urbana decuplicou em menos de um século. A expansão da malha urbana sem planejamento 

levou a um aumento paulatino pela busca por habitações, e a enorme concentração 

populacional, localizada especialmente nas regiões centrais, fizeram com o que os problemas 

                                                           
62 O pensador. Órgão de interesse da sociedade moderna. São Luís do Maranhão: 10 de julho de 1881, p. 1-4. 
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ligados a higiene e a saúde pública se alastrassem de forma vertiginosa (CHALHOUB, 1996). 

Para além das transformações na geografia urbana, houve enormes modificações no âmbito da 

economia, da política e da cultura. O café havia se tornado desde a primeira metade do século 

XIX no principal produto-exportado da economia agrária. A malha administrativa do país 

havia sofrido algumas transformações, porém, uma de suas principais marcas tinha sido sua 

expressiva ampliação. Construiu-se uma prolongada malha ferroviária no afã de escoar a 

produção interiorana. Instalaram Faculdades de Medicina e Direito em alguns das mais 

expressivas províncias do país. Por fim, como já foi brevemente salientado no segundo 

capítulo, a circulação das “ideias novas” entre a elite letrada, modificava diuturnamente os 

pressupostos culturais, daquela que havia se tornado uma das principais economias da 

América (BEZERRA, 2012). 

De acordo com Ricardo Waizbort, a partir de 1881, durante todo o “episódio 

naturalista” como caracterizou Nelson Werneck Sodré, escritores como Aluísio Azevedo, 

Adolfo Caminha, Inglês de Souza, Júlio Ribeiro, entre outros, lançaram mão das ideias de 

“luta pela sobrevivência”, “sobrevivência dos mais aptos” ou “mais fortes”, “adaptação”, 

“evolução moral” e “progresso”. O autor chamou atenção para os equívocos que podem gerar 

a mera associação da utilização desses conceitos com os pressupostos darwinistas. “Isso 

parece ser interpretado, entre nossos estudiosos, como se a mera menção ou mesmo o 

aprofundamento desses conceitos, só ou relacionados, levasse inexoravelmente ao 

darwinismo” (WAIZBORT, 2007). 

O que gostaremos de abordar neste momento são os usos e os significados que a ideia 

evolucionista de luta pela existência assumiu no interior de O cortiço, podendo mesmo ser 

considerado como o eixo central do romance, caracterizado nas diversas disputas travadas 

entre os indivíduos, entre as classes, os gêneros, as “raças” ou mesmo as nacionalidades em 

oposição. Para melhor exprimirmos nossa concepção com relação ao fio que amarra a obra do 

início ao fim, analisaremos de forma pormenorizada as diversas expressões da luta pela 

existência a partir das trajetórias de algumas das personagens do romance. 
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Imagem 8: Capa da primeira edição de O cortiço, publicado em 1890, no Rio de Janeiro pela 

editora Garnier,disponível no Banco de Dados da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.  

 

 A análise particular das trajetórias das personagens João Romão, Bertoleza, Jerônimo, 

Piedade, Rita Baiana e Firmo dão a tônica da utilização da ideia evolucionista de luta pela 

existência. 

O livro O cortiço começa narrando a trajetória de vida de João Romão, e com o 

personagem já residindo no Rio de Janeiro, sem mais informações precisas com relação a seu 

lugar de origem e seus familiares. Era um português que havia se empregado enquanto 

caixeiro dos 13 aos 25 anos de idade e com o retorno de seu ex-empregador para Portugal, 
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recebeu deste último a taverna na qual trabalhava com tudo que havia nela e mais um conto e 

quinhentos como pagamento de seus ordenados vencidos. 

Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação 

ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que 

afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da 

própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de 

estopa cheio de palha. A comida arranjava lhes, mediante quatrocentos réis 

por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de 

um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que 

tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade (AZEVEDO, 1890:7-8, 

grifo nosso). 

 

 A trajetória de vida desse personagem encontra-se atravessada do início ao fim a de 

outra personagem, Bertoleza. Nota-se que o projeto de enriquecimento, levou João Romão a 

resignar-se às mais duras privações. O seu regime alimentar e seus hábitos de descanso são 

bons exemplos das acomodações feitas pelo português para se ajustar ao meio e levar a cabo o 

seu plano. Com a morte do companheiro de Bertoleza, ela tornou-se confidente de João 

Romão e, esse, em pouco tempo tornou-se seu caixa, procurador e conselheiro. Após 

“amigarem-se”, o português comprou alguns palmos de terra, mas com o pecúlio de 

Bertoleza. Ali construiu uma casinha de dois cômodos, passaram a dividir a mesma cama – 

que foi trazida entre a mobília da escrava. Buscando apropriar-se cada vez mais das riquezas 

produzidas pela mulher, João Romão forjou uma carta de alforria, na qual proclamava a falsa 

liberdade da infeliz. Informou ao proprietário da escrava que esta havia fugido após a perda 

do seu companheiro.  

 Em pouco tempo João Romão tem o seu pecúlio aumentado, sobretudo, pelo auxílio 

que recebeu do trabalho lícito (comércio) e ilícito (furtos) que empreendeu na companhia de 

Bertoleza. Com o dinheiro que entrava em seu caixa comprou algumas braças de terra onde 

começou a construir diversas casinhas para locação, em seguida tornou-se sócio em uma das 

pedreiras situada nas imediações de sua venda, e, tudo o mais que economiza ia parar direto 

no banco.  

 A mudança inesperada do comerciante português Miranda e sua família – Dona Estela 

e Zulmirinha – para o prédio nas imediações da venda veio promover uma verdadeira 

revolução na vida de João Romão. Uma das primeiras ações desse novo personagem foi tentar 

comprar algumas braças de terra de João Romão que recusou terminantemente qualquer 

proposta. No afã de expandir suas posses, João Romão contrapropõe laçando também oferta 
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nas terras de Miranda, que se vê obstinado a também não ceder. Iniciou-se aí entre esses dois 

personagens, de acordo com as palavras do autor, uma luta renhida e surda pelo domínio do 

território.  

Travou-se então uma luta renhida e surda entre o português negociante 

de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. 

Aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal, sem ter alcançado o pedaço 

de terreno que o separava do morro; e outro, por seu lado, não perdia a 

esperança de apanhar-lhe ainda, pelo menos duas ou três braças aos fundos 

da casa; parte esta que, "conforme os seus cálculos, valeria ouro, uma vez 

realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado — a criação 

de uma estalagem em ponto enorme, uma estalagem monstro, sem 

exemplo, destinada a matar toda aquela miuçalha de cortiços que 

alastravam por Botafogo (AZEVEDO, 1890:21, grifo nosso). 

 

Este fragmento é bastante curioso porque ele nos oferece duas concepções das disputas 

travadas no interior do romance. A primeira é o embate entre Miranda e João Romão pela 

posse da terra e para ampliação dos seus domínios. Enquanto o primeiro quer alargar a sua 

privacidade familiar, o segundo quer, a partir da construção civil, aumentar suas riquezas. O 

segundo embate que é possível entrevermos é a disputa entre os corticeiros pelo mercado. 

Nota-se que o novo plano de João Romão é não apenas enriquecer, como construir a maior 

estalagem de Botafogo com vista a extinguir a proliferação de cortiços menores em seu bairro.  

Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, 

todos fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma 

preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a 

companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; 

as suas galinhas produziam, muito e ele não comia um ovo, do que, no 

entanto, gostava imenso; vendiam-os todos e contentava-se com os restos da 

comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia 

nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo a moeda. 

E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, 

ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre 

em mangas de camisa, de tamancos, e sem meias olhando para, todos os 

lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo 

aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas (AZEVEDO, 

1890:23). 

 

A luta pela existência de João Romão é claramente uma luta pela ascensão social. 

Desde as primeiras linhas dessa trama, os anseios do português resumem-se a aumentar a sua 

riqueza, dispondo para isso de todos os meios necessários. Sua trajetória se entrelaçou com a 

maior parte dos personagens e podemos mesmo afirmar que é a partir de sua história que se 
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tece o fio principal do romance, a saber, a luta pela existência na sociedade carioca. O papel 

desempenhado por esse personagem é fundamental para o desenvolvimento da trama, porém, 

nem ele, nem qualquer outro personagem, assume o protagonismo da obra. Vejamos agora um 

dos primeiros diálogos entre João Romão e o cavouqueiro Jerônimo: 

– Você vem da parte dos Machucas? Perguntou-lhe. Ele falou-me de um 

homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lagedo... 

– Sou eu. 

– Estava empregado em outra pedreira? 

– Estava e estou. Na São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar a 

diante. 

– Quanto lhe dão lá? 

– Setenta mil réis. 

– Oh! Isso é um disparate!  

– Não trabalho por menos... 

– Eu, o maior ordenado que faço é de cinquenta.  

–Cinquenta ganha um macaqueiro... 

– Ora! Tenho ali muitos trabalhadores de lagedo por esse preço! 

–Duvido que prestem! Aposto a mão direita em como o senhor não encontra 

por cinquenta mil réis quem dirija a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem 

lhe estragar a pedra e sem fazer desastre! 

–Sim, mas setenta mil réis é um ordenado impossível! 

– Neste caso eu vou como vim. E fica o dito por não dito! 

– Setenta mil réis é muito dinheiro!... 

–Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a ura 

trabalhador bom, do que estar a sofrer desastres, como o que sofreu sua 

pedreira a semana passada! Não falando na vida do pobre de Cristo que ficou 

debaixo da pedra!... (AZEVEDO, 1890:60-61). 

 

Novamente podemos encontrar o uso da ideia de luta pela existência quando da ida de 

João Romão e Jerônimo à pedreira. Jerônimo foi contratado por João Romão para assumir a 

vaga deixada em aberto após a morte de seu encarregado chefe. Era português como seu novo 

patrão, porém, havia imigrado para o Brasil na companhia da sua e esposa e filha e tornou-se 

também ser um dos inquilinos do cortiço São Romão, de propriedade de seu contratante. 

Vemos também o poder de barganha de Jerônimo, frente ao seu empregador, por gozar de 

prestígio e de um conhecimento específico na atividade de cavouqueiro. Jerônimo também 
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tinha o privilégio de se desligar de seu emprego se ficasse descontente com o mesmo, 

reafirmando sua condição de liberto. Percebe-se também na fala entre Jerônimo e João 

Romão, o alto grau de periculosidade e a precariedade nas condições de trabalho que a 

atividade mineradora oferecia. A culpa é atribuída pelo primeiro às técnicas de trabalho 

empreendidas, o que ocasionava a má qualidade do produto, bem como uma baixa 

produtividade e altos à vida dos trabalhadores. 

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros 

debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um 

lado cunharam pedra cantando; de outro a quebravam a picareta; de outro 

afeiçoavam lajedos a ponta de picão; mais adiante faziam paralelepípedos a 

escopo e mascate. E todo aquele retimtim de ferramentas, e o martelar da 

forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar lhe fogo, e a 

surda zuada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; 

tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. 

Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor, desvairados de 

insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um 

punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível 

gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e 

a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que 

lhe abrissem as entranhas de granito (AZEVEDO, 1890:66-67). 

 

A “luta de vingança e ódio” é na nossa visão, uma das mais ricas metáforas em toda 

obra, sobre as atividades produtivas das personagens ligadas a mineração. O retinido da 

mineração, assomado com as batidas das roupas da lavanderia, criaram um barulho compacto 

que paira sobre a atmosfera do local, demonstrando assim como aquele era por excelência o 

espaço do trabalho.  

O caso de João Romão é emblemático para entendermos os padrões sociais e 

econômicos da sociedade carioca de fins do século XIX, sobretudo, em fins de dissolução do 

regime imperial. Como dissemos, não objetivamos tomar as personagens ficcionais de Aluísio 

Azevedo como retratos históricos, mas, como ensinado por Roger Chartier, que todas as 

representações têm em si uma própria história, vemos como é possível vislumbrar a partir da 

figura do migrante português, a figura do imigrante estrangeiro ligado ao comércio.63 

                                                           
63De acordo com o historiador francês [...] a noção de representação não nos afasta nem do real nem do social. 

Ajuda os historiadores a se desfazerem da “ideia muito magra do real”, como escrevia Foucault, que durante 

longo tempo foi a sua, insistindo na força das representações, sejam elas interiorizadas ou objetivadas. As 

representações não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes seria externa; elas 

possuem uma energia própria que leva a crer que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é. 

Nesse sentido, produzem as brechas que rompem às sociedades e as incorporam nos indivíduos. Conduzir a 

história da cultura escrita dando-lhes como pedra fundamental a história das representações é, pois, vincular o 
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Um dos momentos decisivos de transformação desse personagem ocorre no momento 

em que seu concorrente – Miranda – é agraciado com um título de nobreza. O título de barão 

que Miranda recebeu causou em João Romão uma verdadeira insatisfação e foi responsável 

pelo desencadeamento do processo de metamorfose do personagem. Pela primeira vez, o 

corticeiro se questionou sobre seus hábitos de vida em prol de um enriquecimento, que nem 

ao certo sabia para qual finalidade.  

Fora uma besta... pensou com si próprio, amargurado: Uma grande besta!... 

Pois não! Porquê em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de 

viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão? [...] 

Teria gasto mais, é verdade?... Não estaria tão bem!..., mas, ora adeus! 

Estaria habilitado a fazer do, meu dinheiro o que bem quisesse! Seria 

um homem civilizado!... (AZEVEDO, 1890:169-170, grifo nosso). 

 

 Esta última parte é um pensamento alto tido por João Romão no dia seguinte ao 

comunicado do baronato de seu “inimigo”. Compreendeu a defasagem que tinha dos modos e 

vida cortesãos. É nesse primeiro momento que aflorou também sua repulsa pela sua 

companheira, que em seus últimos anos de vida, tinha lhes ajudado fielmente em seu projeto 

de enriquecimento. Mas, uma dúvida surgiu, pois ele mesmo reconheceu o papel 

desempenhado pela crioula. Estaria disposto a dividir com ela tudo o que foi acumulado? 

Uma vez que ele julga ser impossível manter aquela situação, ainda mais, por ser a crioula 

inadequada aos novos padrões de vida pretendida? Ao passo que almejava o ingresso na 

sociedade da qual julgava ser ele um candidato legítimo graças ao seu capital e sua 

ascendência, vieram também pensamento sobre as estratégias de se desfazer de Bertoleza.  

 Ao pretender se aproximar do núcleo familiar de Miranda, com o lançamento da 

candidatura de casamento com a filha de seu concorrente, João Romão planejou se afastar de 

Bertoleza, a fim de apagar as marcas de sua relação de concubinato. Porém, a crioula recusou-

se a desligar-se de seu homem, com quem esperava viver os seus últimos dias de vida. Não 

obtendo sucesso em seu projeto de separação amistosa, João Romão planejou dar cabo da vida 

da preta ele mesmo, a fim de acabar de uma vez por todas com aquela relação.  

Aconselhado por Botelho, para quem a condição de escrava não era uma culpa e sim 

direito natural à propriedade privada, João Romão optou em restituir Bertoleza aos laços da 

                                                                                                                                                                                     
poder dos escritos ao das imagens que permitem lê-los, escutá-los ou vê-los, com as categorias mentais, 

socialmente diferenciadas, que são as matrizes das classificações e dos julgamentos (CHARTIER, 1991:51-

52). 
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escravidão. São bastante curiosas as transformações nos hábitos de vida do vendeiro ao longo 

da trama. A obra começa e termina mostrando a relação entre Bertoleza e João Romão. Ao 

cabo da obra, João Romão, além de conseguir se afastar de Bertoleza, negociar seu casamento 

com Zulmirinha, ainda vislumbrava o título de visconde, a partir de sua relação de parentesco 

com o Barrão Miranda.  

Ao final da obra, João Romão recebe o diploma de sócio benemérito da sociedade de 

abolicionistas. Uma contradição aparente, mas que serve a um propósito: criticar aqueles que 

ingressaram nos últimos instantes às fileiras abolicionistas, mas que construíram às suas 

riquezas às custas do trabalho servil.  

A trajetória de Bertoleza não segue o mesmo destino. Desde o início foi apresentada 

como uma trabalhadora forte, resignada e submissa. 

[...] Bertoleza também trabalhava forte; a sua quitanda era a mais bem 

afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de 

fígado, pagava o jornal a seu dono vinte mil réis por mês, e, apesar d'isso, 

tinha de parte quase que o necessário para a alforria (AZEVEDO, 1890:8).  

 

 Seu primeiro homem caiu estrompado como uma besta, após transportar por longo 

trajeto em sua carroça, peso superior ao que suportaria. Como afiança Aluísio Azevedo, a 

cafuza, como todas de sua “raça”, preferia os brancos a se deitarem com os de sua cor, 

amigou-se, então, desde o início da trama com o vendeiro. Bertoleza é central para o processo 

de enriquecimento do português. Em quase todas as cenas em que apareceu a personagem está 

relacionada com o trabalho e a resignação de servidão, primeiro uma escravidão natural, 

reconhecida por ela mesmo, e, em seguida, servidão voluntária a seu homem.  

É apenas nas últimas páginas que a tranquilidade da personagem volta a ser abalada. 

Agora não mais com a tristeza da perda de um companheiro. Mas, o temor da morte, graças a 

descoberta dos planos de João Romão para se desfazer dela. Em uma das conversas que tem 

com o português, Bertoleza mostra-se consciente de que havia sido explorada e não era 

reconhecida.  

— Você está muito enganado, seu João, se cuida que se casa e me atira à 

toa! Exclamou ela. Sou negra, sim, mas tenho sentimentos! Quem me comeu 

a carne tem de roer-me os ossos! Então há de uma criatura ver entrar ano e 

sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, 

desde pela manhãzinha até pelas, tantas da noite, para ao depois ser jogada 

no meio da rua...: como galinha podre?! Não! Não há de ser assim, seu João! 

(AZEVEDO, 1890:333). 
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 É assustador o desfecho da história dessa personagem. Seus últimos dias foram de 

convívio tenso com o homem que havia compartilhado parte da vida e ajudado a prosperar. 

De cama conjugal, passaram a viver em quartos separados. Bertoleza perdeu sua tranquilidade 

e passou a se precaver cada vez mais contra João Romão. A crioula não dormia sem antes 

trancar e conferir se a porta de seu quarto estava devidamente trancada. Não comia mais nada 

que João Romão lhe oferecia e estava o tempo todo alerta, pronta para esquivar, escapar, 

evadir. As últimas passagens dessa personagem na trama são extremamente chocantes e 

optamos aqui em transcrevê-las. Elas narram o momento em que Bertoleza percebeu ter sido 

enganada por João Romão e decide ela própria dar cabo de sua vida.  

— Onde está ela? 

 — Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar...  

O sujeito fez sinal aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e 

encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, a frente deles, 

ensinava-lhes o caminho, João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas 

nas costas.  

Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um 

pátio calçado, e chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito 

subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe, 

para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte d'ela aquele grupo 

sinistro.  

Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio 

percorreu lhe o corpo, num relance de grande perigo compreendeu a 

situação; adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre; 

adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma 

mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao 

cativeiro. 

Seu primeiro impulso foi de fugir, mal, porém, circunvagou os olhos em 

torno de si, procurando escápula, o senhor adiantou-se d'ela e segurou-lhe o 

ombro.  

 — É esta! Disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a 

segui-los. — Prendam-na! É escrava minha!  

A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos 

espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha olhou aterrada 

para eles, sem pestanejar: 

Os policias, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. 

Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto 

e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já deum só golpe certeiro e 

fundo rasgara o ventre de lado a lado.  

E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa 

lameira de sangue (AZEVEDO, 1890:353-354). 
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A luta de Bertoleza é certamente a luta de um indivíduo com um grupo. Sua luta pela 

existência é marcada também pela luta por liberdade. Sua resignação ao trabalho braçal, ao 

pagamento devido de sua fiança, sua esperança na alforria, sua crença na devida liberdade, 

tudo está entrelaçado com as diversas estratégias de sobrevivência empreendidas pela cafuza 

para conquistar os meios necessários para a manutenção de sua vida e liberdade. A 

personagem não desenvolveu durante toda a sua vida uma rede de proteção para os limites da 

sua vida conjugal com João Romão e percebeu, enfim, que estava sozinha. Como única saída 

da reescravização optou pelo suicídio. Nota-se que ao longo de toda a trama os seus carrascos 

são homens: João Romão, Botelho, seu antigo proprietário, o novo dono e os policiais. Sua 

luta é de existência em uma sociedade escravista onde o suicídio, infanticídio e sublevação 

tornaram-se estratégias de enfrentamento. Na luta pela ascensão social, João Romão a julgou 

inapta aos padrões aceitáveis e a sentenciou ao cativeiro, e, em sua luta pela liberdade, 

Bertoleza descobriu que havia perdido, encontrando na morte a única saída possível.  

De acordo com Anderson Galvão (2015), a partir da análise das personagens, o 

desenvolvimento da personagem Bertoleza no romance é marcado pela submissão. Seu estudo 

apontou que sua criação se baseou em uma visão ideológica sobre o negro, influenciada pelas 

teses raciais da época. Defendeu que, no romance, o horror ao trabalho, como atividade pouco 

nobre, liga-se à figura do negro e se estendeu para o português, porém, este poderia ascender 

socialmente, o negro não. O romance ao tratar da escravização, vinculou o negro ao escravo 

de forma natural. Além disso, passa a imagem do branco tutelando o negro como se ele não 

tivesse sido sujeito de suas ações e agenciador de sua liberdade. 

A hierarquização racial é evidente na contraposição estabelecida pelo autor entre 

Bertoleza e Rita Baiana. Outras personagens, como Florinda seguiram com as mesmas 

características de Rita Baiana: era bonita e desejada pelos homens. A mulher mulata 

representa o prazer na trama. Nota-se que, tanto Rita Baiana como Florinda, possuem boa 

mobilidade e sobrevivem bem naquela sociedade apesar de todas as adversidades. Já a crioula 

Bertoleza, mesmo vivendo do seu trabalho, e pagando jornal ao seu senhor, é mostrada como 

uma mulher que não serve à miscigenação. Ela não é desejada, torna-se “coisa” e, ao final, 

desaparece. As mestiças velhas, representadas pelas personagens Paula e Marciana, são 

guardiãs de culturas ancestrais, figuras ligadas à terra. No decorrer do romance, elas 

enlouquecem e morrem, dando lugar ao novo. Elas contrastam com a modernidade. A morte 

das três faz alusão à morte desse mundo e desses costumes que não se ajustam ao progresso e 

devem se extinguir. Porém, personagens como Alexandre mostrou o caminho possível aos 
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mulatos ao se colocar ao lado da ordem e ao aderir ao processo de branqueamento. Ele é 

premiado com a ascensão social, mas teve que abrir mão da cultura africana de seus 

antepassados. Ele é casado com uma mulher branca e o atributo dele no romance é apenas 

gerar filhos. Esses filhos seriam já de pele mais clara, se tornariam brancos e assim a forma 

branca iria prevalecendo segundo as concepções da teoria do embranquecimento. A 

representação dos mulatos seguiu o mesmo rebaixamento na hierarquia social que os pretos, e 

tais personagens no romance demonstraram o lugar que deveria ser ocupado pelos mulatos na 

sociedade. Nenhum deles ascendeu de forma expressiva socialmente no universo econômico, 

porém, não desaparecem como os negros (Bertoleza, Marciana e Paula), mas também não 

saem do lugar, ou quando se deslocam, não alçam grandes voos.  

Acreditamos que Aluísio Azevedo construiu um quadro realmente complexo da 

sociedade urbana carioca. A partir do que foi demonstrado, poderíamos concluir que o autor 

usou a ideia de luta pela existência para mostrar uma sociedade na qual o caminho do branco 

é ascender, o preto é desaparecer e o mulato é multiplicar-se. Mas é aí que vem a riqueza 

sociológica do trabalho do escritor maranhense. Vejamos melhor nas trajetórias de Jerônimo, 

Piedade e Firmo, e, indelevelmente na vida da personagem Rita Baiana, como esse modelo 

não é aplicável a toda a realidade da obra.  

A trajetória de personagens como Jerônimo é bastante sugestiva dos usos do autor 

acerca da ideia evolucionista de luta pela existência. O imigrante português foi, ao longo da 

obra, se abrasileirando, adquirindo hábitos nativos, perdendo todas aquelas características que 

o ligavam indelevelmente às raças superiores, em especial, sua vocação para o trabalho, em 

detrimento à ociosidade nativa; Piedade seguiu o caminho inverso, uma vez que, não se 

ajustou externamente e internamente ao meio e ainda teve a infelicidade de concorrer com 

Rita Baiana à proteção e amor do seu homem – luta perdida para a mulata.  

A transformação de Jerônimo ao longo da obra é uma das marcas mais latentes da 

ideia de degeneração a partir do meio local. O homem trabalhador e honesto vai cedendo 

espaço ao ocioso, viciado e assassino que desponta em sua luta contra Firmo, pela posse da 

mulata Rita Baiana. Vejamos o momento exato em que se nota em Jerônimo a mudança de 

seus rumos. O gatilho para tal transformação estava na mulata, verdadeira síntese dos 

mistérios americanos. “N'aquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que 

ele recebeu checado aqui; ela era a luz ardente do meio dia; ela era o teor vermelho das sestas 

das fazendas; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas 
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brasileiras [...] (AZEVEDO, 1890:109). Com o estreitamento de seu convívio com a 

brasileira: 

Uma transformação, lenta e profunda, operava-se n'ele, dia a dia, hora à hora 

e reviscerando-lhe o corpo e alando-lhes os sentidos, num trabalho 

misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente: fazia-se 

contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil 

patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam; 

esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição, para idealizar 

felicidades novas, picantes e violentas; tornava-se liberal, imprevidente e 

franco, mais amigo de gastar que de guardar; adquiria desejos, tomava gosto 

aos prazeres, e vivia-se preguiçoso, resignando-se, vencido, às imposições 

do sol, e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltada 

do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores 

aventureiros, E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus 

hábitos singelos de aldeão português; e Jerônimo abrasileirou-se. A sua 

casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia; já apareciam 

por lá alguns companheiros de estalagem, para dar dois dedo de palestra nas 

horas de descanso, e aos domingos reunia-se gente para o jantar. A 

revolução afinal foi completa: aguardente de cana substituiu o vinho; a 

farinha de mandioca sucedeu a broa; a carne seca e o feijão preto ao 

bacalhau com batatas e cebolas cozidas; a pimenta malagueta e a pimenta de 

cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa; o caldo verde, a açorda e o 

caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela 

moqueca, pelo vatapá e pelo caruru; a couve à mineira destronou a couve à 

portuguesa; o pirão de fubá ao pão de rala, desde que o café encheu a casa 

com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do 

fumo e não tardou a fumar também com os amigos.  

E o curioso é que, quanto mais ele caindo nos usos e costumes, brasileiros, 

tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas 

forças físicas [...] (AZEVEDO, 1890:133-134, grifo nosso). 

 

Essas mesmas acomodações internas para a vida americana não são sentidas na 

trajetória de Piedade. Assim como seu esposo, foi apresentada desde o início como mulher de 

muita dedicação ao trabalho, à família e cumpridora dos bons costumes. Sua desgraça 

começou quando passou a disputar com Rita Baiana a preferência de Jerônimo.  

Ao passo que com a mulher, a S'óra Piedade de Jesus, o caso mudava muito 

de figura. Essa, feita de um só bloco, compacta, inteiriça e tapada, recebia a 

influência do meio só por fora, na maneira de viver, conservando-se 

inalterável quanto a moral, sem conseguir, a semelhança do esposo, afinar a 

sua alma pela alma da nova pátria que adoptaram. Cedia passivamente "nos 

hábitos de existência, mas no íntimo continuava a ser a mesma colona 

saudosa e desconsolada, tão fiel às suas tradições como a seu marido. Agora 

estava até mais triste; triste porque o Jerônimo fazia-se outro; triste porque 

não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação; triste, 

porque chegava a estranha-lo, a desconhece-lo, afigurando-se lhe até que 

cometia um adultério, quando à noite acordava assustada ao lado d'aquele 

homem que não parecia o d'ela, aquele homem que se lavava lodos os dias, 
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aquele homem que aos domingos punha perfumes na barba e nos cabelos e 

tinha a boca cheirando a fumo (AZEVEDO, 1890:135). 

 

 Na luta entre Jerônimo e Firmo pela posse de Rita Baiana, e de Piedade e Rita Baiana, 

pela posse de Jerônimo, é o português e a mulata que levarão a melhor. A infelicidade 

amorosa de Firmo é a mesma de Piedade, representada na perda de seus respectivos 

companheiros, porém, os desfechos desses dois últimos personagens são dessemelhantes. 

Firmo é executado por Jerônimo em uma emboscada, ao passo que Piedade e sua filha são 

abandonadas à própria sorte pelo português. Em ambas as disputas o combate corpo a corpo 

sucedeu e ganhou contornos específicos. No primeiro, o combate entre Jerônimo e Firmo 

ocorreu no interior do cortiço de forma regular, até que o primeiro foi alvejado em seu ventre 

pela lâmina da navalha que o último personagem trazia sempre consigo. Toda aquela 

confusão chamou logo atenção da polícia, que tentou adentrar o local para estabelecer a 

“ordem”, mas, como todos os inquilinos sabiam que era o “caos” que seria instalado, uniram-

se para impedir a entrada da polícia.  

De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de 

ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, a todos, n'uma solidariedade 

briosa; como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali 

pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, 

estava direito!: « Jogassem lá as cristas; que o mais homem ficaria com a 

mulher! » mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde 

cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida (AZEVEDO, 

1890:183). 

 

A disputa agora desenrolava-se entre os vinte guardas que adentravam o cortiço contra 

as dezenas de moradores que lá estavam presentes. Para completar o quadro de destruição, um 

incêndio causado pela personagem Paula veio lamber algumas das habitações. 

Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu. E 

os policias, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímpeto, 

levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto, 

a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma 

boiada. A multidão atropelava-se, desembestando n'um alarido. Uns fugiam 

à prisão; outros cuidavam em defender a casa. Mas as praças, loucas de 

cólera, metiam dentro às portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas 

de vingança (AZEVEDO, 1890:185). 
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O resultado teria sido mais desolador se uma grossa tempestade não tivesse extinguido 

o fogo. Ao fim, restaram muitos destroços queimados misturados a lama e diversos feridos. A 

destruição física do cortiço não tinha sido completa, mas, sua destruição moral havia se dado 

quando do ingresso da polícia naquele reduto antes intocado.  

Seguido esse primeiro embate nota-se uma mudança de rumo no espírito do combate. 

Firmo, caracterizado como um trabalhador especializado, mas descompromissado, afeito aos 

vícios e a desordem, mudou-se para o cortiço Cabeça-de-gato (alusão ao cortiço real Cabeça 

de Porco que existia em fins do século XIX) localizado na mesma rua. Delineia-se então uma 

nova disputa.  

[...] No fim de pouco tempo os dois partidos estavam já perfeitamente, 

determinados; os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título 

do seu cortiço, e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza 

mais vendia a porta da taverna, foram batizados por « Carapicús». Quem se 

desse com um carapicú não podia entreter a mais ligeira amizade com um 

cabeça de gato; mudar-se alguém de uma estalagem para a outra era renegar 

ideias e princípios e ficava apontado a dedo; denunciar a um contrário o que 

se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição 

tamanha que os companheiros a puniam a pau (AZEVEDO, 1890:218). 

 

A armadilha que levou à morte de Firmo ocorreu fora do cenário central, ou seja, o 

cortiço. É nesse mesmo momento que Jerônimo abandonou Piedade e sua filha, e, em um dos 

poucos retornos que fez ao São Romão, arquitetou com sua nova amada um plano para 

viverem juntos, sem causar nenhuma desconfiança da autoria do crime e do envolvimento dos 

amantes na armadilha que levou a morte do mulato pachola.  

O embate entre Piedade e Rita Baiana também é sugestivo para entrevermos a disputa 

entre grupos. A disputa entre as duas mulheres se deu de forma aberta e ambas lutaram 

literalmente com “unhas e dentes”. Ao se enfrentarem no pátio do cortiço, Piedade foi ajudada 

pelos portugueses, ao ser surrada por Rita Baiana, encontrando forte oposição por parte dos 

brasileiros.  

[...] Os portugueses precipitaram-se para tirar Piedade de debaixo da mulata. 

Os brasileiros opuseram-se ferozmente [...] 

E as palavras « galego » e « cabra » cruzaram-se de todos os pontos, como 

bofetadas. Houve um vai e vem rápido e surdo, e logo em seguida um 

formidável rolo, um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns 

quarenta e tantos homens de pulso, rebentou como um terremoto. As cercas 

e os jiraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em 

descarga; ao passo que n'uma berraria infernal, n'um fecha-fecha de 
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formigueiro, em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no 

caminho; barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo, rolava 

entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. [...] E o rolo a ferver lá 

fora, cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional; 

ouviam-se, n'um clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao 

Brasil. De vez em quando, o povaréu, que continuava a crescer, afastava-se 

em massa, rugindo de medo, mas tornava logo, como a onda no refluxo dos 

mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir 

um reforço de praças, que um permanente fora buscar a galope (AZEVEDO, 

1890:274-275). 

 

Nota-se que até mesmo a polícia se vê impotente frente a este enorme combate que se 

delineava como uma luta entre partidos nacionais. É exatamente nesse momento que dois 

grandes eventos vêm assomar ao terror instalado. “Mas, no melhor da luta, ouvia-se da rua um 

coro de vozes que se aproximava das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos 

capoeiras do outro cortiço, que vinham dar batalha ao Carapicús, para vingar com sangue a 

morte de Firmo, seu chefe de malta” (AZEVEDO, 1890:275). A saída encontrada pelos 

moradores do cortiço São Romão foi suspender o seu embate “interno” e estabelecer a 

solidariedade para novamente poder combater o inimigo externo. A destruição foi total. A luta 

iniciada por Piedade e Rita Baiana transformara-se inicialmente na disputa entre as 

nacionalidades amalgamada pela pobreza, por fim, transformou-se em uma luta em defesa de 

suas vidas ao combater o cortiço adversário. “Um só impulso os impelia a todos; já não havia 

ali brasileiros e portugueses, havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário; os 

que se batiam ainda a pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas da 

mão o sangue das feridas” (AZEVEDO, 1890:276). O segundo grande evento foi o novo 

incêndio, também provocado por Paula. 

E a batalha principiou, não mais, desordenada cega, porém com método [...] 

Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voa-

pés. Par a par, todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual 

destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda 

repentina que anulava o golpe. De parte a parte esperavam que o cansaço 

desequilibrasse as forças, abrindo furo a Victoria; mas um fato vinha 

neutralizar ainda uma vez a campanha: imenso rebentão de fogo 

esgargalhava-se de uma das casas do fundo, o número 88. E agora o incêndio 

era a valer. Houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror. 

A Bruxa [Paula] conseguira afinal realizar o seu sonho de louca: o cortiço ia 

arder; não haveria meio de reprimir aquele cruento desovar de labaredas. Os 

Cabeças de Gato, leais nas suas justas de partido abandonaram o campo, sem 

voltar o rosto, desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até 

a socorrer o inimigo, se assim fosse preciso. E nenhum dos Carapicús os 

ferio pelas costas. A luta ficava para outra ocasião. E a cena transformou-

se n'um relance; os mesmos que barateavam tão facilmente a vida, 
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apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra. 

Fechou-se um entra-e-sai de moribundos defronte daquelas cem casinhas-

ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de lá para lá com os 

tarecos ao ombro, n’uma balbúrdia de doidos (AZEVEDO, 189:278-279, 

grifo nosso). 

 

A carnificina teria sido ainda maior se um novo incêndio não viesse a varrer as 

casinhas. Dessa vez o projeto de Paula teve êxito. A cabocla, também vista como feiticeira, 

colocou fogo em sua habitação, morrendo no interior dela, e causando a destruição de uma 

parcela significativa do cortiço. Dado essa nova desgraça, respeitando-se o código de honra 

pactuado no interior das maltas de capoeira, os moradores do Cabeça de Porco recuaram 

frente aos moradores do São Romão que lutavam agora desesperadamente para salvar seus 

pertences e a vida dos seus agregados, familiares e amigos. 

O desfecho de Piedade é trágico como o de tantas outras personagens. Foi enxotada 

com a sua filha do cortiço São Romão, especialmente, pelos novos preços, aumentados após a 

reforma do cortiço – prevendo uma desgraça maior, João Romão tratou de assegurar sua 

propriedade após a reforma feita quando do primeiro incêndio. As personagens passaram a 

morar no Cabeça de Gato, e Piedade, paulatinamente, entregou-se ao alcoolismo e a 

devassidão. A sina de sua filha também estava selada, graças ao estado de miséria na qual 

viviam, iria compor as fileiras da prostituição, como tantas outras meninas na mesma 

situação. É o caso, por exemplo, de Pombinha, que de pura e recatada, tornou-se uma das 

mais prestigiadas prostitutas da sociedade carioca, após ser cooptada pela cocote francesa 

Léonie depois de iniciada pela mesma na vida sexual.  

Segundo Monica Back Barbosa da Silva, o principal ponto de inflexão entre O cortiço 

e o pensamento darwinista em sua vertente social, é o predomínio da violência para a 

manutenção da vida. Afirmou que o exemplo mais claro é certamente a luta entre Jerônimo e 

Firmo pela posse de Rita Baiana (AZEVEDO, 1981:99).  

Assim a luta, não somente se configura em termos de existência 

simplesmente, mas também em termos da sexualidade humana. Tudo é 

visto em termos darwinistas: o homem como animal se torna escravo 

dos seus instintos. Assim a sexualidade humana é só instinto e nada mais 

onde ‘o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao 

desejo’ resumem toda visão do romance. Aluísio Azevedo explora a 

sexualidade de seus personagens em cenas picantes e sensuais: Miranda e 

Estela, Estela e Henriquinho, Henriquinho e Leocádia, Florinda e Domingos, 

Jerónimo e Rita, Piedade e Pataca. Explora também o homossexualismo com 

Botelho, Albino e principalmente com Léonie que inicia Pombinha 
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sexualmente. A histeria feminina é explorada nas personagens Estela e 

Pombinha. (SILVA, 1981:157). 

 

A autora chamou atenção ainda para a utilização do conceito darwinista de luta pela 

existência a partir da trajetória das personagens secundárias:  

a) a Bruxa; 

b) o velho Libório; 

c) a velha Marciana; 

d) dona Isabel; 

e) Agostinho; 

f) a filha de Augusta (SILVA,1981:103). 

 

Vejamos agora um pouco mais sobre esses personagens. A Bruxa seria a cabocla 

sexagenária, Paula, de hábitos místicos (com conhecimento de plantas utilizadas como 

remediação a alguns males à saúde) e discretos, mas que tem peso em eventos decisivos no 

interior da trama: os dois incêndios que ocorreram no cortiço – tendo morrido queimada no 

interior de seu cortiço.  

O velho Libório era a própria encarnação da decrepitude do corpo natural, da avareza e 

da solidão. A não ter quem o protegesse, foi abandonado à própria sorte e teve a infelicidade 

de contar apenas com a visita de João Romão em seus últimos momentos de vida, sendo 

consumido pelo fogo provocado pela Bruxa. A terceira personagem, a velha Marciana teve a 

infelicidade de terminar os seus últimos dias de vida em um hospício; sua participação na obra 

é marcada pela disposição ao trabalho e pelos hábitos incomuns de higiene (lavar 

constantemente sua casa), porém, a gravidez de sua filha, a traição de João Romão em lhes 

assegurar o dote, o desamparo estatal de se ver representada judicialmente e a precarização 

das condições de vida foram as causas elencadas de sua desgraça e morte. Dona Isabela, por 

seu turno, era a mãe de Pombinha e seus últimos dias são marcados pela infelicidade, pela 

precarização da vida e pela solidão. Com o afastamento paulatino de sua filha da sua vida 

cotidiana, perdeu aos poucos a graça de viver e se entregou de forma incondicional a morte. 

A tragédia de Agostinho que morreu ao cair de um precipício na pedreira enquanto 

brincava com outros dois amigos é apenas uma das formas de representar os riscos reais que a 

pedreira oferecia, mesmo para aqueles que estava acostumados em percorrê-la. E por fim, a 

morte da filha de Augusta Carne-Molle, esmagada pelo povo enquanto lutava para salvar suas 

próprias vidas da disputa entre cortiços durante o incêndio provocado pela Bruxa, é uma das 
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amostras dos riscos reais que as vidas das classes mais pobres estavam expostas em um 

ambiente de grande população, onde os mais velhos e os mais jovens são alvos constantes. A 

precariedade da vida desses personagens ao longo da trama mostra a sintonia do pensamento 

de Aluísio Azevedo com as ideias darwinistas de luta pela existência, onde as crianças e os 

velhos são sempre os mais vulneráveis.  

As principais conclusões em que chegou Silva, ao comparar o darwinismo de Aluísio 

Azevedo em O cortiço e de Stephen Crane em Maggie, são de que, para o escritor brasileiro o 

darwinismo serviu muito mais para aproximar o homem dos demais animais, estando o tempo 

quase inteiro, impulsionados pelos instintos, pela irracionalidade e pelos desejos, e não pela 

racionalidade, pelo convencionalismo ou pela civilidade, ou seja, nota-se uma forte presença 

do que a autora chamou de “determinismo biológico” em detrimento do quadro social; ao 

contrário do que afirma ter encontrado na análise do texto da escritora estadunidense, onde 

acredita predominar o darwinismo social, em suas mais claras expressões de luta social pela 

existência – marcada pelo limites impostos pelo puritanismo americano. 

A luta pela existência estava presente na narrativa aluisiana de diversas formas e 

expressou-se a partir da trajetória de diversos dos seus personagens principais. Uma das 

maiores qualidades dessa obra é certamente a diversidade de personagens envolvidos, ligados 

a partir do cortiço, alegoria da sociedade carioca. Aluísio Azevedo representou a 

complexidade da sociedade urbana carioca, em especial, na vida dos moradores dos cortiços e 

os usos da ideia de luta pela existência buscaram significar a complexidade e a precariedade 

da vida dos marginalizados, em uma sociedade multifacetada, que assistia a enormes 

transformações sociais, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro de fins do século XIX.  

Não analisamos aqui a crítica que Aluísio Azevedo faz ao estilo de vida burguesa e 

cortesã representada pela família de Miranda, Dona Estela e Zulmirinha, acreditamos ser tão 

complexo quanto a análise da vida dos subalternos, e mostra-se como relevante objeto para 

um estudo posterior. Porém, no tocante a vida dos subalternos, dos trabalhadores e dos 

desvalidos encontramos uma série de referências que nos permitem ver, ouvir e sentir a partir 

das representações, um pouco do que era o dia a dia dos mineradores, das lavadeiras, dos 

cavouqueiros, dos torneiros, dos vendeiros, dos diversos outros segmentos do mundo do 

trabalho urbano. 

Uma das maiores riquezas desse romance é a miudeza das descrições feitas dessa 

sociedade, permitindo, que ao longo do tempo, diversos estudos tenham sido feitos com base 
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em sua análise, e diversos enquadramentos nos permitem lê-lo de forma complexa e 

multifacetada, tal qual a sociedade que o mesmo buscou representar. Com a observação atenta 

da vida nos cortiços, associado com sua capacidade criativa de compor personagens e 

situações, Aluísio Azevedo estruturou a sua obra com o objetivo de mostrar a luta pela 

existência em um meio complexo e caótico como era e continua a ser o Rio de Janeiro. A 

disputa entre os indivíduos, de um indivíduo com um grupo ou mesmo entre grupos, 

constroem um ambiente caótico, onde as precariedades na manutenção da vida levaram os 

personagens a assumir posturas muitas vezes de rivalidade e solidariedade para com os seus 

semelhantes. Vemos que uma das principais marcas do romance é a complexificação na 

representação da vida dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, especialmente os pobres 

locais, os migrantes internos e os imigrantes estrangeiros. A enorme massa moradora do 

cortiço principal é uma alegoria, mas ao mesmo tempo é uma realidade da sociedade carioca 

de fins do século XIX, como demonstrado por Chalhoub (2017). Os diferentes usos da ideia 

evolucionista de luta pela existência serviram para representar a enorme concentração 

populacional que residia na cidade do Rio de Janeiro, e que por conta da pobreza e falta de 

habitações, eram obrigadas a residir de forma precária em cortiços, estalagens, pensões etc.  

É a partir da análise das trajetórias indivíduos de O cortiço que podemos indicar quais 

eram, segundo o autor maranhense, os principais problemas sociais a serem enfrentados na 

tentativa de modernização nacional: superação da escravidão e controle das populações 

migrantes, a fim de coordenar o processo de miscigenação da população brasileira. Mesmo 

que não esteja implícito qual era segundo Aluísio Azevedo, o caminho a ser adotado pela 

jovem República, ficam claros quais eram os males a serem combatidos, a saber, os próprios 

cortiços. Espaço por natureza degenerante da cultura e lócus de embate e cruzamento das 

raças “superiores” com as “inferiores”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que esperamos ter demonstrado com o que foi apresentado nesse trabalho é o 

hibridismo evolucionista de Aluísio Azevedo, a partir dos usos da ideia de luta pela existência 

em torno do debate nacional sobre tradição e modernidade. Os usos que o intelectual 

maranhense fez da ideia de luta pela existência em suas crônicas literárias publicadas entre os 

anos de 1880 e 1881 em O pensador e em O cortiço (1890), confirmam sua filiação ao 

movimento intelectual conhecido como Geração de 1870. Esperamos ter demonstrado 

também como a utilização da ideia evolucionista subsidiou Aluísio Azevedo no seu 

entendimento da luta entre o velho e o novo – a tradição versus a modernidade, o religioso 

versus o laico, a fé versus a ciência.  

A leitura contextual, inspirada a partir do programa metodológico de Quentin Skinner, 

nos proporcionou compreender os diversos usos e significados assumidos pela ideia 

evolucionista de luta pela existência no campo científico e intelectual mais amplo – tanto 

brasileiro, quanto europeu da segunda metade do século XIX. Nossa proposta, a partir desse 

referencial, foi contribuir para a análise da obra do literato brasileiro para além do 

enquadramento econômico da luta entre classes, para demonstrar que o autor tematizou lutas 

diversas na Corte que se modernizava. 

Como bem informou Heloisa Domingues, o impacto do darwinismo nas ciências 

biológicas e na sociedade, a partir da segunda metade do século XIX, vem sendo objeto de 

estudos de História, nos mais diversos países. Essa questão é central, considerando-se que 

darwinismo se tornou um fenômeno universal, e a amplitude de sua popularização chegou ao 

ponto de forjar e impor um conceito ambíguo que, embora remeta à teoria biológica 

darwiniana, no mais das vezes carrega diferentes visões evolucionistas que se opõem à teoria 

de Charles Darwin. O darwinismo afirmou-se durante a segunda metade do século XIX e, 

basicamente nas décadas de 1870 e 1880, ganhou forma em literaturas nacionais, científicas e 

intelectuais, inclusive no Brasil (DOMINGUES, 2014:116). 

São inegáveis que as concepções evolucionistas se encontram presentes em boa parte 

dos trabalhos de Aluísio Azevedo, especialmente, em suas produções romanescas e 

jornalísticas. A própria noção de luta pela existência ganhou importante relevo no campo 

intelectual brasileiro em fins do século XIX.  
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É importante notar que a discussão da ideia de luta pela existência esteve presente no 

debate sobre a recepção das novas ideias, sobretudo, no campo da literatura nacional. Entre os 

anos de 1870 e 1890 assistimos à intensificação desse processo, sobretudo, envolvendo 

intelectuais ligados à discussão dos valores estéticos e sociais da literatura e das 

transformações sociais pelas quais passavam o Brasil. A literatura foi encarada entre os 

intelectuais brasileiros de fins do século XIX como campo de disputa – arena onde disputava 

a “velha” religião e a “nova” ciência. 

Com relação às crônicas aluisianas de 1880 e 1881, a ideia de luta pela existência 

apareceu explicitada na caracterização da vida urbana de São Luís do Maranhão, e o literato 

utilizou-se da noção para se opor moralmente ao clero e sua exploração dos trabalhadores. 

Aluísio Azevedo elencou o trabalho como o principal mecanismo do homem moderno para a 

garantia de sua sobrevivência. Dessa forma, elevou a ociosidade do clero maranhense como o 

principal entrave para o progresso moral, material e cultural de sua Província, sobretudo, 

pelos seus constantes ataques ao saber esclarecido e pela exploração das mentes e das 

riquezas de seus seguidores, em especial, das mulheres.  

Com relação ao O cortiço (1890), percebemos que Aluísio Azevedo utilizou-se em 

diversos momentos da ideia evolucionista de luta pela existência tanto na trajetória dos seus 

personagens principais (João Romão, Bertoleza, Miranda, Estela, Rita Baiana, Firmo, 

Jerônimo) quanto em seus personagens secundários (Pombinha, Isabel, Agostinho etc.). 

Concluímos assim que o eixo temático da presente obra são as diversas estratégias de 

sobrevivência e ascensão das personagens. O cortiço, enquanto um local de miséria, era a 

arena propícia para a disputa entre indivíduos e grupos em defesa da sua vida, ampliação de 

seu poder e obtenção de recursos. O escritor maranhense fez diversos usos da noção 

evolucionista de luta pela existência e suas diversas ocorrências mostram parte das discussões 

feitas pelos intelectuais brasileiros na recepção das novas ideias. No interior de sua obra esse 

conceito serviu para caracterizar as disputas entre os indivíduos, gêneros, nacionalidades, 

raças e grupos sociais antagônicos.  

Mesmo tendo adotado a conceito de luta pela existência como unidade de significado, 

não gostaríamos de perder de vista o contexto histórico no qual as concepções evolucionistas 

adentraram no campo intelectual brasileiro. O próprio campo intelectual brasileiro estava em 

processo de estruturação; dessa forma, o conceito evolucionista de luta pela existência 

também serviu ao propósito de caracterizar a disputa em torno das transformações 
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profissionais, sociais, econômicas, culturais e políticas, nas quais estava em jogo a vida e a 

morte da tradição.  

O que concluímos com tudo o que foi explicitado é que, assim como outros 

intelectuais de seu tempo, Aluísio Azevedo utilizou-se largamente da ideia de luta pela 

existência a fim de exemplificar as principais transformações sociais ocorridas no Brasil em 

fins do século XIX, a saber: o fim do regime escravista, a implantação do modelo 

republicano, a reeuropeização do país e a laicização do Estado. Em sua produção intelectual, 

percebemos a utilização do cortiço como espaço de luta entre grupos sociais antagônicos: 

escravos versos livres, mulheres versus homens, brasileiros versus estrangeiros, e brancos 

versus não-brancos, a tradição e a modernidade, entre o velho e o novo. Nas crônicas, a ênfase 

das disputas foi estabelecida entre a fé e a ciência, entre o laico e o religioso.  

Como intelectual, seu modelo de País previa a supressão do atraso: da luta no palco da 

história, exatamente, derivaria um tempo e atores sociais integralmente novos. Aliás, esse foi 

o significado basilar da temática da luta na produção intelectual brasileira da ocasião. No 

entanto, como já estabelecia o darwinismo, uma das teorias evolucionistas que alimentou a 

obra de Aluísio Azevedo, o velho jamais é integralmente substituído pelo novo. A origem 

comum entre todos os seres vivos, por exemplo, é um dos elementos da ancestralidade que 

nenhuma mudança ambiental ou histórica é capaz de subtrair. Como o raiar do século XX, ou 

mesmo os tempos atuais do século XXI, demonstrariam no extenso, não é apanágio do Brasil 

a coexistência constante entre o velho e o novo. A luta pela existência segue. O passado 

também. 
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