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Resumo
LEON, Yohan Ise. Assim sereis um dia tratado no outro mundo: Análise
das representações do “medo” na revista infantil e católica O Beija-Flor
(1916-1921). 2017. Dissertação. (Mestrado em História). Universidade
do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História.
Florianópolis, 2017.
Esta dissertação tem como fonte a revista infantil e católica denominada
O Beija-Flor (1916-1921). Impressa pela “Boa Imprensa” e editada em
Petrópolis – RJ. A revista faz parte de uma investida católica no mercado
de impressos laicos. Propõe-se examiná-la de modo a compreender como
o sentimento de “medo” é manifesto em sua linguagem, em qual situação
se articula e como é representado. Para tal, o recorte teóricometodológico circunda a história cultural, sobretudo, os estudos sobre
representações, imprensa e literatura. Também terá como apoio paralelo
as considerações de Foucault, no que circunda a noção de discurso e
biopolitica. Além de questões relativas a cosmogonia eclesiástica e a
noção de progresso. Examinar-se-á os contos dispostos de modo a
articulá-los com os pontos teóricos supracitados, visando, deste modo,
construir uma narrativa orgânica que articule a teoria e a pesquisa em um
mesmo bloco narrativo.
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LEON, Yohan Ise. Assim sereis um dia tratado no outro mundo: Análise
das representações do “medo” na revista infantil e católica O Beija-Flor
(1916-1921). 2017. Dissertação. (Mestrado em História). Universidade
do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História.
Florianópolis, 2017.
This dissertation is based on the children's and Catholic magazine O
Beija-Flor (1916-1921). Printed by "Boa Imprensa" and edited in

Petrópolis - RJ. The magazine is part of a Catholic lay invested in the
printed market. It is proposed to examine it in order to understand how
the feeling of "fear" is manifested in its language, in what situation it is
articulated and how it is represented. For this, will use theoreticalmethodological clipping is supported by cultural history, mainly, the
studies on representations, press and literature. It will also have parallel
support for Foucault's considerations, in what surrounds the notion of
discourse and biopolitics. In addition to questions concerning
ecclesiastical cosmogony and the notion of progress. We will examine
the arranged stories in order to articulate them with the aforementioned
theoretical points, in order to construct an organic narrative that
articulates theory and research in the same narrative set.
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INTRODUÇÃO
Raskólhnilkov, o personagem principal de Crime e
Castigo, representa bem a culpa de cometer um pecado,
mesmo que o crime, dependendo do ponto de vista, fosse
benéfico. Sua relação com a religião e com a modernidade
é uma das características principais da obra.
De maneira ligeira, a narrativa conta a história de
um homem, Raskólhnilkov, que vê-se impelido a
interromper os estudos por não possuir condições
financeiras para sustentar-se. Vive em uma pensão, a qual
sempre paga com penhora. Em determinado momento,
planeja e executa o assassinato da agiota, uma senhora
“pequenina e seca, de uns sessenta anos” ([1866] 2004:6),
de nome Alíona Ivânovna. Com o dinheiro, pretendia
voltar a estudar e ter uma vida digna.
Durante um sonho, Raskólhnilkov relembra de um
evento que lhe marcou na infância. Enquanto caminhavam,
um grupo de bêbados maltratam uma égua, o que causa
mal-estar a Raskólhnilkov:
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Foi um sonho estranho o que teve
Raskólhnilkov. Sonhou com a sua
passada infância, na aldeia. Tinha sete
anos e passeava, num dia festivo, ao cair
da tarde, com seu pai, para além da aldeia.
O céu estava cinzento, o dia sufocante, e
o lugar era exatamente o mesmo cuja
visão guardava na sua memória [...] A
alguns passos de distância da última horta
da aldeia, há uma taberna, uma grande
taberna, pela qual sempre sentira
antipatia, e até medo, quando passava em
frente dela com seu pai. [...]. À volta da
taberna viam-se sempre uns tipos
completamente embriagados e ferozes,
que andavam aos tropeções... [...] (Idem.
57-58)

As pessoas embriagadas reuniram-se diante de uma égua
velha e começaram a maltratá-la, forçava-se a égua a
carregar todos os que ali estavam:
Subam, que os levo a todos! - Tornou
Mikolka gritando, e o cocheiro, que foi o
primeiro a subir, tomou as rédeas na mão
e ergueu-se em toda a sua estatura. - O
nosso cavalo baio levou o Matviéi gritou, já na tieliega -, e esta eguazinha,
meus amigos, só serve para me fazer
sofrer; mais valia matá-la, pois nem vale
aquilo que come. Mas já disse: subam,
que eu já a faço andar! E há de ir
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depressa! - E, brandindo o chicote,
dispôs-se a açoitar o pobre animal com
prazer. (Idem.58)

Após subir seis homens e uma mulher, a égua não
arranca e começam a chicoteá-la, seu dono “enfurece-se e
com violência descarrega golpes terríveis sobre a pobre
égua, como se acreditasse verdadeiramente que poderia ir
a galope. ” (Idem.59). O fim da égua é triste, depois de
muitos golpes um foi:
[...] certeiro; o animalzinho cambaleia,
recua, esforça-se ainda por puxar, mas a
alavanca torna a cair sobre o seu dorso, e
tomba então finalmente por terra, como se
lhe tivessem desconjuntado as quatro
extremidades de uma só vez. [...]O pobre
animal estende o focinho, respira com
dificuldade, e morre. - Rebentou! Gritam no grupo. (2004:61)

Uma das pessoas do grupo dirigem-se a aos que
espancam: “mas tu és cristão ou não és, meu bruto? ”. O
sonho acaba com Raskólhnilkov “banhado em suor [...]”.
“[...] louvado seja Deus, foi apenas um sonho. ” (Idem.62)
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O ex-estudante, que nada tinha e não possuía
perspectiva de melhorar, cogitou a ideia de assassinar a
agiota, senhora Alíona. Uma série de fatores levaram-lhe a
crer que talvez essa atitude não fosse de todo ruim. Uma
vez que a senhora causava mais mal do que bem.
O assassinato é consumado “O sangue brotou como
de um copo entornado, e o corpo tombou para frente, sobre
o chão”. (Idem. 81). Por sorte e alguns cuidados, ninguém
descobre o crime e Raskólhnilkov sai impune da justiça
humana, mas seu castigo está em seu processo de
subjetivação do pecado. Destacamos esse aspecto da obra,
pois, cremos, é justamente este sentimento que, de certa
forma, os capítulos desse trabalho irão perpassar.
O primeiro capítulo dispõe de três tópicos, o
primeiro, intitulado Dom Sebastião contra a ignorância do
mundo moderno, busca cercear a intensidade, por parte da
percepção católica, do fenômeno da sociabilidade
moderna. Com base na biografia de Dom Sebastião,
tentaremos compreender como a luta contra a modernidade
circundava vários aspectos da vida eclesiástica.
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Cabe salientar que nosso objetivo não se baseia em
realizar uma biografia de dom Sebastião, mas, segundo
esse

norte

narrativo,

construir

e

possibilitar

o

discernimento de como a igreja, de modo geral, no sentido
abstrato, percebioa as mudanças conhecidas como
sociabilidade moderna.
No segundo tópico, denominado Promessas de
Pupo Cajuada: Exame da ideia de vanguarda e
modernidade

discutiremos

sobre

o

conceito

de

modernidade como vanguarda e examinaremos alguns
aspectos de um conto. Durante esse mesmo tópico,
respaldado nas considerações de Walter Benjamim e Paul
Klee, sobre o visível não-visível, tentaremos descrever
como era percebida essa sensação da chegada da
modernidade.
A alegoria realizada neste ponto busca delinear o
quão brusca a mudança nos aspectos modernos parecia a
percepção de seus conterrâneos. Muito do que será
disposto nestes pequenos e breves parágrafos, caso seja da
vontade do leitor, poderá ser explorado com maiores
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detalhes no livro “Isso não é um cachimbo”, de Michael
Foucault (2014).
No último tópico A criança e a flor: exame sobre a
compreensão de satã e a escatologia eclesiástica,
buscaremos entender como satã tomou a forma que
possuiu nos tempos da revista O Beija-Flor e, por
conseguinte, como se relaciona com a teoria escatológica
cristã.
Este tópico é uma peça chave para essa pesquisa,
uma vez que se deve atentar para outras maneiras
interpretativas da escatologia eclesiástica. As análises do
capítulo seguinte têm como referência as considerações
deste, uma vez que destrincharemos qual lógica cognitiva
permitiu tais narrativas terem sentido.
O capítulo dois circunda o estudo da cosmogonia
católica e como era manifesta nos contos. Seu primeiro
tópico: Sobre a pobreza no Rio de Janeiro nos tempos da
revista O Beija-Flor, tem como pressuposto respaldar o
contexto no qual a revista estava inserida e como se
objetivava a pobreza. O segundo tópico A caridade de

17

lúcia: sobre o instrumento de salvação na concepção
católica e o terceiro A doce morte de Valério: estudo sobre
a concepção de pecado e purgatório buscam examinar
dois contos de modo a cercear como a cosmogonia católica
é representada e de que forma ela se manifesta ou não.
O terceiro e último capítulo é composto por dois
tópicos, o primeiro O pachyderme monstruoso: estudo
sobre a enunciação performática eclesiástica examina a
questão do discurso performático com base em Bourdieu,
em outras palavras, examinaremos em um conto indícios
que a igreja percebia certa diminuição de influência no
âmbito da sociabilidade.
Este tópico demonstra como a igreja, preocupada
com o desenvolvimento da sociabilidade moderna, tenta
cercear certas práticas, e, concomitantemente, deixa um
registro da perca de influência da igreja nesse novo
contexto social, afinal, só é possível imaginar um
personagem não muito alinhado aos preceitos religiosos,
como se verá em uma narrativa posteriormente, se tiveres
referência para tal.
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O último tópico faz um exame sobre a
característica narrativa da cosmogonia católica. De modo
especifico, faremos um paralelo entre as narrativas orais
estudadas pelo antropólogo Frank Hamilton Cushing com
a narrativa cosmogônica. O trabalho tem como teorias
norteadoras as concepções de Kosseleck e Hartog, no que
cerceia a experiência no tempo. Mas ver-se-á que outros
autores também terão papel chave em exames e objetivos
paralelos.
Este último tópico fazia parte de uma pesquisa
paralela que realizava junto ao mestrado. O tópico original
relacionava uma pesquisa da neurociência com a história.
Apesar de frutífera e instigante, o tópico foi cerceado ainda
na qualificação. Assim, como já estava realizando uma
pesquisa paralela que surgiu durante a construção dessa
dissertação, uma vez que notamos algumas características
similares entre as mudanças sutis nas narrativas
eclesiásticas e as adaptações de contos entre culturas
diferentes, acabamos por incluí-las nessa pesquisa.
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CAPÍTULO I
Dom Sebastião contra a ignorância do
mundo moderno:
Sobre a luta da Igreja Católica contra a
modernidade
Antes de iniciarmos a leitura desse trabalho e de
nos enredarmos nos fios que compõe o tecido do “medo”
na revista infantil e católica O Beija-Flor, proponhamoslhes que acompanhem esse primeiro tópico que permitirnos-á circundar de maneira mais pormenorizada qual tear
tenciona o tecido que suporta o objeto principal que
examinar-se-á nessa pesquisa.
O final do século XIX, no Brasil, é marcado pelo
advento da república, o fim da escravidão e a separação
entre os poderes civil e religioso. É justamente nesse
entremeio que a Igreja Católica brasileira buscará assumir
uma nova postura que defenda seus interesses.
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A

preocupação

norteadora

das

propostas

eclesiásticas que demonstrar-se-á, seguindo a percepção da
própria instituição, é a ignorância dos “fiéis” nos assuntos
relativos às práticas religiosas no cotidiano. O que nos
permite inferir, de algum modo, que a ignorância, nessa
perspectiva, é a falta de práticas religiosas na sociedade
dita moderna.
É visando combatê-la que a igreja, como detentora
da missão de salvar o homem, busca estratégias para
garantir que os preceitos religiosos não sejam esquecidos
ou permaneçam em segundo plano na sociabilidade
moderna. Como discorre Caes:
[...] a igreja brasileira assumiu como
missão,
especialmente
após
a
proclamação da república e a separação
entre os poderes civil e religioso, a luta
contra o mundo moderno, marcado pela
secularização do Estado, das instituições
e da cultura. (2002:147)

A situação contemporânea da igreja era tal, que o
bispo Dom Sebastião1 ponderou a necessidade de alertar a
1

Para as informações que concernem ao Bispo, ver: (LIMA, 1943)
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comunidade e, em uma carta escrita em 1916, destacou que
a maioria católica não “era cônscia de seus deveres
religiosos e sociais” (1916:14-16).
O bispo visava organizar as dioceses e armar-se na
luta contra a modernidade. Então:
[...] baseado na constatação de que era
necessário um movimento que unisse
todas as dioceses no esforço para fazer do
Brasil uma “nação verdadeiramente
catholica”, esse bispo lançou seu
programa para combater a ignorância
religiosa- uma síntese dos esforços já
produzidos pelos bispos de todo o país
nos anos anteriores- mas que assumia, daí
em diante, o sentido de uma cruzada
nacional pela informação e formação dos
católicos, visando fazê-los conscientes de
sua missão. (CAES, 2002:150-151)

A saga de Dom Sebastião contra a ignorância
moderna, se pensarmos de modo retrospectivo, começa já
na infância. Sempre voltada à religião, ajudava sua mãe em
suas obras sociais na paróquia local. Em 1894, quando
frequentava o Colégio Ávilla, fez a primeira comunhão e
invectivaram-lhe a seguir o sacerdócio. De modo a seguilo, Dom Sebastião foi para São Paulo estudar no seminário
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menor diocesano. Seu destaque foi tamanho que no ano
seguinte foi enviado a Roma para estudar filosofia na
Universidade Gregoriana.
Em 1904 volta ao Brasil e, em 1905, inicia sua
empreitada contra o anticlericalismo, obtendo permissão
para organizar um jornal católico para a defesa da religião.
Em 1908, foi nomeado diretor do boletim eclesiástico,
tornando-se, posteriormente, uma das figuras principais da
confederação católica.
Mas a missão de Dom Sebastião não terminava em
sua ação, para que possuísse êxito, era preciso que outros
tomassem como missão seguir os preceitos religiosos no
cotidiano de suas vidas, ou seja, fora dos muros da igreja.
O inimigo de Dom Sebastião e, por conseguinte, da
sociedade e do homem, mostrava-se forte e onipresente,
em qualquer momento, quando lhe faltar a fé, quando não
estás consciente dos preceitos ele estará lá, a espera. O
bispo D. José de Camargo Barros, de Curitiba, ainda em
1898, salientava em uma carta pastoral:
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Se a palavra de Deus não se faz ouvir, a
ignorância religiosa vai estendendo o seu
manto negro, a fé se extinguindo, os erros
vão se avolumando e invadindo as
consciências, avassalando os corações, os
costumes vão se corrompendo e as almas
se vão perdendo [...] (1983:34)

É percebendo a luta entre religião e modernidade
que a igreja como instituição expande suas estratégias e
visa ampliar seu raio de ação. A imprensa, nesse
entremeio, mostrava-se como veículo eficaz para
corroborar na luta contra a ignorância religiosa.
Os católicos, portanto, deviam lutar para
impedir que os inimigos – o
protestantismo,
o
espiritismo,
a
maçonaria, o liberalismo, o anarquismo, a
ciência laica, entre outros – penetrassem
nas estruturas da nossa sociedade,
desviando-a do caminho da salvação.
(2002:153)

A intenção da igreja católica brasileira era
combater ao mesmo tempo que criava seus soldados. A
formação da militância também era um objetivo religioso:
Assim sendo, com o intuito de fortalecer
nos católicos a espiritualidade militante, a
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igreja apostou na imprensa como
elemento fundamental para levar a
informação à sociedade e para fornecer
aos fiéis os argumentos e o alimento
espiritual necessário à sua luta.
(Idem:154)

Parece-nos que Dom Sebastião e a Igreja Católica,
de modo geral, veem na sociabilidade moderna o próprio
fausto de Goethe, como o delineia Berman:
A força vital que anima o Fausto
goethiano, que o distingue dos
antecessores e gera muito de sua riqueza
e dinamismo é um impulso que vou
designar
[como]
desejo
de
desenvolvimento. Fausto tenta explicar
esse desejo ao diabo, porém não é fácil
fazê-lo. [...] Uma das idéias originais do
Fausto de Goethe diz respeito à afinidade
entre
o
ideal
cultural
do
autodesenvolvimento e o efetivo
movimento social na direção do
desenvolvimento econômico. (1989:41)

Para relacionarmos de maneira paralela, Dom
Sebastião pretende reunir forças para que o poder do
desenvolvimento não trague tudo o que é “belo”, ou seja,
o que, do ponto de vista do progresso, deve-se fazer
passado.
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Em paralelo com a leitura de Berman sobre a obra
de Goethe, podemos considerar que o objetivo de Dom
Sebastião é salvar o casal de idosos, o qual, na narrativa de
Goethe,

impede

Fausto

de

prosseguir

com

seu

desenvolvimento2. A missão de Dom Sebastião, portanto,
é garantir que o mal não desenraize o belo. O qual, a todo
custo, o progresso busca arrancar e assim limpar o solo
para o novo.
Para compreendermos a especificidade da missão
de Dom Sebastião, convém voltarmos no início das
publicações católicas, ainda em 1830. Segundo Lustosa, a
imprensa

católica

iniciou

sua

atividade

na

data

supracitada. Todavia, as publicações que eram editadas e
disponibilizadas pouco se relacionavam com os propósitos

2

Na obra de Goethe, o casal de idosos impede que as transformações
técnicas propostas por Fausto tenham continuidade. Proposta a
garantir o desenvolvimento a qualquer custo, Fausto pede ajuda a
Mefisto, o qual, para retirar o casal de idosos e sua casa do caminho,
acaba por matá-los. Berman interpreta o casal de idosos e a infância
de Fausto como relativo ao belo. Tomamos emprestado sua
interpretação para pensar esse tópico. Sobre o exame, ver:
(BERMAN,1989)
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que, décadas depois, darão origem a revista infantil e
católica O Beija-Flor.
Segundo Caes, entre 1830 e 1870, as produções
católicas não visavam um público amplo, ou seja,
restringiam-se aos membros da igreja e aos fiéis
praticantes, como, por exemplo, a mãe de Dom Sebastião.
Até a década de 1870, a circulação foi
resultado da iniciativa de prelados,
clérigos e leigos que, a despeito das
dificuldades para a impressão e
circulação dos jornais, se esforçaram por
ampliar, por meio deles, o alcance dos
ensinamentos
da
Igreja,
antes
exclusivamente pregados nas homilias
das missas e na catequese. (2002: 155)

A partir da década de 1870 do século XIX, a ordem
eclesiástica, sobretudo devido as ideias laicas, passa a ser
questionada. Sua relação com o Estado e o ensino se
tornam alvo das diversas críticas do pensamento filosófico
racionalista. É devido a esse aspecto que, na Europa, a
igreja busca organizar e empreender uma contraofensiva.
Para tal, ela busca na catequese dos campos
franceses a forma de combate para o mundo moderno.
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Parece-nos contraditório buscar em uma ação nos campos
franceses, o modelo da nova ação em sua antítese, a cidade.
O ultramontanismo, antes de designar a luta contra a
modernidade,

propunha

catequisar

os

camponeses

franceses. Para Martins, apoiando-se nos pressupostos de
Louis Chartellier:
[...] o ultramontanismo nasceu das ações
missionárias dos jesuítas nos campos
franceses, os quais queriam retomar as
rédeas do catolicismo, tentando varrer o
paganismo das comunidades aldeãs
através da instrução e da catequese. Mais
tarde, no pontificado de Pio XI, que
governou a igreja entre 1846 e 1878, tal
luta foi revivida durante o embate entre
liberais e católicos. (2001:54)

A releitura do ultramontanismo, no mundo
moderno, referia-se ao combate com os liberais, nada de
pagãos ou camponeses, tratavam-se de transeuntes
modernos, em suas cidades modernas, com seus
pensamentos modernos. No entanto, esse ultramontanismo
ganhou feições diferentes no Brasil. Além do aspecto
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citado, também lutava para garantir o vínculo da igreja
católica com Roma3.
[...] no Brasil o Ultramontanismo acabou
sendo associado à luta de alguns
reformadores para manter a Igreja
Católica unida a Roma, razão pela qual
termos como Ultramontanismo e
Romanização se confundem na ação
reformadora empreendida pela elite
eclesiástica no século XIX. (2001:55)

O ultramontanismo chegou ao Brasil, ainda
segundo a autora, quando “alguns bispos brasileiros que
estudaram na Europa [o] trouxeram” (idem:54). É herdeiro
dessa história, Dom Sebastião, que ao retornar ao Brasil,
em 1904 e um ano depois mudar-se para a então capital do
país (Rio de Janeiro), preocupou-se com a evangelização e
obteve permissão para organizar um jornal católico
voltado para a defesa dos preceitos religiosos.

3

Há uma série de aspectos que circundam o ultramontanismo e a
questão religiosa no Brasil do século XIX, haja vista que tal
empreitada nos tiraria do proposto para o trabalho, sugiro-lhes, a quem
lhes convir, ver: (BARROS, In: HOLANDA (org.), 2004)
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A revista que é objeto principal deste trabalho tem
sua publicação iniciada no ano de 1915, portanto, dez anos
após o empreendimento de dom Sebastião no seio da
imprensa católica. Assim, essa explanação permitir-nos-á
compreender quais tensões precederam e circundavam o
período de produção da revista infantil e católica O BeijaFlor.

Promessas de Pupo Cajuada: exame da
ideia de vanguarda e modernidade
O final do século XIX e início do XX, foi palco da
emergência dos periódicos que fugiam do formato comum
dos jornais dos três primeiros quartos do século XIX.
Trata-se de periódicos mensais ou quinzenas que dirigiamse a públicos específicos. Esse novo formato foi possível
devido aos novos instrumentos de produção e ao tímido
aumento do número de leitores.
Várias questões confluíram para o surgimento dos
periódicos ditos modernos: a nova organização social, no
sentido da sociabilidade e os incentivos políticos no
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âmbito da escolarização e na produção e distribuição de
impressos. Segundo Tânia Regina de Luca:
As inovações não se limitaram às
mudanças na estrutura de produção,
organização, direção e financiamento,
mas atingiram também o conteúdo dos
jornais e sua ordenação interna, que
começou a exigir uma gama variada de
competências, fruto da divisão do
trabalho e da especialização. Este, por sua
vez, não se circunscreveu à composição e
a impressão propriamente ditas, mas
redatores, articulistas, críticos, repórteres,
revisores, desenhistas, fotógrafos, além
de empregados administrativos e de
operários
encarregados
de
dar
materialidade aos textos. (2008:152)

O período conhecido como Belle Époque (19001920)4, tem como uma de suas características a difusão
dessas revistas, também denominadas de ilustradas. De
maneira geral, eram divididas em várias sessões com
assuntos variados dentro de um mesmo espaço de
interesse. Política, moda, ciência e literatura eram alguns

4

A delimitação temporal segue a considerada em: (NOVAIS, 1998).
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dos assuntos abordados. De acordo com Maria L.
Eleutério, estas revistas eram:
[...] como paradigma do mais bemacabado empreendimento entre as
revistas consideradas modernas. [...] Em
Kosmos encontra-se a visão do progresso
material e civilizatório que permeou
aqueles
“tempos
eufóricos”,
metaforizados em nossa belle époque.
[...]. Em outro estilo, Fon-Fon (19071945), integrando em seu nome uma
conotação francamente urbanizante,
congregava os simbolistas, figurando a
representação do modernismo carioca.
Suas capas e páginas espelhavam a
autoimagem que a elite e as classes
médias em formação faziam do
progresso: fotografias de modernos
edifícios, a amplitude da avenida central,
flagrantes
de
transeuntes
nas
movimentadas ruas de comércio no
centro da cidade, figurações do
urbanismo, tudo isso impresso em papel
couchê de alta gramatura, veiculando os
textos entre guirlandas art nouveaux. (In:
MARTINS e LUCA (org.), 2008:90)

O Beija-Flor, revista que é fonte dessa pesquisa,
encaixa-se no círculo de impressos descritos. Qualifica-se
como um periódico quinzenal, publicado em Petrópolis, no
Rio de Janeiro e editado pela Boa Imprensa. Começou a
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ser publicado em 1915, apesar de não podermos precisar
quando foi descontinuado, a última edição que possuímos
data de 1924 e não faz referência a um fim.

Tal percepção levou o episcopado a
estimular a criação de jornais em todas as
dioceses e, nas paróquias, se não algum
tipo de publicação, ao menos os centros,
ligas ou legiões da “boa imprensa”,
movimentos leigos destinados a combater
a má imprensa e a auxiliar na realização e
difusão dos jornais católicos. (2002:157)

A revista é dividida em sessões, ilustrada e
destinada ao público infantil. Todos os exemplares que
dispomos seguem o mesmo formato. Assim, descrever-seá, de modo geral, como o periódico é organizado.
Iniciaremos pela capa, a qual possui o título centralizado
no topo em cima de uma imagem central impressa em
cores distinta do preto comum.
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(Imagem I: Capa da revista O Beija-Flor 2° quinzena de
Novembro de 1916)

Variando entre roxo, amarelo, vermelho e verde, a
imagem toma quase a totalidade da capa. As edições são
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constituídas, geralmente, por quinze páginas5 e a
numeração considera todos os periódicos do ano. Desse
modo, inicia-se na página um e termina na página trezentos
e oitenta e quatro da última edição do ano6.
A contracapa traz as considerações do editorial, os
regulamentos sobre os concursos de charadas e algumas
notas, tudo em duas colunas. A primeira página inicia com
um conto e prossegue até a quarta, onde são dispostos,
quando há, contos enviados pelos leitores. Entre ás páginas
cinco e sete, são publicados os concursos. As páginas oito,
nove e dez, mesclam-se entre anedotas e narrativas curtas.
Os

concursos

constituem-se

por

pequenos

“enigmas”, como um caça palavras para formar uma frase,
por exemplo. As respostas deveriam ser enviadas para a
editora, no Rio de Janeiro. As cartas sorteadas e com a
resposta certa, eram publicadas na edição seguinte. Todas
as edições contavam com uma charada nova e o vencedor
da anterior.
5

Algumas edições possuem 16 ou 17 páginas.
No mês de dezembro a publicação quinzenal é substituída por uma
edição especial de trinta páginas.
6
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As narrativas curtas são histórias que escapam da
definição de anedota e são constituídas em até uma ou duas
páginas. São escritas por padres e alguns colaboradores
dos quais não possuímos informações além do nome7.
Sabe-se apenas, de acordo com Caes, que eram membros
da Igreja Católica.

(Imagem II: Revista infantil e católica: O Beija Flor. Rio de
Janeiro, N. 22, abril. 1918, p. 121)

As últimas cinco páginas respondem as charadas
anteriores e, algumas vezes, trazem mais um conto. Toda
revista é dividida em duas colunas. A contracapa da página
7

Este trabalho reúne contos escritos por Hulano, pelo Padre Arlindo
Ribeiro Miranda e por Dulce Boher.
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final possuía algumas propagandas de outras revistas do
grupo católico, de colégios, fortificantes e livrarias. Tratase da venda do Elixir de Inhame, que promete engordar,
depurar e fortalecer, do Ginásio São Joaquim que possui
direção católica e das livrarias Araújo e João Mayer8
Apesar de ilustrada, o conteúdo possui pouca
imagem e é todo em preto e branco. Essa característica e a
pouca propaganda nos infere algumas questões. A primeira
são os baixos recursos tecnológicos da Boa Imprensa e a
possível

redução

de

custos

de

produção,

caso

compararmos o periódico com outras revistas do mesmo
contexto, como, por exemplo: O Tico-Tico9, que contava
com muitas imagens coloridas.
Os contos são baseados na moral cristã e possuem
algumas peculiaridades, dialogam com questões do

8

São constantes durante o período analisado.
A revista O Tico-Tico também era destinada ao público infantil e, ao
contrário de O Beija-Flor, pregava a crença ao progresso. Suas
histórias eram desenvolvidas em quadrinhos coloridos e proclamavam
seu compromisso cívico com o progresso nacional. Sobre a revista,
ver: Rosa, Zita de Paula. O Tico-Tico: meio século de ação recreativa
e pedagógica. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.
9
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catolicismo ultramontano do século XIX, com a filosofia
da história cristã e com a pedagogia do período. Além,
evidentemente, das questões políticas da recente república.
As mudanças institucionais e culturais articuladas
pelo

governo

republicano

visavam

constituir

um

sentimento de unidade ao país que recém deixava a
monarquia10. A partir dessas questões, se tornou necessário
identificar e aplicar políticas que apontassem ao progresso
civilizatório da nova nação republicana. Um dos meios
propostos para organizar esse caminho, como salienta
Jorge Nagle, era a escolarização:
Uma das maneiras mais diretas de situar a
questão consiste em afirmar que o mais
manifesto resultado das transformações
sociais mencionadas foi o aparecimento
de
inusitado
entusiasmo
pela
escolarização e de marcante otimismo
pedagógico: de um lado, existia a crença
de que, pela multiplicação das instituições
escolares, da disseminação da educação
escolar, será possível incorporar grandes
camadas da população na senda do
progresso nacional, e colocar o Brasil no
10

Referimo-nos a proclamação da República, em 1889; a elaboração
da constituição republicana e a nova situação econômica frente ao fim
da escravidão. Para maiores informações, ver: (FREIRE, 1983)
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caminho das grandes nações do mundo;
de outro lado, existe a crença de que
determinadas formulações doutrinárias
sobre a escolarização indicam o caminho
para a verdadeira formação do novo
homem brasileiro (escolanovismo). (
1976: 99)

Segundo o autor, a escolarização era vista como a
possibilidade de reformular o homem, garantindo, assim, a
possibilidade de civilizar a nação e desprender-se do
passado colonialista e escravista. Este estado de
pensamento sobre a condução da nação fez surgir
discussões sobre as possibilidades e objetivos de promover
uma escolarização de maior abrangência e com objetivos
delimitados.
Parece que são os velhos sonhos do
republicanismo histórico que voltam a
perturbar a mente dos republicanos quase
desiludidos; por exemplo, o sonho da
República espargindo as luzes da
instrução para todo o povo brasileiro e
democratizando a sociedade, ou o sonho
de, pela instrução, formar o cidadão
cívica e moralmente, de maneira a
colaborar para que o Brasil se transforme
em uma nação à altura das mais
progressivas civilizações do século.
(Idem, p.100)
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Entretanto, as discussões acerca do ensino
possuíam um caráter extra- pedagógico, ou seja, visavam
questões políticas que buscavam “corrigir” os males do
país. A educação, para os intelectuais que seguiam a
vertente científica dominante na época, serviria para
solucionar

os

problemas

políticos

relacionados

à

população e criar homens capazes de ler, uma vez que o
analfabetismo não garantia o direito político.
No final da primeira década republicana, surge o
“técnico” em escolarização, profissional que tem como
função pôr em prática as ideias institucionais de criar
políticas

para

o

desenvolvimento

da

nação.

A

escolarização, nos três primeiros decênios, tem objetivos
delimitados: diminuir o analfabetismo, garantir a cultura
cívica e extinguir a ignorância dos preceitos higiênicos.
As discussões quanto ao ensino, direcionavam-se,
também, para questão religiosa. A preocupação do
governo quanto à civilidade possivelmente alcançável, não
convergia com as concepções ideológicas da igreja. Neste
ponto, a ideia de civilidade da igreja choca-se com a do
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Estado. Assim, a instituição religiosa, partindo do
pressuposto da espiritualidade católica, pretende combater
e defender suas concepções, utilizando-se, para isso, novas
tecnologias de comunicação.
A imprensa, nesse contexto, tornou-se um
veículo essencial para que a doutrina
fosse difundida e pudesse atuar em todos
os meios sociais. Mais que isso,
viabilizou o propósito de manter os
católicos distantes, tanto quanto possível,
do contato com outras doutrinas.
(CAES,2002: 162-166).

É nesse ambiente que a igreja, como instituição,
pôde expandir-se no terreno administrativo e burocrático,
pois não há mais o padroado que garantia ao imperador o
poder de decidir sobre as questões internas da instituição.
Deste modo, a relação da sociedade com os novos meios
tecnológicos, as mudanças políticas, culturais, científicas e
a separação entre o Estado e a Igreja Católica,
possibilitaram novas estratégias de ambos os setores.
A

igreja,

como

instituição

com

domínio

burocrático e administrativo, pôde combater o que lhe
parecia incompatível com as concepções religiosas e sua
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percepção de sociedade. Assim, reuniu esforços para
constituir uma rede de impressos produzidos e veiculados
pela Boa Imprensa, a qual visava combater a ideia laica de
progresso.
Devemos nos questionar, portanto, qual o perigo
potencial da noção de progresso para a Igreja Católica
brasileira do início do século XX? Uma das respostas é
evidente, o progresso deslegitima o tempo sagrado. Mas
acreditamos que há outro fator tão importante quanto: as
consequências da superação. Para conhecermos como
superação e modernidade se mesclaram, convém examinar
algumas questões.
Segundo Compagnom, os primeiros modernos não
possuíam a noção de futuro como desenvolvida no final do
século XIX. Para ele:
Os primeiros modernos não procuravam o
novo num presente voltado para o futuro
e que carregara consigo a lei de seu
próprio desaparecimento, mas no
presente, enquanto presente. Essa
distinção é capital. Eles não acreditavam,
como disse, no dogma do progresso, do
desenvolvimento e da superação. Não
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depositavam sua confiança no tempo nem
na história, onde não esperavam obter
revanche. (1999:37).

A crença no progresso, de maneira simples, é
acreditar na superação. Trata-se de convencer-se de que o
futuro poderá tornar-se melhor que o estado atual. O
caráter de superação, implicado pela produção científica,
emerge posteriormente as produções poéticas e literárias
que os teóricos, em uma visão retrospectiva, denominaram
de modernas, já em um sentido de vanguarda.
Antes de atermo-nos a esse aspecto específico,
interessar-nos-ia compreender como a modernidade
tornou-se sinônimo de progresso/prognóstico. Segundo o
autor supracitado, a modernidade não possuía o tom de
futuro que caracterizou sua especificidade no início do
século XX. As características de superação implicavam em
uma linha evolutiva em todos os aspectos. Não apenas as
técnicas, mas o próprio homem deveria tornar-se do futuro.
Entretanto, essa percepção é mais moderna que a
modernidade.
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Ela não possuía o caráter de prognóstico; a
vanguarda e a modernidade não se confundiam. Moderno
era valorizar o presente e desconsiderar o passado. Não se
tratava de prognosticar o futuro, mas de viver o presente.
De acordo com Compagnom:
Em resumo, os primeiros modernos não
imaginavam que representassem uma
vanguarda. Confunde-se, porém, muitas
vezes, modernidade e vanguarda. Ambas
são, sem dúvida, paradoxais, mas elas não
tropeçam nos dilemas. A vanguarda não é
somente uma modernidade mais radical e
dogmática. Se a modernidade se
identifica com uma paixão do presente, a
vanguarda supõe uma consciência
histórica do futuro e a vontade de se ser
avançado em relação a seu tempo. Se o
paradoxo da modernidade vem da sua
relação equivoca com a modernização, o
da vanguarda depende de sua consciência
da história. Dois dados contraditórios
constituem, na realidade, a vanguarda: a
destruição e a construção [...]. (Idem,38)

A modernidade enquanto tempo histórico futuro é
de finais do século XIX e, precisamente, do início do XX,
justamente o período de produção da Revista O Beija-Flor.
A percepção de progresso até então, baseava-se, pelo
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menos na classe poética, em um futuro decadente, que em
nada confluía para o bem do “homem”.
Com Baudelaire, são anunciados os traços
essenciais e paradoxais da tradição
moderna, aliás, sem fanfarrice, já que, aos
olhos do poeta, resultam de uma
modernização do mundo, assimilada por
ele a uma decadência, isto é, a um
progresso rumo ao fim do mundo.
(1999:30).

A modernidade de vanguarda11, relação que
buscamos

demonstrar,

implica

a

necessidade

de

delimitarmos o termo. De acordo com Compagnom, o
termo vanguarda tem início na guerra, trata-se dos
combatentes que tomam a dianteira. O termo teve seu
emprego político e estético aproximadamente após 1848.
Esse termo é de origem militar, no sentido
próprio, designa a parte de um exército
situado a frente do corpo principal, à
frente do grosso das tropas. Tornou-se um
termo político e, em seguida, estético. Seu
emprego político era generalizado, desde
11

Compagnom não faz a relação exatamente como a feita aqui. O autor
tem como fio condutor a estética e não o tempo propriamente dito,
como no caso específico desse tópico.
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a revolução de 1848 [...] e, nesse tempo,
designava tanto a extrema esquerda e a
extrema direita; aplicava-se ao mesmo
tempo aos progressistas e aos
reacionários. (1999:39).

O termo moderno de vanguarda, portanto, passa a
significar, tanto esteticamente, quanto politicamente,
ideias “posteriores de seu tempo”, em outras palavras,
começa a significar a concepção de classificar uma ideia
em um tempo que virá e não reconhecê-la como produto
do seu presente. É essa modernidade que incomodava a
Igreja Católica. De acordo com Compagnom: “Quando se
tenta fundir modernidade e vanguarda em uma mesma
definição e que se faz questão de confundi-las em um só
movimento, a motivação, parece-me, é política ou
ideológica.” (1999:60).
Pode

parecer

distante

a

discussão

sobre

modernidade e vanguarda, sobretudo, quando baseamonos em um exame que tem como fonte e preocupação
principal as expressões estéticas. A partir desse parágrafo,
tentaremos confluir essa noção específica com dois contos

47

publicados pela revista. O intuito é podermos considerá-la
como base para a leitura de toda pesquisa.
Os contos a serem examinados, são: Viagem à lua,
que conta a história de Pupo, um homem que narra as
façanhas de sua viagem a lua; o outro, Um pequeno heroe,
conta a história de Valério, um jovem órfão e vendedor de
jornais.
No primeiro, o viajante gaba-se de suas façanhas na
lua:
Pupo Cajuada conversava animadamente,
depois de longo tempo de ausência, com
o amigo Patatufo. Pupo narrava façanhas
extraordinárias, de uma grande viagem
que fizera a lua. Inculcava-se grande
sábio e intrépido explorador do satélite da
Terra. (1916:338)
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(Imagem III: Revista infantil O Beija-Flor. Rio de Janeiro,
N. 22, nov. 1916, p. 338)

Nas palavras de Pupo, “a lua, meu Patatufo, foi o
melhor logar que vi com os meus olhos.... Lá, sim, é onde
a gente pode viver... viver sossegado... ganhar fortunas...
não sentir desgostos...”. No entanto, acaba voltando pobre,
causando o questionamento do amigo: “_ E como o doutor
voltou tão pobre e na pindahiba? .....”. Pupo responde:
“isso foram os crédores…” [sic]. (Idem)
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Após a resposta, “Pupo respira forte, limpa o suor
que lhe escorre na testa (...) depois, torce o bigode, tosse
três vezes e prossegue na conversação”.
A Lua! ... Sim, a Lua! .... Lá não há falta
de nada.... Lá, tudo é beleza, saúde,
gorduras... Felicidade e riqueza por todos
os cantos... Além da bela natureza, tudo lá
encanta e seduz! .... Lá é que foi o paraizo
terreal! .... Juro-te, meu Patatufo! ....
Aquilo lá é um verdadeiro El-dorado!!
Lá, na lua ninguém morre ou adoece!!...
Uma melgueira, sim, senhor! (Idem).

Visto todos os benefícios da Lua, Patatufo
questiona-o sobre o motivo de permanecer na terra, uma
vez que a Lua era um paraíso. Pupo Cajuada responde
dizendo sobre uma desvantagem lunar: “quando lá estive
só lamentei não ter levado fogo...Na lua de tudo há; só fogo
é que não...”. E continuou:
Lá na Lua existe tanta caça (...) que nos
risonhos e felizes dias em que por lá
andava, alimentava-me exclusivamente
de carne! Ouça bem, abra bem os olhos,
seu Patatufo! ...- carne todo os dias! ...
Até nas sextas-feiras? - Observa Patatufo.
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- Qual nada! - Tornou o sábio Pupo – Na
Lua não existem sextas-feiras. [...]
(Idem).

Pupo não precisava se esforçar, a caça aparecia ao
seu redor “é que, na lua, a abundância de caça é
espantosa!!... Em poucos momentos tinha diante de mim
um enorme monte de caça” (Idem.339). Depois de caçar
“fazia uma fogueira e assava toda a caça”. (Idem).
Assim como nós, Patatufo também notou a
inconsistência narrativa e, de supetão, questionou:
- Com a bréca! .... Que história é esta, ó
doutor Pupo?!... Não engulo essa pílula...!
Está por demais salgada! .... Há pouco
não disse o doutor que na Lua não existia
fogo de espécie alguma?!...
Concluiu o sábio Pupo, com a maior
serenidade:
-Lá isso notava que eu, quanto mais eu
assava as caças, mais ficavam crúas.
(Idem)

Nota-se que o papel de Pupo é ludibriar Patatufo, o
sinal dos primeiros parágrafos tem seu sentido confirmado,
o suor na testa, as tosses etc. A relação com a ciência do
progresso é clara, a viagem à lua, as promessas, todo esse
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ambiente mostra-se característico das façanhas propostas
pela imaginação científica. A modernidade que Pupo
Cajuada representa não se preocupa com o presente, mas
com o futuro, trata-se de promessas que Patatufo, esperto
o suficiente, percebe e recusa-se a acreditar.
Considerando o exame, parece-nos pertinente
classificar a modernidade combatida pela revista como de
vanguarda. É baseando-se nisso que a venda do jornal
Progresso mata uma criança no conto que será
parcialmente examinado12.De modo geral, o conto Um
pequeno heroe narra a história de Valério, um órfão que
comete o pecado de vender o jornal Progresso. Interessanos salientar que é o “progresso” o início do fim da vida
de Valério. Uma vez que seu pecado foi vender
especificamente esse jornal.
Assim, de modo a destacar o “progresso” que
tentamos circunscrever durante essas páginas, uma
alegoria mostrar-se-á uma rica explanação da modernidade

12

O exame pormenorizado ocorrerá em um tópico posterior que terá
como fio condutor a narrativa em questão.
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aqui diagnosticada. Trata-se da tese nove de Walter
Benjamim. De acordo com a citada tese de Benjamim, o
quadro de Paul Klee13, denominado Angelus Novus,
representa a força do progresso e sua consequência
devastadora. Antes de mergulharmos na alegoria, convêmnos demonstrar como a percepção artística de Klee,
parece-nos, conflui com a interpretação de Benjamim. A
qual servirá de alegoria aqui.
Antes de examinarmos o quadro, faz-se necessário
compreendermos a lógica que permite a alegoria de
Benjamim e, por conseguinte, seu uso nesse capítulo. Uma
das características das pinturas de Klee é negar a dualidade
entre os discursos e a forma. O pintor, portanto, busca
distanciar-se do modelo em que um discurso verbal dá
sentido ao quadro ou, ao contrário, sirva para comentar
uma representação visual que já possui um sentido dado:

13

Paul Klee nasceu na suíça, em 1879. Tornou-se um dos principais
teóricos do movimento construtivista nas artes plásticas. Em 1919 foi
convidado para lecionar na Staatliches-Bauhaus, uma instituição de
ensino artístico destinada a arquitetura e ao design.
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Mas pouco importa o sentido da
subordinação ou da maneira pela qual ela
se prolonga, multiplica e inverte: o
essencial é que o signo verbal e a
representação visual não são jamais dados
de uma vez só. Sempre uma ordem os
hierarquiza, indo da forma ao discurso ou
do discurso à forma. É esse princípio cuja
soberania foi abolida por Klee, ao colocar
em destaque, num espaço incerto,
reversível, flutuante [...], a justaposição
das figuras e a sintaxe dos signos.
(FOUCAULT, 2014:40)

Angelus Novus coloca em destaque o espaço
incerto que olha fixamente. A imagem, a qual não
podemos ver, pois está em um espaço não-gráfico,
ocasiona na representação gráfica espanto de tal forma que
esta afasta-se sem, ao menos, conseguir virar-se.
A tese de Benjamim, justamente, toma como
referência esse não-gráfico que, ao passo de não fazer-se
presente, subordina tanto o próprio Angelus Novus, quanto
a própria tese de Benjamim, encontrando-se, portanto, com
a concepção de Klee de escapar da dualidade destacada
anteriormente. É esse não-gráfico que tornar-se-á, na
interpretação de Benjamim, a alegoria que confluirá com
nossos pressupostos.
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Segundo Maria Beatriz da Rocha Lagôa, Paul Klee,
ao recusar a relação estreita do visível com o ótico.
[...] propõe como questão artística o
acesso à parte da realidade através da qual
participamos do mistério das coisas. Para
isso, estabelece um diálogo com o
espectador, criando uma ressonância com
o objeto que não se limita às relações
meramente retinianas, ou às intenções
esquemáticas vinculadas a contemplação
da natureza. (2006:128)

Nota-se que Benjamim percebe o visível nãográfico do quadro, quando referencia-o como o “Anjo da
História”. Parece-nos que a subordinação mútua entre o
gráfico e o não-gráfico completa o sentido de ambas. O
não-gráfico que impele o “Anjo da História” para trás de
sua direção, ou seja, para o futuro, é da mesma tempestade
que, de acordo com a concepção da revista O Beija-Flor,
empurra o ser-humano para seu fim.
Assim como o “Anjo da História”, a revista O
Beija-Flor “gostaria de deter-se para acordar os mortos e
juntar os fragmentos. ” (BENJAMIN, 1985:226). E do
mesmo modo é levado “irresistivelmente para o futuro, ao
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qual ele vira as costas [...]” (idem). Ambos veem, portanto,
toda ruina deixada pelo novo. O “Anjo da História”, o casal
de velhos do Fausto de Goethe e Valério, do conto Um
Pequeno Heroe estão diante do mesmo visível não-ótico,
ou seja, do progresso enquanto força imparável, destrutiva
e, aparentemente, irreversível.
Entre os anos de 1962 a 1965, ocorreu o segundo
Concílio do Vaticano, os temas norteadores referiam-se à
modernidade, ao progresso e a ciência. A questão geral
apoiava-se no questionamento das representações dos
exames e conclusões religiosas sobre a própria condição
moderna até então. Essa postura à ser criticada era a
divulgada e compreendida pela revista O Beija-Flor.
De acordo com Caes:
O primeiro passo dado nessa direção foi a
iniciativa
de
reavaliar
antigas
interpretações de acontecimentos que
haviam
sido
determinados
pelo
referencial apologético, caracterizando
um movimento em direção a uma postura
mais próxima da produção historiográfica
global. (2002:30)
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O Concílio do Vaticano supracitado nos diz muito
sobre a Belle époque, ainda que décadas afastado dela,
porque a própria instituição assume a ocorrência de uma
interpretação apologética no período anterior, ou seja,
durante o período que compreende o estudo que aqui está
sendo realizado. Ora, deste modo, a junção dos fatores que
nos permitiram delimitar historicamente o conceito de
“progresso” divulgado pela revista, assim como sua
própria

confissão,

décadas

depois,

permitem-nos

considerar essa noção de progresso/ciência/modernidade
como base para toda a pesquisa.
A modernidade que buscamos compreender será
interpretada pela Igreja Católica como um dos sinais do
apocalipse, ou, podemos propor, com base nos referenciais
apologéticos. No tópico seguinte, tratar-se-á de examinar
e argumentar sobre essa proposição com base na própria
fonte.

A Criança e a Flor: exame sobre a
compreensão de satã e a escatologia
eclesiástica
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Antes de delimitar os agentes e problematizar,
especificamente, como são dispostos nos contos, convém
examinar qual a base teológica que permitiu a Igreja
Católica brasileira, entre finais do século XIX e início do
XX, racionalizar a possibilidade de um agente do mal
enganar e\ou construir materiais para seduzir o homem.
Conduziremos o exame por duas linhas: a
compreensão de Satã14 enquanto “monstro” e as teorias
sobre o fim da história humana. Buscamos compreender
como é possível conceber que uma entidade maligna, de
alguma forma, possa desenvolver ou manipular um
equipamento que tem como objetivo o mal15. Para
responder essa questão, é necessário examinarmos quando
Satã tomou a forma que possui nos tempos da revista O
Beija-Flor.

14

Alguns demonólogos do século XV consideravam que Lúcifer, Satã
ou Diabo, referiam-se ao mesmo príncipe das trevas. Considerar-se-á
esse pressuposto nessa pesquisa. Para maiores esclarecimentos, ver:
(Delumeau, 2009:75)
15
Em um conto denominado “história de um sapateiro”, o telégrafo é
considerado uma máquina a serviço de satanás.
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Segundo Delumeau, até o século XV coexistiram
duas representações de Satã, uma popular baseada na
tradição

pagã

e

outra

elitista,

contornada

pela

intelectualidade cristã16. É nesse momento que a visão
teológica busca tornar única sua visão do Diabo,
caracterizando-o por sua monstruosidade, maldade e
esperteza.

Diferenciando-o

considerava-o

como

uma

da

visão

divindade

popular
entre

que

outras.

Característica que ocorre, ainda, em Potosí, na Bolívia.17
A imagem de Satã que temos atualmente é fruto da
construção moderna, como salienta Delumeau:
A emergência da modernidade em nossa
Europa ocidental foi acompanhada de um
inacreditável medo do diabo. A
Renascença
herdava
seguramente
conceitos e imagens demoníacas que
haviam se definido e multiplicado no
decorrer da Idade Média. Mas conferiulhes uma coerência, um relevo e uma
difusão jamais atingidos anteriormente.
(2009:354)
16

Sobre o tema, ver: (DELUMEAU, 2009:369)
Para os mineiros bolivianos, as minas de Potosí são governadas por
um Diabo: El tio. Assim, antes de iniciarem sua jornada de trabalho,
deixam uma oferenda para ele na entrada da mina. Sobre os mineiros
de Potosí, há uma passagem na obra de Delumeau: (ibidem)
17
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A arte cristã primitiva pouco representou o Diabo
e, mesmo nestas representações antigas, Satã possui o
aspecto de um anjo em decadência e não um monstro,
como podemos considerar a partir das representações da
Idade Média. A partir deste período, as representações
sobre Satã e o inferno tornam-se mais comuns e
características, como exemplo, podemos pensar no quadro
O juízo final, de Bosch, pintado no final do século XV. Na
tela, o autor mostra com detalhes o ambiente e a percepção
dos sortilégios demoníacos.
Os quadros do autor representam o inferno e Satã
com o maior vigor possível. Neles são possíveis notar as
características, artimanhas e maldades do Diabo. Muitos
estão em fluxo com a teologia das estratégias do mal18.
Segundo Delumeau, o quadro O jardim das delícias, de
Bosch, representa exatamente a percepção das estratégias
diabólicas:
Nesse falso paraíso terrestre, a fonte de
juventude onde brincam belas mulheres
18

A questão da relação entre teologia e estratégias do mal será tratado,
especificamente, no capítulo II.
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brancas e negras, as frutas deliciosas, as
flores, as cores tão delicadas e luminosas
que fazem pensar em uma miniatura
persa, criam uma atmosfera de
encantamento. Mas a intrusão do
burlesco, e até do obsceno, sugere que se
trata de uma miragem demoníaca.
(2009:360)

Agora, voltando ao início do século XX, mais
especificamente em mil novecentos e dezoito, quando foi
publicado A história de um sapateiro, a qual narra as
peripécias de Tibúrcio, um sapateiro humilde e feliz que
foi desviado dessa vida quando o “emissário de satanás,
disposto a colocar um óbice aquela existência feliz” trouxe
o telégrafo e “com esse melhoramento veio, como
bagagem, uma praga horrenda [...] o jogo do bicho –
cancro monstruoso (...)” (1918:17). A narrativa termina
com Tibúrcio perdendo tudo, inclusive o chapéu e o
calçado.
Iluminado esse caminho, podemos organizar e
investigar o raciocínio que permitiu a revista O Beija-Flor
caracterizar os agentes do mal na sociedade moderna. O
quadro de Bosch, supracitado, nos permitiu demonstrar
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algumas questões que serão examinadas detalhadamente
em alguns contos divulgados pela revista. O jardim das
delicias, com mulheres, frutas deliciosas e cores delicadas
é, na realidade, uma artimanha de Satã para seduzir os
homens. O telégrafo e, de modo mais abrangente, a
modernidade, podem ser pensados da mesma maneira
pelos editores e escritores da revista.
A comparação entre um quadro do início da Idade
Moderna, baseado nos tratados de demonologia do final da
Idade Média, pode revelar que a consciência histórica da
Igreja Católica do século XIX está, aparentemente, mais
próxima do período medieval do que poderíamos
imaginar.
Segundo Ivan A. Manoel, na Obra O pêndulo da
História, uma das características da doutrina católica
ultramontana é possuir alicerces na política eclesiástica da
Idade Média. Essa doutrina compreende o período de
1800-196019 e consiste em uma postura eclesiástica que

19

Isso não significa que permaneceu estática, mas que permaneceu
com a mesma base antimoderna.
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busca combater e defender-se das mudanças nas esferas
sociais, políticas e educacionais do século XIX e meados
do XX. Segundo o autor, nesse período as:
[...]características
fundamentais
da
reação
antimoderna
católica
permaneceram mais ou menos as
mesmas: na esfera intelectual, a rejeição a
filosofia racionalista e à ciência moderna;
na política externa, a condenação à liberal
democracia burguesa e o concomitante
reforço da ideia monárquica; na política
interna, o centralismo em Roma e na
pessoa do Papa e o reforço do episcopado;
na esfera econômica, a condenação ao
capitalismo e ao comunismo e um
indisfarçável saudosismo da Idade Média.
(2004:11)

Diante das mudanças que intensificaram-se no
início do século XX, a Igreja Católica precisava organizar
uma cadeia explicativa que significasse, de acordo com sua
ótica, as condições sociais, políticas e educativas que
vinham se modificando e tornando-se laicas. É esse,
provavelmente, o medo que garante classificar os agentes
do mal e materializá-los nas narrativas.
Deste modo, seria compreensível analisarmos os
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agentes baseando-nos em alguns pressupostos da
demonologia e do Juízo Final, visto que os próprios podem
iluminar este caminho. Cabe ressaltar, entretanto, que os
contrapontos com os quadros de Bosch articulam-se como
indícios da possível herança que os estudos de
demonologia e as percepções sobre o Juízo Final deixaram
para a Igreja Católica brasileira do início do século XX.
De acordo com O Beija-Flor, deve-se ter cuidado
com os aliciadores do mal, ou, parafraseando a própria
revista, com os “monstros sociais”:
De todos os monstros sociais, o pior e
mais temível é a má imprensa em cujas
garras aduncas e facionaras se oculta à
ferocidade inaudita. Tão temíveis e
desprezíveis como a má imprensa, as más
companhias constituem um pau infecto de
males e vícios, que contaminam o
organismo social, tornando-o doentio,
insalubre. (1918:39)

Assim,

podemos

supor,

pelo

menos

neste

momento, que a revista conflui com determinada postura
apocalíptica em relação a conjuntura vista em sua
contemporaneidade.
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Há duas interpretações distintas sobre o fim da
história humana: o Juízo Final e o Milenarismo. Como
destacado anteriormente, a primeira leitura parece mais
próxima da posição disposta nos contos divulgados pela
revista. No entanto, antes de argumentar as proposições
anteriormente destacadas é necessário contextualizar as
interpretações do fim.
A ideia de milenarismo é anterior a era cristã e foi
posteriormente passada aos cristãos pelo apocalipse de São
João XX. Delumeau argumenta:
As origens do milenarismo são anteriores
à era cristã e se enraízam nas esperanças
messiânicas de Israel. Isaías (54 e 55),
Ezequiel (40- 48), Daniel (2 e 7) e mais
ainda as profecias pós-exílio anunciaram
a chegada de um messias que inauguraria
um período de prosperidade e paz
(2011:306)

O milenarismo é fruto da interpretação do
apocalipse de São José, especificamente, do capítulo XX.
Segue o trecho que possui o principal argumento. Extraído
de uma bíblia de 1865:
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E ele tomou o dragão, a serpente antiga,
que é o Diabo, e Satanás, e o amarou por
mil anos: e mete-o no abismo, e fechou-o,
e pôs selo sobre ele, para que não engane
os agentes, até que sejam cumpridos os
mil anos: e depois disto convém, que ele
seja desatado por um pouco de tempo.
(p.1221)

O trecho nos permite duas considerações, a
primeira delas é a capacidade atribuída ao Diabo de nos
ludibriar e a segunda, e principal neste momento, refere-se
à interpretação do milenarismo. Segundo essa concepção,
a história humana espera o momento em que Satã será
acorrentado por mil anos. De acordo com a tradição
milenarista, deve-se esperar um anjo que possui a chave do
abismo no qual Satã será acorrentado. Após mil anos,
Satanás será desamarrado e “sairá e seduzirá as nações”
(1865:1221).
Em contrapartida, a percepção da história humana
relativa ao Juízo Final baseia-se na interpretação das
passagens dispostas em São Matheus XXV. Nessa parte da
narrativa é relatada a história de dois servos, um pecador e
outro puro. De acordo com a passagem, “quando vier o
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filho do homem” e “todos os anjos com ele” os homens
serão separados do mesmo modo que o pastor “aparta dos
cabritos as ovelhas”. E serão:
[...] todas as gentes congregadas diante
delle, e separará huns dos outros, como o
pastor aparta dos cabritos as ovelhas:/e
assim porá as ovelhas à direita, e os
cabritos à esquerda. / Então dirá o rei aos
que hão de estar a sua direita: Vinde
benditos de meu pai, possui o reino que
vos está preparado des do princípio do
mundo[...]. Então dirá também aos que
hão de estar à esquerda: Apartai-vos de
mim malditos, para o fogo eterno [...].
(1865: 961-962).

Independente da interpretação sobre o fim da
História humana, São Matheus, São José e o Apocalipse
foram as principais fontes para a representação do inferno
e da interpretação do fim, desde a Idade Média até o início
do século XX. As vertentes escatológicas citadas não
restringem-se apenas à essas partes, mas, como salienta
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Delumeau, essas são as passagens fundamentais de
ambas20.
Criança e Flor (1917:226) e A ribeira (1918:123)
um poema e um conto, respectivamente, nos permitirão
algumas considerações. Iniciaremos pelo primeiro citado.
O poema em questão é particular, pois, segundo a revista
trata-se de uma produção “de nossos amiguinhos”
(1917:226). Assim, mesmo que o poema não tenha a
inteira participação da criança, considerando o auxílio de
terceiros,

nos

possibilitará

circunscrever

algumas

concepções da recepção dos próprios leitores.
Criança e Flor possui quatro pequenas estrofes e
constitui-se como um poema de rima intercalada:
De flôr em flôr, entre bonina e rosas,
Alegre vai o meigo Beija-Flor.
As flores cantam estrofes olorosas,
Offerecidas ao seu creador!
Assim também as tenras e amorosas
Crianças, são das mães o terno amor:
O’ra brincando riem, óra chorosas,
20

Sobre as leituras sobre o fim do homem, ver a segunda parte do livro
de Delumeau. (2009:302).
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Mostrando ao mesmo tempo o riso e a
dôr.
As flores murcham, ao sahir da lua;
Quando o sol diz o seu último adeus,
Vão se inclinando sobre a terra núa.
Quando a criança é envolta em densos
véos,
E a negra morte vem buscá-la, é sua?
Não! Ella é pura, vai viver com Deus.
(1917:226)

É quase certo que a criança, a qual não possuímos
referência alguma além do nome, não escreveu o poema
sozinha. Independente disto, o pequeno poema revela
questões importantes acerca da revista e seus leitores.
O poema faz uma analogia entre o beija-flor e as
crianças. A primeira estrofe dedica-se a relatar o pássaro
voando entre as flores que cantam para o criador. A estrofe
seguinte faz a relação direta com o primeiro relacionando
as crianças com as mães do mesmo modo que relaciona o
beija-flor com as flores.
A beleza retratada na primeira parte é contraposta
ao ambiente noturno e triste das flores murchas. O último
parágrafo relaciona-se com o terceiro na analogia entre o
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início da noite e a “morte negra” que busca as crianças.
Neste momento, cabe atentarmos para o mecanismo de
salvação das crianças: a pureza.
A pureza como objeto de salvação e o modo como
é objetivada retrata uma determinada postura ideológica
que nos permite supor que o público confluía dos
pressupostos religiosos de O Beija-Flor. Agora, cabe-nos
entender o significado de salvação e pureza no interior da
concepção da filosofia da História proposta direta ou
indiretamente pela revista.
Baseando-nos no poema e partindo das leituras do
fim, já salientadas, podemos colocar algumas questões. De
acordo com as visões de Ezequiel, o anjo mais belo de
Deus peca ao comparar-se com o altíssimo, sendo, por este
motivo, expulso do céu.
[...] tu eres o sello da semelhança, cheio
de sabedoria, e perfeito na beleza,/tu
estiveste nas delicias do paraíso de Deos
[...]/tu eras perfeito nos teus caminhos des
do dia da tua creação, até que a iniquidade
se achou em ti./ Na multiplicação do teu
comercio se encherão as tuas entranhas de
iniquidade, e cahiste no pecado: e eu te
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lancei fora do monte de Deos, e te
exterminei, ó querubim protegente, do
meio das pedras incendidas./[...]tu
perdeste a tua sabedoria na tua formosura,
eu te lancei por terra [...]. (1865: 831)

Após expulso, tem início a batalha entre o céu e a
terra. O exército do dragão, ou Satã, perde e é arrastado
para o inferno.
Então houve no ceo uma grande batalha:
Miguel, e os seus anjos pelejavão contra
o dragão, e o dragão com os seus amigos
pelejava contra ele:/. Porém estes não
prevalecerão, nem o seu lugar se achou
mais no ceo. / e foi precipitado aquelle
grande dragão, aquella antiga serpente,
que se chama o Diabo, e Satanás, que
seduz a todo mundo: sim foi precipitado
na terra, e precipitados com ele os seus
anjos[...]. (1865:1214)

Seguindo os pressupostos do Juízo Final, nos
últimos anos da humanidade haverá outra guerra entre o
céu e o inferno, na qual se salvarão os puros. Isto nos
possibilita crer que a revista e, principalmente, o
colaborador ou colaboradora que escreveu o poema,
compartilham da mesma percepção da história bíblica,
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visto que o poema, como será destacado, refere-se a uma
batalha entre o bem e o mal, entre o pecado e a pureza,
tema que é característico dos contos publicados pela O
Beija-Flor.
Vejamos a analogia, desta vez de modo geral,
enquadrando o poema em estruturas de linguagem que
referem-se a esta determinada cosmologia. A primeira
quadra, de seu primeiro verso ao último, pinta um pacífico
quadro que a terceira estrofe contrapõe. Essa terceira
estrofe mostra que mesmo durante a paz faz-se necessário
o cuidado, pois, inevitavelmente, a noite chega.
A segunda estrofe é muito próxima da primeira,
diferenciando-se por relacionar as crianças com as mães ao
invés do beija-flor e as flores. Tanto essa como a primeira
possuem a mesma função. É o que ocorre com a terceira e
a última, quando a “morte negra” tenta, sem sucesso,
buscar a criança. Separado dessa maneira, podemos notar
que o poema, provavelmente, conscientemente ou não, tem
como plano de fundo a batalha entre o bem e o mal. Pois
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busca, além de alertar para a força da escuridão com sua
“morte negra”, atentar para a necessidade de salvação.
O inocente poema infantil refere-se, portanto, à
pior guerra que a humanidade poderá enfrentar: a batalha
entre o céu e o inferno. É neste ambiente que se torna
necessário, uma vez que apenas os justos se salvarão, lutar
contra as forças malignas que tentam seduzir os homens a
pecar e, por conseguinte, deixar de ser puro.
Examinaremos, agora, um conto. A ribeira foi
publicada em Abril de 1918 e narra a conversa de uma
criança com as águas de uma fonte. Em uma tarde linda,
“a mimosa criança” é atraída pela beleza da fonte e começa
a lhe fazer diversas perguntas. Após a ambientação inicial,
a criança pergunta: “formosa fontezinha, de onde é que
vens tão satisfeito, e aonde vais tão ligeira?”. A fonte
responde que brota em cima da colina e vem:
[...] deslizando docemente pela verde
alcatifa, rolando pelos vallesinhos, em
busca de oceano. Por onde passo,
humedeço e fertiliso os terrenos, fazendoos produzir as mimosas flores e relvas, e,
sobretudo, os cereais e saborosos fructos.
Ao homen, ás feras, a todos,

73

indiferentemente, dou de beber. Faço
mover o moinho, o qual sustenta o
lavrador que, muito meu amigo, louva-me
a existência. Nas minhas aguas vêm
mirar-se o soberano rei dos astros, as
estrelas, as nuvens, os pássaros e a
majestosa lua [...] (1918:123)

Após a explicação - apurada - da fonte sobre seu
caminho e suas benfeitorias e, antes de chegar ao fim, ela
salienta: “Assim como o homem caminha para seu fim,
que é a morte, assim eu caminho em busca do oceano. Hoje
sou tudo na terra: formosa, transparente, fresca; em breve,
que serei no immenso oceano? ” (Idem:124). A função da
explanação feita por parte da fonte fica clara se a
pensarmos em uma comparação direta com a história
humana.
A fonte, por onde passa, realiza o bem para que no
fim encontre o oceano. O que leva a crer que o homem, em
seu trajeto temporal, deve buscar seu oceano, ou seja, sua
eternidade. Após essa comparação que a narrativa busca
destacar e considerando o conto como um todo, podemos,
assim como fizemos com o poema, considerá-lo
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influenciado pelo Juízo Final. Isso por salientar a
necessidade de fazer o bem, permanecendo puro perante
Deus. Desse modo, garantir-se-á a liberdade em relação ao
inferno.
O estudo de Ivan Manoel, já citado, pode nos
revelar e fundamentar o exame a pouco realizado. Segundo
o autor, há varias autocompreensões21 da igreja sobre sua
própria filosofia. Essas compreensões caracterizam as
obrigações, tarefas e ações no mundo fora dos círculos
eclesiásticos. De acordo com Manoel, o catolicismo do
período

analisado

ou

catolicismo

ultramontano,

caracteriza-se pela rejeição aos pensamentos e ações
relativas a ciência moderna.

De acordo com Ivan Manoel, “[...] as autocompreensões da Igreja
representam aqueles momentos em que uma determinada forma de
organização, de tarefas auto-atribuídas e de auto-entendimento se
torna dominante e, durante um certo tempo, direciona toda atividade
católica. Por isso, é possível constatar a existência histórica de diversas
autocompreensões da Igreja Católica, por exemplo, a
autocompreensão das Igrejas Paulinas, a autocompreensão da Igreja
Iluminista, a autocompreensão da Igreja ultramontanista etc.[...]”
(MANOEL, 2004: 8-9)
21
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Assim, objetos e atitudes relativos à modernidade,
como o telégrafo, são objetivados como ações que podem
prejudicar a realização de uma vida plena para Deus. Além
disso, e mais importante neste capítulo, é notar que o
fundamento básico do cristianismo é visível nesses dois
exames, trata-se da história como instrumento de salvação.
A filosofia católica da história entende
que ela é a história da salvação humana.
Portanto, primeiro, a história é da
humanidade e não de grupos, de classes
sociais ou de nações, e isso porque o
projeto salvífico de Deus se refere a todos
os homens e não apenas a alguns deles.
(2004: 19)

A revista, portanto, está permeada pelo pensamento
católico ultramontano e assim como a demonologia do
início da Era Moderna, busca encontrar os culpados pela
crise religiosa. Focando-se no combate às políticas
liberais, a sociabilidade moderna e aos recentes
empreendimentos laicos na imprensa moderna.
O conto que será examinado, nesse momento, nos
permitirá destacar as considerações feitas até o momento,
no que concerne ao juízo final, aos agentes do mal e à
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modernidade como um todo. Um pequeno heroe22 foi
publicado em novembro de 1916 e conta a história de um
menino que vendia jornais para sobreviver. A narrativa é
organizada em primeira pessoa, fundamentando-se no
relato do narrador sobre a história de um menino que
conheceu por acaso.
Bem triste, meus caros amiguinhos, é a
história que ora lhes vou contar. Triste,
sim, mas também muito consoladora. /
Era no último anno em que eu
frequentava a aula elementar. Passando
de manhan cedo pela rua Germania, dava
quase sempre com um rapazito,
sobraçando grosso pacote de jornaes e
revistas, para vender aos transeuntes.
(1916:349)

Durante o último ano do primário23, o narrador
encontra “quase sempre um rapaizito” (idem) que vendia
jornais e revistas na rua.
É como se ainda hoje eu o ouvisse a
apregoar: “O progresso! O progresso,
gente! Revista Illusrtada! ...”. Então,
22

Será examinado em seus pormenores no capítulo II.
No período, o primário elementar abrangia crianças de 7 a 9 anos.
Sobre a organização educacional brasileira, ver: (RANGEL, 1988)
23
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muitas vezes a sua vozinha débil era
entrecortada bruscamente por um acesso
violento de tosse, que o deixava todo
exhausto e quase sem folego. Coitadinho!
Mettia dó vê-lo assim tão desamparado,
tão esfarrapado! .(1916:349)

Durante o mês de julho, “neste tempo, de manhan
cedo, faz bastante frio (...)” (Idem), o “narrador
personagem” encontra o vendedor encolhido e chorando
com os pés “descalços, as perninhas núas até o joelho, a
canela exposta a frialdade do inverno- eis ahi o pobrezinho
a tiritar de frio.” (Idem:349). Ao se aproximar do garoto,
pergunta sobre o motivo de seu choro e este lhe responde
que é a fome e o frio. Após essas palavras, o jovem ainda
diz: “eu... sou.... muito... máo...”. (Ibidem).
Após o diálogo é indicado o caminho onde o pobre
garoto pode arrumar um agasalho e o narrador passa a um
monólogo no qual questiona-se sobre o motivo do jovem
se considerar mal.
Será algum pobre orphão, pensei de mim
para mim, enquanto seguia o meu
caminho. O que, porém, não percebo, é
como uma criança de sua edade se possa
acusar de máo, e muito máo.... Durante
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toda a lição, este incidente singular não
me sahiu da mente. (Ibidem)

Após a aula, encontrou o pobre menino na frente de
sua casa e perguntou-lhe porque considerava-se mal. O
menino diz-lhe que cometeu muitos pecados e começa a
contar a história de sua vida. “Meu pae, nunca conheci;
faleceu quando eu apenas contava um anno de vida”
(Ibidem). Disse o garoto. Sua mãe falecera na viagem do
Ceará ao sul do país. Por conta disso, chegou a cidade
sozinho.
E “foi ali que começaram meus sofrimentos. Um
senhor muito rico [...] me ofereceu posto de vendedor”
(Idem:350). Em certa ocasião, um companheiro lhe disse:
“que o tal progresso que ia vendendo, era uma revista má
[...]” (Idem). Após a revelação, o jovem rapaz foi
questionar o patrão e acabou pedindo demissão, já que o
patrão recusou-se a trocar o periódico.
Após sua escolha, Valério, como é conhecido,
passa a viver nas ruas até encontrar com o personagem
narrador do conto. Os parágrafos seguintes dedicam-se a
descrever os últimos minutos de vida de Valério, que
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obteve a comunhão como último pedido atendido. O
enfermo, que “deitava sangue pela boca” (1916:350), às
oito horas, deixou esse mundo e, assim, “nosso heroisinho
exhalará a sua alma immaculada, livre desta mísera vida
terreal. ” (Idem).
Algumas relações, possivelmente, foram extraídas
de antemão, entretanto, buscar-se-á examinar os aspectos
fundamentais de maneira independente, de modo a
abranger todos as proposições destacadas no capítulo.
Iniciaremos pelo fim do conto, precisamente pela última
frase de seu antepenúltimo parágrafo: “[...] Livre desta
misera vida terrena” (Ibidem). Essa frase pressupõe,
diretamente, duas coisas, a primeira: que a vida terrena é
uma passagem e, a segunda, a necessidade de salvar-se a
tempo. Ora, retomando o poema O Beija-Flor e o conto A
Ribeira, notamos a mesma percepção da filosofia da
história. A fonte, em A ribeira, deixa bem claro a
necessidade de seguir uma vida segundo os preceitos
religiosos. No poema, a criança só não é levada pela
“morte negra”, pois permaneceu pura. No último conto,
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todavia, o garoto não permaneceu puro, mas conseguiu sua
redenção nos últimos minutos de vida.
Todos os documentos compartilham da crença no
Juízo Final e na vida como busca da salvação eterna. Cabe
pensarmos, neste momento, quais fatores levaram o garoto
às penitências tão dolorosas. Como dito, o erro inicial foi
vender o jornal denominado Progresso. O ataque a
modernidade é claro nas páginas do conto. A palavra
“progresso” é escrita em caixa alta, buscando evidenciar
ainda mais a relação progresso e pecado.
Quando chega ao sul do país, em uma cidade que
não é nomeada encontra emprego com um “senhor rico”,
que oferece-lhe a vaga de vendedor de periódicos
Progresso. É este o ato ludibriador, que Valério só percebe
tempo depois, quando um companheiro lhe:
[...] disse que o tal progresso, que eu ia
vendendo, era uma revista má, que um
homem de bem não podia lêr, nem
recommendar. Estremeci. Informei-me,
com pessôas competentes, e todas
disseram o mesmo. Então fui ter com o
meu patrão e pedi que me desse outra
revista. Não quis (350).
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O pecado inicial de Valério foi aceitar o serviço, no
entanto, como é destacado no conto, o jovem não possuía
conhecimento do pecado e assim que descobre deixa de
vender o jornal. O que significa que não estudava os
preceitos religiosos e, por isso, deixou-se enganar.
Diferente de Eva, o garoto não havia sido alertado, assim,
pode-se redimir perante Deus e seguir para eternidade.
Ambos os exames permitiram destacar a percepção
da filosofia da história proposta pelas fontes e, de maneira
geral, pela revista O Beija-Flor. Aspectos importantes para
compreensão da representação do “medo”. No último
conto, a relação entre “agentes do mal”, progresso e
burguesia, fica clara e conflui com as considerações de
Ivan Manoel.
Se pensarmos o problema de uma
perspectiva estritamente voltada para a
vida material, evidencia-se porque a
Igreja Católica punha sob suspeita a ideia
de progresso – os apanágios da sociedade
burguesa, como a acumulação de bens, as
facilidades proporcionadas pelos avanços
da ciência e da tecnologia, segundo o
entendimento católico, não significariam
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necessariamente um progresso para a vida
humana. (2004:46)

As narrativas dispostas pela revista enquadram-se
na história da salvação, trata-se de uma guerra até a morte,
sendo está, ironicamente, a liberdade. Portanto, todo
homem deve traçar um caminho para Deus, pois a vida é
isto. Sempre haverá pecado e os “agentes do mal”, ora um
aparato moderno, ora um burguês, podem tentar desviar-te
de sua trajetória, mas deve-se permanecer fiel. Todo
conhecimento proveniente das teorias racionalistas, deste
modo, será visto como fruto diabólico, como possibilidade
do primeiro erro. Assim como Eva engana-se ao escolher
experimentar o fruto e, quando questionada por Deus,
justifica: “[...]a serpente me enganou, e eu comi”. (1865:
Gn3.13).
As análises e problemas colocados, assim como as
conexões entre os contos, poemas e a bíblica, iluminou o
modo de operação dos agentes dentro da cosmogonia
católica do período. Permitiu, também, delimitar a
percepção, por parte da revista, do rumo da história
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humana dentro das concepções da filosofia da história da
Igreja Católica e, de maneira ampla, da bíblia sagrada.
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Capítulo II
Sobre a pobreza no Rio de Janeiro nos
tempos da revista O Beija-Flor
Podemos considerar que as primeiras décadas do
século XX viram florescer as tentativas científicas de
combater a pobreza, sobretudo, na então capital do país,
Rio de Janeiro. De modo a tornar claro a situação na qual
se encontrava o “pobre” no contexto em que os contos
foram publicados e, a partir desse dado, considerar sua
relação

ou

não

com

suas

narrativas,

convém

compreendermos de que maneira a camada desfavorecida
era objetivada pelas políticas públicas.
Todavia, antes de examinarmos de modo micro,
considerando o Rio de Janeiro, convém esclarecer em qual
corrente ou movimento constitucional do saber as
propostas

que

apresentar-se-ão

posteriormente

se

enquadram, ou, de alguma maneira, se apoiam e
direcionam suas atividades. Iremos, portanto, abordar a
Revolta da Vacina que terá como propósito garantir que
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compreendamos a maneira que o pobre era objetivado no
período.
É no século XIX, principalmente, que o Estado
passa a buscar gerir a sociedade de modo que o controle
sobre homem ultrapasse o direito de deixar viver ou
morrer. Queremos dizer que a sociedade, sobretudo nesse
período, é organizada de modo a que deve-se “fazer” viver
e não apenas deixar o homem a própria sorte.
Essa articulação baseia-se nos pressupostos de
Foucault. É interessante atermo-nos em suas próprias
palavras, sobretudo quando se refere a biopolítica:
[...] nova tecnologia que se instala se
dirige a multiplicidade dos homens, não
na medida em que eles se resurgem em
corpos, mas na medida em que ela forma,
ao contrário, uma massa global, afetada
por processos de conjunto que são
próprios da vida, que são processos como
o nascimento, a morte, a produção, a
doença, etc. Logo, depois de uma
primeira tomada de poder sobre o corpo
que se fez consoante o modo da
individualização, temos uma segunda
tomada de poder que, por sua vez, não e
individualizante mas que e massificante,
se vocês quiserem, que se faz em direção
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não do homem-corpo, mas do homemespécie. Depois da anatomo-política do
corpo humano, instaurada no decorrer do
século XVIII, vemos aparecer, no fim do
mesmo século, algo que já não e uma
anatomo-política do corpo humano, mas
que eu chamaria de urna "biopolítica" da
espécie humana. (1984:289)

A sociedade gerida como um organismo que
necessita de uma gestão específica, segundo Foucault,
apresenta-se mais clara a partir do século XIX, mas ver-seá que em nosso caso, provavelmente, é a partir do final do
século XIX e início do século XX que essa forma de
governo tem maior atividade no Brasil e, mais
especificamente, no Rio de Janeiro.
Essa nova forma de governo preocupa-se em gerir
a sociedade como um corpo que necessita de cuidados
específicos para funcionar melhor. Assim, atitudes
preventivas que visão o benefício e a organização sob tal
prisma começam a ganhar relevância sob o ponto de vista
estatal.
São esses fenômenos que se começa a
levar em conta no final do século XVIII e
trazem a introdução de uma medicina que
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vai ser, agora, a função maior da higiene
pública, com organismos de coordenação
dos
tratamentos
médicos,
de
centralização
da
informação,
de
normalização do saber, e que adquire
também o aspecto de campanha de
aprendizado
da
higiene
e
de
medicalização da população. (1984:291)

Essa nova tecnologia de gestão da sociedade não
exclui as outras técnicas disciplinares do corpo, como a
polícia, por exemplo. Inclusive, como salienta Foucault,
podem funcionar juntas.
[...] esses dois conjuntos de mecanismos,
um disciplinar, o outro regulamentador,
não estão no mesmo nível. Isso lhes
permite, precisamente, não se excluírem e
poderem articular-se um com o outro.
Pode-se mesmo dizer que, na maioria dos
casos, os mecanismos disciplinares de
poder e os mecanismos regulamentadores
de poder, os mecanismos disciplinares do
corpo e os mecanismos regulamentadores
da população, são articulados um com o
outro. Um ou dois exemplos: examinem,
se quiserem, o problema da cidade, ou,
mais precisamente, essa disposição
espacial pensada, concebida, que e a
cidade-modelo, a cidade artificial, a
cidade de realidade utópica, tal como não
só a sonharam, mas a constituíram
efetivamente no século XIX. Examinem
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algo como a cidade operária. A cidade
operária, tal como existe no século XIX,
o que é? Vê-se muito bem como ela
articula,
de
certo
modo
perpendicularmente,
mecanismos
disciplinares de controle sobre o corpo,
sobre os corpos, por sua quadricula, pelo
recorte mesmo da cidade, pela localização
das famílias (cada uma numa casal e dos
indivíduos (cada um num cômodo).
Recorte, por indivíduos em visibilidade,
normalização dos comportamentos,
espécie de controle policial espontâneo
que se exerce assim pela própria
disposição espacial da cidade: toda urna
serie de mecanismos
disciplinares que e fácil encontrar na
cidade operaria. (Idem:299)

Tal característica será vista neste diagnóstico, uma
vez que a Revolta da Vacina ilustra o que acabamos de
destacar, tratando-se de uma medida regulamentadora, do
ponto de vista biológico e, ao mesmo tempo, sendo
praticada com coerção policial, um dos motivos da
insurgência.
No período, tornava-se realidade o processo de
urbanização do Rio de Janeiro. E será com base nas ações
relacionadas a esse movimento que pensaremos o “pobre”
e compreenderemos como se organizava e o que se
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propunha sobre o assunto. Tomemos como princípio a
Revolta da Vacina24.
De maneira resumida, a revolta da vacina teve
como protesto o modo em que a lei foi imposta e a
desconfiança sobre a sua qualidade. Ou seja, sabia-se da
necessidade de vacinação. Mas isso demonstra-nos outra
questão, dessa vez em um sentido mais amplo. Trata-se da
organização urbana da cidade e seu consequente
“problema” com os mais pobres.
O Rio de Janeiro do início do século XX ainda não
configurava-se do modo moderno que muitas cidades na
Europa, ainda no século XIX, passaram a organizar-se.
Suas primeiras inciativas para modernizar-se tiveram
início nos primeiros dois decênios do século XX,
principalmente. A principal característica dessas “novas”
cidades, baseava-se em uma separação organizada e
normatizada de sua planta. Ou seja, o centro teria uma
função
24

muito

específica

e

aqueles

que

não

A revolta da vacina ocorreu em 1904 e foi resultado da campanha
de vacinação contra a varíola. Sobre o assunto, ver: (SEVECENKO,
1984)
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compartilhassem dessas características seriam relocados.
Durante o período de urbanização, a possibilidade
de deparar-se com situações de pobreza provavelmente era
mais recorrente, uma vez que a cidade baseava-se no
centro e não possuía a organização de cidade “produto”,
como destaca Chiavari:
[...] promovendo a valorização real e
potencial deste “produto” e ao mesmo
tempo “objeto de consumo”, para ser
repartido segundo as reais possibilidades
de renda de seus habitantes. Por
conseguinte, aqueles que não possuem
uma renda própria, ou que a possuem
baixa, são excluídos da participação desse
produto. Assim os rejeitados das áreas
valiosas e os retirantes expulsos dos
campos encontram-se numa espécie de
fronteira: a periferia que vai-se
caracterizando, nesta época, por uma
população desraizada e ao mesmo tempo
segregada (1985:571)

É durante esse período que o subúrbio começa a
tomar um tom negativo, uma vez que as terras de grandes
proprietários eram vendidas e loteadas para dar lugar a
demanda de famílias que moravam nos cortiços que logo
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seriam retirados25.
No que circunda a infância, algumas singularidades
devem ser destacadas. Desde 1880, ano em que foi
fundado o Instituto de Proteção e Assistência à infância no
Rio de Janeiro, pode-se observar determinada preocupação
com os menores de idade.
Desde os últimos decênios do século XIX até o
período das revistas examinadas nesta pesquisa, ainda não
havia um departamento do governo que realizava o amparo
a infância. Em 1919, Moncorvo filho, fundador da
instituição supracitada, idealizou o Departamento da
Criança, um anexo do instituto que atuaria com uma
agencia de pesquisa.
A entidade organizada por Moncorvo Filho
continuou funcionando até 1938. Apenas em 1940 o
governo federal cria o Departamento Nacional da Criança.
Este, na prática, tinha por finalidade o serviço que a
entidade de Moncorvo Filho realizava anteriormente.

25

Sobre as transformações na cidade, ver:
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Evidente que todas essas mudanças ocorriam em
paralelo com a questão dos desvalidos. E para tratar do
assunto, o prefeito do Rio de Janeiro, em 1914,
encomendou um levantamento estatísticos das instituições
de caridade. A pesquisa foi realizada pelo desembargador
Araulpho Nápoles de Paiva26 (1867-1953) e serviu como
base para as politicas direcionadas ao problema durante os
primeiros decênios do século XX.
São as considerações de Paiva que permitir-nos-ão
a relação com a revista O Beija-flor. De acordo com o
autor, o Brasil limitava-se a uma forma específica de
tratamento a pobreza. Segundo seu levantamento,
publicado em 1922, o Brasil, basicamente, possuía apenas
uma forma ineficaz que restringia-se a caridade religiosa.
O Brasil, já se asseverou em outro lugar,
é a terra produtiva e fertilizante da
filantropia e da caridade. O senso social
do coletivismo, embora sob formulas
rudimentares, sempre teve entre nós um
cultivo muito especial e uma estima
bastante cariciosa .... Por toda a parte
espalham-se as casas de beneficência, os
26

Nota bibliográfica

93

asilos, os orfanatos, os estabelecimentos
hospitalares, os dispensários, as casas
pias, as associações religiosas, os
socorros mútuos, as devoções, as ordens e
as irmandades (PAIVA, 1922:1)

É significativo notar que o levantamento iniciado
no começo do século XX conclui que as formas de
tratamento aos desvalidos eram ineficazes, uma vez que
baseava

sua

ação

em

procedimentos

que

não

vislumbravam uma mudança para a situação. Essa
conclusão de Paiva provém do conceito de filantropia
científica, em voga na época. Para nós, isso indica uma
questão interessante, considerando-se a percepção católica
sobre os desvalidos.
Tanto as atitudes de Moncorvo Filho, quanto as de
Paiva, nos permitem algumas considerações. A primeira
delas é que o Estado não possuía políticas públicas para
lidar com o problema dos desvalidos e da infância; a
segunda, diz respeito aos mecanismos de assistência do
período. Como destacado por Paiva, o apoio aos
desvalidos baseava-se em solidariedade religiosa. As casas
de internação eram todas particulares e organizada de
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maneira alheia ao modo metódico da filantropia científica
da época.
O cenário que Paiva reconhecia como resultado da
falta de urbanização e modernização era, para Igreja
Católica, o resultado do próprio progresso e, ao mesmo
tempo, sua salvação, uma vez que o ato de solidariedade
salvaria os pecadores. Do ponto de vista cosmogônico da
filosofia

da

história

católica,

provavelmente,

a

solidariedade nos moldes que Paiva recusa salvaria muitos
do pecado da modernização. Deste modo, algumas
peculiaridades que notar-se-ão nos próximos exames,
sobretudo no que direciona-se aos desvalidos, tenha como
referência a percepção de seu entorno.
Peculiarmente,

enquanto

Paiva

pretende

modernizar a cidade organizando-a com métodos
científicos que enquadram-se no conceito de biopolitica
desenvolvido por Foucault, a Igreja católica ainda
organizava-se com base nos preceitos de um governo que
“deixa viver”. Queremos dizer que no mesmo período e
sobre o mesmo tema e circunstância, temos uma
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interpretação diametralmente oposta.
Enquanto Paiva e Moncorvo Filho buscam
organizar a situação social com base em um pressuposto
de homem-espécie; a igreja católica parte de um princípio
oposto para interpretar a mesma situação, alinhando-se
mais a teoria clássica da soberania:
O direito de vida e de morte só se exerce
de urna forma desequilibrada, e sempre
do lado da morte. 0 efeito do poder
soberano sobre a vida só se exerce a partir
do momento em que 0 soberano pode
matar. Em última análise, o direito de
matar é que detém efetivamente em si a
própria essência desse direito de vida e de
morte: e porque o soberano pode matar
que ele exerce seu direito sobre a vida.
(286)

Isso

permitir-nos-á

compreender

como

as

narrativas examinadas nas próximas páginas interpretam
seu entorno com base no que poderíamos chamar de teoria
clássica da soberania, nos moldes que delimita Foucault.
Mesmo que todas as políticas públicas do período
indiquem o oposto.
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A Caridade de Lúcia: sobre o instrumento
de salvação na concepção católica
A igreja está por toda parte, alguns escapam do
caminho, mas cabe a cada um manter-se firme e seguir a
trajetória da salvação. As imperfeições humanas e terrenas
são a própria essência do pecador e a fonte que legitima o
criador. A vida é isso.
Há
estados
intermédios,
etapas,
transições, as comunicações são mais
sofisticadas entre os homens, entre Deus
e os homens; o espaço e o tempo
fragmentam-se e reorganizam-se de outra
maneira, as fronteiras entre a vida e a
morte, entre o mundo e a eternidade, entre
a terra e o céu, deslocam-se. Os
instrumentos de medição já não são os
mesmos, quer se trate da ferramenta
intelectual, dos valores, ou das técnicas
materiais. (1995:251)

A citação é de Le Goff e está no capítulo A lógica
do purgatório contido na obra O nascimento do
purgatório. Considerando uma pesquisa sobre uma revista
brasileira do início do século XX, a citação do
medievalista parece deslocada, mas de acordo com os
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pressupostos

e

deduções

que

apresentar-se-ão

posteriormente, possivelmente haverá mais relações e
heranças que ressoam em O Beija-Flor que aparentemente
pode parecer
Tanto

Koselleck,

quanto

Hartog,

teceram

considerações importantíssimas para as questões ligadas a
compreensão do tempo. O exame que será tecido neste
tópico utiliza-se das considerações propostas pelos
autores. Em especial, a noção de regime de historicidade e
de horizonte temporal. Sobre a primeira, Hartog
argumenta:

Assim, um regime de historicidade é
apenas uma maneira de engrenar passado,
presente e futuro ou de compor um misto
das três categorias, justamente como se
falava, na teoria política grega, de
constituição
mista
(misturando
aristocracia, oligarquia e democracia,
sendo dominante de fato um dos três
componentes). (2008:11).

Portanto, o regime de historicidade é o modo que
determinada sociedade ou grupo relaciona-se com sua
compreensão do passado, do presente e do futuro. O
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conceito de presentismo, por exemplo, delineado por
Hartog, propõe que atualmente vive-se um regime que
privilegia o presente. Segundo o autor:
A proposta da hipótese do presentismo
não provém ipso facto de um inimigo ou
de um denegridor do presente. Não
estamos nem no registro da nostalgia (de
um regime melhor) nem naquele da
denúncia. Tampouco no de uma mera
aquiescência à ordem presente no tempo
[...] A construção do neologismo
“presentismo” deu-se, de início, em
relação à categoria de futurismo (o futuro
comandava). (2008:13-14).

O presentismo proposto por Hartog, portanto, é um
regime de experiência temporal historicamente recente. A
noção descreve um tempo que o presente logo torna-se
passado e a próxima geração não se reconhece com a
antecessora. Tal perspectiva está atrelada as rápidas
mudanças provenientes da economia globalizada.
Tanto o passado enquanto tradição ou o futuro,
como prognóstico, mostram-se menos “atuantes”. Essa
noção de regime de historicidade ficará evidente se
pensarmos no exame de Koselleck sobre o horizonte

99

temporal do Duque Guilherme. Segue o parágrafo
introdutório:
No ano de 1528, o duque Guilherme IV
da Baviera encomendou uma série de
quadros com temas históricos para sua
residência de verão em Marstallhof. Os
temas escolhidos, de cunho cristãohumanista, compreendiam uma série de
assuntos bíblicos, assim como da
Antiguidade clássica. A obra mais famosa
dessa coleção, justificadamente, é a
batalha de Alexandre, de Albrecht
Altdorfer (2006:13-14).

O quadro pintado por Altdorfer, como salienta
Koselleck, possui alguns anacronismos interessantes. Os
persas foram representados de maneira semelhante aos
turcos, que, como salienta o autor, sitiaram Viena no ano
de constituição do Quadro27.Nas palavras do autor:
A maioria do Persas assemelham-se, dos
pés ao turbante, aos turcos, que, no
mesmo ano da composição do quadro
(1528), sitiaram Viena, sem resultado.
Em outras palavras, Altdorfer captou um
acontecimento histórico que era, ao
mesmo tempo, contemporâneo para ele.
(2006:13-14)
27

Especificamente sobre o exame, ver o primeiro capítulo da obra de
Koselleck. (2006:21-39)
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Portanto, o presente e o passado estão mais
engrenados que o presente e o futuro, apesar da distância
matemática, visto que Alexandre morreu em 323 a.c28.
Nota-se que a ênfase está na maneira que um sujeito
historicamente posicionado se organiza em seu próprio
conhecimento em relação a história.
Assim, podemos procurar marcas, nos contos, que
nos possibilite traçar o perfil histórico da própria
expectativa e experiência temporal da revista O BeijaFlor. Tratando-se de uma revista católica e alinhada ao
catolicismo ultramontano, convém destacar pontos
específicos da compreensão de tempo cristã. De acordo
com Hartog, o cristianismo:
Na relação com o tempo, [...] forneceu
especificamente foi a quebra do tempo em
dois pelo acontecimento decisivo da
encarnação: o nascimento, a morte e a
ressurreição do filho de Deus feito
homem. Abriu-se, então, um novo tempo,
que um segundo e último acontecimento
virá fechar de novo, o do retorno de cristo

28

Segundo uma tabuleta babilônica, Alexandre morreu 11 de junho
de 323, para maiores detalhes, ver: (BRIANT, 2010)
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e do Juízo Final. O tempo de entremeio,
intermediário, é um tempo de expectativa:
um presente habitado pela esperança do
fim[...]. Em relação ao passado,
seguramente. Mesmo que não o anule de
forma alguma, ele vem esclarecê-lo, darlhe sentido como preparação e concluí-lo.
(2008:89-90)

Segundo

a

perspectiva

do

catolicismo

ultramontano, que alinha-se com a descrição de Hartog,
trata-se, resumindo bruscamente, da História em busca da
salvação. Essa questão, de acordo com esse ponto de vista,
está próxima das interpretações bíblicas da Idade Média.
O exame exclusivo desse aspecto, apesar de rico, nos
tiraria do percurso proposto, assim, dedicar-nos-emos
apenas ao aspecto da salvação pela mendicância.
Ademais da explanação citerior, o exame que
realizar-se-á concentra-se nos personagens pobres da
revista O Beija-Flor. Essa característica do diagnóstico
que realizar-se-á nos próximos parágrafos, basear-se-á na
preposição que, no que concerne às táticas de salvação, a
Boa Imprensa, ou mais especificamente: O Beija-Flor, não
se desconhece da Idade Média.
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Convém ressaltar que não se trata de interpretar
uma continuidade, ou uma permanência, mas uma espécie
de memória cultural que abrange um grupo social
determinado, em um espaço determinado. Deste modo,
podemos compreender, caso ocorra, que se trata de uma
interpretação, por isso, pode ser modificada, retrabalhada,
resinificada e referenciada em outros objetos. Portanto, a
palavra memória nos possibilita “tirar” do exame a noção
“estática” de outros termos.
Antes de analisarmos os contos, faz-se necessário
um compêndio para ressaltar algumas características sobre
o tema. A primeira delas é sobre a condição do pobre no
início do século XX e durante o período da Idade Média.
Michel Mollat, no início de sua obra Os pobres na Idade
Média, permite-nos a introdução ao tema:
Considerada em sua acepção usual de
carência, a pobreza foi permanente ao
longo da Idade Média. Jamais se pensou
em suprimi-la, desde as sequelas do
pauperismo antigo e da regressão social e
econômica dos tempos bárbaros, até o
momento em que os contemporâneos da
renascença e da reforma desenvolveram
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um sentimento de vergonha diante de um
estado indigno do homem. (1989:1)

A situação da pobreza, considerando-a como
carência dos recursos básicos para a manutenção
biológica, não teve início na Idade Média, mas é
principalmente neste período que ela toma um caráter
específico. A esmola, não apenas no cristianismo, mas no
islamismo, tem um papel principal na doutrina. Para os
islâmicos, por exemplo, é considerada como um dos
“pilares” da religião. O papel da igreja em relação aos
pobres começou a tomar forma ainda em Constantinopla,
um período no qual a função espiritual da pobreza estava
sendo delineada. Neste momento, outros caminhos eram
realizados:

Enquanto isso, a severidade impusera-se,
e em 382, a fim de purgar Constantinopla
dos mendigos que a obstruíram,
realizava-se uma verificação para
distinguir os indigentes inválidos dos
válidos; estes últimos, desocupados
voluntários ou não, foram considerados
ociosos e devolvidos a seus amos quando
eram escravos ou entregues a seus

104

denunciadores como colonos perpétuos,
caso fossem livres. (Ibid.16)

É nesse contexto que a cooperação entre a igreja e
o império começa a ser definida e as instituições de
caridade e os pobres começam a qualificar-se como
instrumentos da salvação.
De fato, a autoridade imperial e a igreja
cooperavam uma com a outra para
oferecer ajuda aos desvalidos. Uma
estava atenta a que os bens das igrejas e
dos mosteiros, bem como as esmolas dos
fiéis, não fossem desviados de suas
finalidades criativas; a outra, assim
encorajada, oferecia, como serviço
público, a esmola confiada às diaconias e
o abrigo oferecido por uma rede de
hospitais, já especializados, nas cidades e
nas estradas (Ibid. 19)

É devido a essas mudanças que a noção disposta
sobre a condição da pobreza começa a mudar e a caridade
torna-se o ato que garante a própria salvação. O desvalido,
portanto, configura-se como um objeto que possibilita,
passivamente, a salvação de outrem. Uma vez que é a ação
sobre ele e não uma ação própria que permite a salvação,
em outras palavras, é a ação de caridade que garante ao
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então caridoso, a salvação. É apenas a partir do século XVI
que emerge a ideia de combater a situação dos desvalidos.
Foi através das homilias, das vidas dos
santos, dos relatos de milagres, dos
exemplos e das instituições de caridade
apontadas como modelo para os ricos e
abertas ao uso dos pobres que,
lentamente, muito lentamente, formou-se
a consciência da existência da miséria e
do dever de minorá-la. (Idem:23)

O processo demonstrado entrou em declínio a partir
da renascença. O século XVII viu surgir vários casos de
internamento que pouco tinham a ver com a noção de
salvação, tratava-se da economia da sociedade e não da
salvação final.
É sabido que o século XVII criou vastas
casas de internamento; não é muito sabido
que mais de um habitante em cada cem da
cidade de Paris viu-se fechado numa
delas, por alguns meses. É bem sabido
que o poder absoluto fez uso das cartas
régias e de medidas de prisão arbitrárias;
é menos sabido qual a consciência
jurídica que poderia animar essas
práticas. A partir de Pinel, Tuke, Wagnitz,
sabe-se que os loucos, durante um século
e meio, foram postos sob o regime desse
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internamento, e que um dia serão
descobertos nas salas do Hospital Geral,
nas celas das "casas de força”.
(FOUCAULT, 1978:55)

Como salienta Foucault, ainda no estudo utilizado
acima, os antigos leprosários ganhavam novos significados
no decorrer do século XVI-XVII. Além disso, ocorre
determinado alinhamento entre as instituições de caridade
e as ações do poder político que objetivam a miséria de
outra forma.
A prática do internamento designa uma
nova reação à miséria, um novo patético
— de modo mais amplo, um outro
relacionamento do homem com aquilo
que pode haver de inumano em sua
existência. O pobre, o miserável, o
homem que não pode responder por sua
própria existência, assumiu no decorrer
do século XVI uma figura que a Idade
Média não teria reconhecido. A
Renascença despojou a miséria de sua
positividade mística. E isto através de um
duplo movimento do pensamento que
retira à Pobreza seu sentido absoluto e à
Caridade o valor que ela obtém dessa
Pobreza socorrida. (Idem: 61)

As proposições fazem parte da obra A história da
loucura, de Michael Foucault. No exame, iluminar-se-á
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um aspecto que permeia essa pesquisa. No momento em
que o conhecimento psiquiátrico apanha o louco e o coloca
nas mãos da “verdade”, leva, também, os miseráveis, os
pobres, os mendicantes. Segundo Foucault, novas formas
de saber “libertam” o louco e fazem a visão medieval
perder a referência, sobretudo a partir do Renascimento.
Entretanto,

possivelmente,

há

outros

campos

do

conhecimento que buscam interpretações com base no
saber característico da Idade Média. É, de certo modo, está
característica que denominaremos de memória cultural.
Propomos que nos primeiros decênios do século
XX, em plena Belle Époque, em pleno regime futurista,
impera, pelo menos para um grupo determinado,
pressupostos desenvolvidos e articulados na Idade Média.
Podemos considerar, portanto, que algumas questões do
passado ressoam29 nos contos publicados pela revista.

29

A noção baseia-se nos pressupostos de Greenblatt, para quem a
ressonância é “o poder do objeto exibido de alcançar um mundo maior
além de seus limites formais, de evocarem quem os vê as forças
culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu e das quais pode
ser considerado pelo espectador como uma metáfora ou simples
sinédoque” (1991:250)
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A

proposição

citerior

será

devidamente

argumentada durante o processo indiciário junto as fontes,
mas para isso faz-se necessário outro adendo com relação
a objetivação da pobreza. No entremeio do período que
caracterizava o pobre como objeto de salvação na Idade
Média e seu recolhimento em casas de internação no
período da ciência positiva, ainda que a Igreja Católica
romana buscasse legitimar a noção de caridade individual,
acabou por adotar a noção de miséria do mundo
protestante.
O mundo católico logo vai adotar um
modo de percepção da miséria que se
havia desenvolvido sobretudo no mundo
protestante. Vicente de Paula aprova
inteiramente em 1657 o projeto de "reunir
todos os pobres em lugares próprios para
sua manutenção, instruí-los e dar-lhes
uma ocupação. E um grande objetivo" no
qual, no entanto ele hesita em
comprometer sua ordem "pois não
sabemos ainda muito bem se o bom Deus
assim o quer". Alguns anos mais tarde,
toda a Igreja aprova a grande internação
prescrita por Luís XIV. A partir daí, os
miseráveis não mais são reconhecidos
como o pretexto enviado por Deus para
suscitar a caridade do cristão e com isso
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dar-lhe a oportunidade de salvação [...].
(FOUCAULT, 1978:69)

De acordo com o filósofo Francês, o pensamento
protestante objetivou o pobre de uma maneira distinta,
alinhando-se as constituições políticas da época. Ou seja,
para o pensamento protestante, a assistência coletiva
deveria cercar-se do pobre, atitude que subtrai o gesto
individual que possibilita, segundo o pensamento católico,
a salvação pelo mérito particular.
Essa nova perspectiva divide os pobres em dois
grupos, os do bem e os do mal. Os primeiros agradecem o
recolhimento e os outros o consideram como repressão.
Nesta perspectiva, a liberdade desses é a glória do Satã e
por isso faz-se necessário o recolhimento. Em suma, como
escreve Foucault, a internação é ao mesmo tempo
benefício e punição.
O que se espera, possivelmente, mostrar, é que no
início do século XX, alguns aspectos do catolicismo
considerado medieval, sobretudo com relação a pobreza,
ainda existem. A partir desse momento, examinaremos os
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contos tendo como quadro os pressupostos destacados até
o presente parágrafo.
A mendiga é figura recorrente nos contos de O
Beija-Flor. Serão examinados dois contos escolhidos de
modo qualitativo, o primeiro deles, A esmola de Lúcia, é
da segunda quinzena de Abril, de 1918. O conto narra a
história de Lúcia, “uma menina muito dócil e caritativa”.
(BOHER, 1918:114)
A dócil Lúcia:
Morava em uma pobre cabana, um pouco
longe da cidade. / Sua mãe, uma pobre
viúva, tinha só essa filha, que ia vender
ovos na povoação. / Todas as manhans,
antes do romper da aurora, partia Lucia
com a sua cestinha nos braços, pela
estrada poeirenta. [sic] (idem)

O início do conto trata de apresentar o perfil de
Lúcia, pobre e órfã de pai. A casa pobre e longe da cidade
representa bem a situação desfavorável da família. Apesar
de tudo, Lúcia e a mãe sobrevivem com os ovos que a
garota vende na cidade.
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“Todas as manhans [sic], antes do romper da
aurora, partia Lúcia com a sua cestinha nos braços” (idem).
Um desses dias a menina encontrou uma mendiga “ que
lhe pediu uma esmola/ Lúcia, como só trouxe ovos, deulhe alguns” (Idem). A narrativa continuava até Lúcia
encontrar “uma velha que chorava amargamente” (Idem).
A garota deu-lhe ovos.
“Quando chegou à cidade, nenhum ovo siquer”
[sic] (Idem). Percebendo que não havia-lhe restado ovos
para vender, pôs-se a chorar, “a chorar muito e dirigiu-se a
um templo vizinho e ali rezou em voz alta” (Idem). O
vigário que ali estava ouviu tudo e encheu a cestinha com
tudo que Lúcia precisava “Deus premiou de modo
imprevisto

sua

caridade”

(Idem).

A

pequena

e

aparentemente simples narrativa é muito rica se a
compreendermos de acordo com os pressupostos e
proposições delineadas no início do tópico.
Apesar
analisados:

da

pobre

distância
na

Idade

temporal
Média,

dos

objetos

loucura

no

renascimento e uma revista infantil do segundo decênio do
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século XX. É quase direta, ao ler o conto, a relação com a
caridade percebida na Idade Média. Isso em plena Belle
Époque.
Lúcia mostrou-se extremamente fiel a Deus.
Aparentemente, sem ter conhecimento da percepção de
caridade católica, acaba ajudando duas pobres mendigas.
O ato garante-lhe um prêmio enviado por Deus. Dois
aspectos são importantes, o primeiro deles, a onisciência
divina e o segundo, a recompensa. Os dois possuem uma
característica repressora que não é possível escapar sem
negar a existência divina. Pois, infere-se que ao negar a
caridade ofende-se a Deus, uma vez que Deus está em todo
lugar, a todo momento.
Considerando o conto como um todo, possuímos
uma narrativa que enaltece a caridade. Todo ambiente e os
personagens tem como propósito mostrar a nobreza de tal
ato. Os desvalidos estão no conto apenas como a chave
para a consolidação do ato, não exercem nenhuma outra
função durante a narrativa.
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Considerando-os dessa forma, eles estão próximos
do instrumento da salvação da Idade Média e muito
distante da patologia do século XIX. Ou seja, em outras
palavras, a narrativa possui ressonância de séculos atrás e
não do que é comumente pensado sobre seu tempo
presente.
Outro conto, publicado na mesma edição do
anterior, é denominado Dar uma esmola. Neste, entretanto,
a recompensa divina é o próprio encontro proporcionado
pela atitude caridosa. A narrativa de Zezé começa com ele
“passando por uma velha casa” (1918:126), quando avista
um senhor que pediu-lhe esmola. “Zezé tirou do bolso o
único tostão que possuía” (1918:126), após dar esmola e
comida ao senhor, pediu que contasse sua história. Então o
senhor lhe disse:

Meu menino, faz dez anos que eu sahi de
casa.... Deixei o meu filho só... e só para
aborrecel-o e deixal-o só foi que sahi de
casa... Chamo-me Joaquim Santa Anna. /
O coração de Zezé deu tres pancadas...
Elle lembrou-se de que o pae lhe contára
o mesmo.... Para certificar-se mais,
perguntou ao velho:
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- Como se chamava o seu filho?
- Manuel da Silva – disse o velho.
Zézé exultou de alegria. Era ao seu avô
que ele dava uma esmola.../ Era seu bom
vôvô que elle tanto desejava conhecer...
[sic] (Idem:127)

Depois que descobriu-se neto do pobre senhor,
abraçam-se e beijam-se “enquanto um beija-flôr volitava
em redor, a beijar os ramos de flôres” (Idem). A narrativa
termina assim e pouco procura explanar as questões
apresentadas. Atentamos para o exame. O título: Dar uma
esmola é muito significativo. O imperativo deixa evidente
a ação necessária: ajudar os pobres, ser caridoso. É esse o
ato chave da história de Zezé e, podemos supor, da própria
História do Homem, como ser temente a Deus.
A caridade de Zezé é o princípio de sua felicidade.
É no ato de caridade que Zezé ajuda um pobre e com isso
descobre seu avô desaparecido. É a esmola enquanto ato
que origina a felicidade de ambos. Essa interpretação
busca a unicidade interpretativa no próprio título. Não se
propõe explicar a história do personagem Zezé, nem a de
seu avô. As causas que levaram o avô a tornar-se mendigo
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também não importam. Em suma, a narrativa é a parte
menos importante da própria narrativa.
Outros contos possuem estruturas similares, mas é
interessante notar que nenhum deles vislumbra uma
esperança para o fim da pobreza. O mendigo não se mostra
passível de mudança, é um instrumento, apenas. Os
personagens pobres permanecem mais próximos do pobresalvação medieval, em oposição ao pobre-vagabundo da
época burguesa.
Os contos da O Beija-Flor parecem compartilhar
de alguns aspectos descritos por Johan Huizinga, quando
esse analisa o pessimismo e o ideal de vida sublime.
Segundo o autor, durante o século XV “Estava em moda
ver apenas o sofrimento e a miséria, descobrir em todos
sinais de decadência e da aproximação do fim — em suma,
condenar os tempos ou ter por eles desprezo. ” (1985:22).
Assim, podemos considerar, pelo menos no âmbito
da revista O Beija-Flor, que determinada interpretação
baseava-se em considerações que emergiram na Idade
Média. Tal consideração nos permite enquadrar O Beija-
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Flor, com a base nos estudos de Huizinga e guardando as
devidas diferenças, entre algumas expressões artísticas e
literárias do Século XV30. Os contos por ela publicado,
portanto, permeiam um sentimento pessimista em relação
ao futuro. O que torna a revista especial é seu
posicionamento temporal, pois é originada justamente no
período do regime futurista31 e de esperança no progresso.
Para utilizar o termo de Huizinga, trataremos o
prognóstico – especificamente neste tópico – como
caminhos da vida ideal. Segundo o autor, há diversos
caminhos para esse tipo de vida. De acordo com sua
interpretação:

“O pensamento dominante, tal como se exprime na literatura, tanto
eclesiástica como laica, desse período, quase mais nada conheceu
relativamente à morte do que estes dois extremos: a lamentação acerca
da brevidade das glórias terrenas e o júbilo pela salvação da alma.
Tudo o que entre esses extremos se encontra — piedade, resignação,
anelo, consolação — ficou sem ser expresso e foi, por assim dizer,
absorvido pela muitíssima acentuada e demasiadamente vívida
representação da morte horrenda e ameaçadora. Mas a emoção viva
congela-se entre a abusiva representação dos esqueletos e dos vermes”
30

(1985:113).
31

O termo faz contraponto ao presentismo, ver: p.40
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Três caminhos diferentes, em todas as
épocas, parecem terem conduzido à vida
ideal. Primeiro o abandono do mundo. A
vida perfeita, aqui, parece só poder
alcançar-se, além dos domínios do
trabalho e do prazer, pelo desprender de
todos os laços. O segundo caminho
conduz à melhoria do próprio mundo pela
conscienciosa tarefa de melhorar as
condições e as instituições políticas,
sociais e morais. Ora, na Idade Média a fé
cristã
tinha
implantado
tão
profundamente nos espíritos o ideal da
renúncia como base de toda a perfeição
social e pessoal que pouco lugar deixara
para se tomar este caminho com destino
ao progresso político e material.
(1985:27)

Na Idade Média, a fé cristã proclamou a renúncia
como plano de vida ideal, o futuro era dado: o Juízo Final
chegará. A possibilidade de vida ideal residia no homem
na qualidade de passagem pela vida terrena e não como
sociedade a ser aperfeiçoada. Evidente que não estamos
nos referindo a inexistência de caminhos ou possibilidades
que visavam controlar, pelo menos parcialmente, a
sociedade e os rumos individuais pela ação ou estratégias
“populares”. Trata-se, especificamente, da constituição de
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um prognóstico em um sentido mais amplo.32
A ideia de um propósito de reforma
contínua e do aperfeiçoamento da
sociedade não existia. As instituições são
geralmente consideradas tão boas ou tão
más quanto o podem ser; tendo sido
criadas por Deus, são intrinsecamente
boas e somente os pecados dos homens as
pervertem. Por consequência o que
precisa de remédio é a alma individual. A
legislação da Idade Média nunca tem por
fim, confessada e conscientemente, criar
um novo organismo; é sempre oportunista
e só restaura a antiga e boa lei (pelo
menos pensa que nada mais faz) ou
reprime certos abusos especiais. Olha
mais para um passado ideal do que para
um futuro terreno. Porque o verdadeiro
futuro está no Juízo Final, e esse não
tarda. (Idem)

A percepção do mal na sociedade da Idade Média,
ainda segundo Huizinga, apoia-se na ideia que o homem,

32

Quanto a este aspecto, não nos referimos ao prognóstico particular,
no sentido social, como ascender no grupo ou em comunidade, como
demonstra Levi, na obra Herança Imaterial, quando analisa uma
estirpe que realizava estratégias para manter o poder da família. Ou
Ginzburg, quando demonstrou as interpretações e as tentativas de
Mennochio para escapar da inquisição. Ambas, é claro, tratam de um
determinado tipo de prognóstico, mas não pressupõe um dado para o
fim da história, por exemplo.
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e não as coisas, subvertem as instituições e as relações
sociais. É o homem que detém a responsabilidade do mal,
uma vez que as coisas, teoricamente, não existem sem a
condição de significante do próprio Homem. Assim, o
pecado, que é a própria origem da sociedade, é o estopim
de todo mal.
Teremos de esperar pelo século XVIII —
pois mesmo o Renascimento não traz
consigo a ideia de progresso — para que
os homens entrem resolutamente no
caminho do optimismo social; somente
então a perfectibilidade do homem e da
sociedade é erguida à categoria de dogma
central e se o século seguinte vem a
perder a ingenuidade desta crença não
perdeu coragem e o optimismo que a
inspirou. (1985:27)

Estamos dialogando com a noção de futuro e de
sociedade da Idade Média, mas a relação com os contos é
direta, de tal modo que poderíamos suspender a menção da
data das narrativas e realizarmos o exame de modo que
acreditaríamos serem contos camponeses do século XV e
não histórias impressas em um mundo que havia
presenciado o avião e a teoria evolucionista de Darwin.
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É essa ressonância que procuramos interpretar. Os
contos de O Beija-flor não compartilham, exatamente, da
mesma noção temporal que é atribuída à Belle Époque.
Ressoam na materialidade da sua escrita concepções e
pressupostos medievais. Evidente que há mudanças e a
concepção católica ultramontana não é a continuação da
Igreja Medieval. No entanto, podemos propor que a revista
O Beija-Flor e, em partes, o catolicismo ultramontano do
século XIX, compartilham da memória católica religiosa
na qual podemos distinguir aspectos relacionados ao final
do período medieval.

A doce morte de Valério: Estudo sobre a
concepção de pecado e purgatório
Algumas questões passadas, de alguma forma,
permanecem dominantes no presente. Uma parte dos
indivíduos, por exemplo, ainda procura garantir seu
“habitat” pós vida. Aliás, para alguns, continuamos
vivendo, mesmo quando o que resta de nós limita-se a uma
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foto ou uma lembrança na memória de outrem, por
exemplo.
Os mortos não existem senão pelos vivos.
[...] E numa sociedade cristã, sobretudo
na Idade Média, o futuro não tem apenas
um sentido cronológico, mas primeiro e
principalmente um sentido escatológico.
Natureza e sobrenatureza, no mundo e no
além, ontem, hoje, amanhã e sempre, a
eternidade, são unos, feitos de uma
mesma trama, não sem saltos qualitativos
(conversão) e momentos inesperados (o
milagre). A igreja está por toda parte, no
seu papel ambíguo: controlar e salvar,
justificar
e
contestar
a
ordem
estabelecida. (LE GOFF, 1995:251)

A crença em uma vida pós a morte traz
consequências práticas para a vida antes da morte. O conto
que será examinado, publicado em 1916, permite-nos
algumas considerações acerca de como as representações
do passado podem permanecer dominantes em um
presente distante temporalmente. Em outras palavras, seria
possível um sistema de representação emergido na Idade
Média ressoar em plena Belle Époque? Seria o purgatório

122

uma possibilidade para determinado grupo de pessoas?
São essas perguntas que guiarão esse tópico.
Os sentimentos e os prognósticos parecem estar
interligados, mas, evidentemente, podem ser examinados
de maneiras distintas. Estudos sobre a filosofia da História
ou sobre os sentimentos, servem como exemplo. Aqui, no
entanto, busca-se compreendê-los de maneira conjugada,
em suas conexões no sentido emocional e teleológico.
Pensaremos o tempo da revista como um presente futuro e
um presente passado. De modo a apresentar as conjunturas
sobre o tempo e de que maneira ele será implicitamente
pensado durante a construção desse tópico, segue as
considerações de Koselleck:
Assim como o presente pode ser
dissolvido entre o passado e o futuro, esse
extremo mental também pode ser
invertido: todo tempo é presente num
sentido específico. Pois o futuro ainda
não é, e o passado já não é mais. O futuro
só existe como futuro presente; o passado,
só como passado presente. As três
dimensões temporais se conjugam na
presencialidade da existência humana.
(2014:231)
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Nosso percurso, portanto, tem como pressupostos
essas categorias para pensar a relação da cosmogonia
religiosa católica do início do século XX, sua relação com
a percepção da morte e com sua própria filosofia da
História. Trata-se de investigar, especificamente, o conto
Um pequeno Heroe [sic], da revista infantil e católica O
Beija-Flor.
A obra de Ivan Manuel (2004) compreende a
relação do pensamento positivo do século XIX com os
pressupostos do pensamento católico do mesmo período.
Além desse estudo, cabe salientar que os pressupostos que
concernem à concepção de representação e práticas
compartilham das conclusões de Roger Chartier, que
considera a leitura como “prática criadora e produtora de
sentidos singulares”. (2002:123).
Segundo Ivan Manoel, examinando aspectos da
teoria teleológica católica:
A filosofia da história elaborada pelo
catolicismo ultramontano do século XIX
e primeira metade do século XX, coerente
com seus pressupostos, seguirá um trajeto
diferente, oposto [a filosofia racionalista
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da história][...] enquanto os teóricos do
catolicismo ultramontano se lamentavam,
no século XIX pela consolidação do
mundo moderno, chegando o papa Pio IX
a excomungar a modernidade, conforme
se verá adiante, os pensadores leigos
racionalistas se felicitavam por essa
mesma consolidação, exatamente porque,
pensavam eles, o movimento histórico,
produzido pelo próprio homem, seria o
construtor da
perfeição humana [...] (2004:105).

Estas questões são importantes para a análise
proposta neste tópico. Uma vez que é necessário delimitar
os referenciais simbólicos da Igreja Católica e, a partir
disso, considerar de que modo o prognóstico da morte
pode dialogar com a literatura disposta na revista. Este
exame propõe, portanto, a partir desse conto publicado
pela revista O Beija-Flor, indicar a relação do universo
simbólico da Igreja Católica brasileira do início do século
XX, com determinadas perspectivas de futuro e suas
relações com referenciais muito anteriores à Belle Époque.
A crença no purgatório e na vida pós a morte gera
a necessidade de calcular e equalizar as práticas
individuais e coletivas para garantir um bom resultado
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futuro. De certa forma, é o medo do inferno futuro que
garante as práticas do presente. De acordo com Lupton, na
obra Risk (1999), o “medo” possui característica criadora,
uma vez que busca evitar uma situação de risco.
Consequências que antes apenas
afetavam o indivíduo tornam-se ‘riscos’,
sistematicamente
causados,
estatisticamente descritíveis e, nesse
sentido, tipos de evento ‘previsíveis’, que
podem também ser sujeitos a normas
supra individuais e políticas de
reconhecimento, de compensação e
outras para os evitar [...] (1999:6).

Assim, certos “medos”, no período moderno,
são vistos como controláveis, diferenciando-os da
concepção medieval, na qual, em síntese, as adversidades
estão relacionadas às causas divinas e naturais que fogem
a qualquer possibilidade de prevenção ou controle33.
Especificamente, neste exame, o “medo” - por parte da
Igreja Católica brasileira - da laicização da sociedade,
torna necessário a ação eclesiástica de divulgar um
33

Isso quer dizer que não havia modos de prognóstico racionalizados
em uma área especifica do conhecimento, como a partir do século
XIX. Ver nota 28.
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conteúdo destinado a prevenir essa mudança. A narrativa
analisada, portanto, move-se nesse contexto.
Neste momento, notar-se-á que existe um
paradoxo. Como salientamos anteriormente, o cálculo de
“riscos” e sua consequente precaução é um fenômeno
moderno, uma vez que depende de um conjunto de
disciplinas

organizadoras

de

determinado

saber.

Entretanto, mostrar-se-á que é exatamente baseando-se
nesse pensamento positivo que a igreja, no século XIX,
poderá prognosticar e agir contra os “riscos” que a
sociabilidade moderna, supostamente, gera.
Antes de iniciar a relação do paradoxo moderno e
o prognóstico da morte, é conveniente entendermos o
adjetivo moderno. A palavra, a qual o século XX divulgou
como o novo e o futuro é oriunda de “modo”, ou seja,
designa o que é presente, o agora; o instante que logo não
existirá. Segundo Compagnon:
[...] o adjetivo moderno, por outro lado, é
muito mais antigo, segundo Hans Robert
Jauss, que retraçou sua História;
modernus aparece, em latim vulgar, no
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fim do século V, oriundo de modo. [...].
Toda história da palavra e de sua
evolução semântica será, como Jauss
sugere, a da redução do lapso do tempo
que separa o presente do passado, ou seja,
a da aceleração da História (1999:17).

Essa redução do lapso do tempo tem um caráter
específico, sobretudo no século XIX. O caráter linear,
cumulativo e positivo do Homem Moderno, permite-lhe
vislumbrar o futuro. O prognóstico, apoiado nos saberes
institucionalizados, mostra-se atraente. “Uma concepção
positiva do tempo, isto é, a de um desenvolvimento linear,
cumulativo e casual, supõe certamente o tempo cristão,
irreversível e acabado. Mas ela o abre para um futuro
infinito” (Idem: 19).
A necessidade de realizar algumas ações ao
prognosticar a morte tem relações com questões religiosas
muito anteriores a publicação dessa revista. Devemos nos
ater em qual universo referencial a narrativa e,
principalmente, as atitudes do protagonista fazem-se
significativas ou denotam um conjunto de delimitações
culturais específicas.
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A necessidade de prognosticar a morte nesse
contexto, ironicamente, é a afirmação que a própria Igreja
Católica tem o progresso em seu horizonte de expectativa.
Desta forma, o prognóstico da morte é a própria percepção
que o progresso é possível. Assim, apesar de negar a
modernidade, a Igreja Católica a legitima, ao mesmo
tempo que a combate por considerá-la falsa. Esse é o
paradoxo moderno da tradição católica.
Apoiando-nos nos pressupostos da sociologia do
corpo, no que cerceia, especificamente, a expressão dos
sentidos, entendendo-os como produtos de um grupo
social determinado espacial e temporalmente. Afastandose da concepção que busca universalizar as emoções34. De
acordo com David Le Breton:
Os sentimentos que vivenciamos, a
maneira como repercutem e são expressos
fisicamente em nós, estão enraizados em
normas coletivas implícitas. Não são
34

As emoções demoraram a serem pesquisadas dentro da bagagem
adaptativa e tendem a parecer imutáveis. Para uma pesquisa mais
aprofundada, ver os estudos do psicólogo evolucionista Steven Pinker,
sobretudo sua obra Como a mente funciona, originalmente publicada
em 1997.
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espontâneos,
mas
ritualmente
organizados e significados visando os
outros. Eles inscrevem-se no rosto, no
corpo, nos gestos, nas posturas, etc. O
amor, a amizade, o sofrimento, a
humilhação, a alegria, a raiva, etc. não são
realidades em si, indiferentemente
transponíveis de um grupo social a outro.
As condições de seu surgimento e a
maneira como são simbolizados aos
outros implica uma mediação significante
(2007:52).

Deste modo, pretendemos investigar a atitude
diante do prognóstico da morte, quais os possíveis
sentimentos relacionados ao medo que a possibilidade da
morte pode gerar em um indivíduo e como isso é
materializado no conto.
A narrativa que analisar-se-á, denomina-se, como
dito anteriormente, Um pequeno heroe35 [sic] e foi
publicada em novembro de 1916. O conto narra uma
história “bem triste, meus caros amiguinhos” (1918:349),
de um menino que vendia jornais denominado Progresso.

35

O conto foi examinado no capítulo I sob a perspectiva da noção de
progresso, ver: (37)
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O conto inicia com o garoto contando sua história e sua
entrada no comércio de venda de jornais.
Foi ali onde começaram os meus
sofrimentos. Um senhor muito rico, cá
desta cidade, onde desembarquei sozinho,
me ofereceu o posto de vendedor de
jornaes e revistas, que tinha grande
massa. Acceitei. Mas, o meu patrão era
muito cruel para commigo. Si eu não
conseguia vender todas as folhas, oh!
Então me ralhava, batia-me e ameaçava
botar-me na rua. [sic] (1916:350).

Valério Neves, o garoto, após descobrir que o
“progresso” não consistia em coisa boa, enfrentou seu
patrão e parou de vendê-lo. Mesmo assim, ficou receoso
pelo pecado cometido. Sobre esse aspecto, podemos inferir
algumas questões. Ao dar-se conta do mal que estava
vendendo, considera-se pecador, logo, preocupa-se com
seu julgamento final.
Partindo de um estudo sobre a concepção medieval
de purgatório na Idade Média, podemos considerar
algumas proposições. Nas palavras de Le Goff:
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O purgatório vai depender de um
veredicto menos solene, um julgamento
individual logo a seguir à morte que as
imagens cristãs
medievais veem
espontaneamente sob a forma de uma luta
pela alma do defunto entre anjos bons e
maus, entre anjos propriamente ditos e
demônios. (1995:253)

Retornando a narrativa do conto, um amigo que
escutava tudo tranquilizou-o:
Socega, Valério – tranquilozei-o. – muito
tens soffrido; mas, de hoje em diante,
passarás bem em nossa casa. Nem foi
peccado o que fizéste. Pois, si tu não
sabias que o tal Progresso era máo...
Ficou mais calmo. Conversámos ainda
por algum tempo. Um não sei quê de
mysterioso e irresstivel me attrahia a essa
almasinha tão candida e tão dolorida. [sic]
(1916:350)

Para entendermos o significado da posição
inconsciente do pecado de Valério, devemos compreender
quando e como o pecado foi classificado de diferentes
maneiras. O debate tem início ainda no século XII,
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sobretudo pelos intelectuais da Escola de Laon36. A
necessidade de caracterizar o tipo de pecado é nova e
durante todo século XII e XIII, faz-se como um dos
assuntos principais dos teólogos do período.
Todas as grandes escolas da primeira
metade do século XII retomam e
desenvolvem esta diferença fundamental
que em seguida se tornará tradicional: a
escola de Laon, Abelardo, os adeptos do
Papa Victor. Há duas diferenças que têm
especial importância. A diferença entre
vicio e pecado, implicando este a
aquiescência do pecador, o seu
consensus. (1995:256)

Em suma, é relevante para nosso estudo
entendermos que a partir de meados do século XII, passa-

Segundo Zeferino Rocha: “Foi particularmente no mundo das
Escolas, que o renascimento do século XII mostrou-se fecundo. Com
o desenvolvimento urbano, as Escolas, que anteriormente se
encontravam de preferência nos claustros dos Mosteiros, ou, ao lado
das Abadias, começaram a florescer à sombra das Catedrais no centro
das grandes cidades. Reims, Chartres, Laon e, sobretudo, Paris
tornaram-se o palco do desenvolvimento cultural que teve seu apogeu
nas Universidades. Sem dúvida, este renascimento cultural
acompanhou de perto o desenvolvimento das cidades, as quais haviam,
senão desaparecidos, ao menos perdido sua importância entre os
séculos VII e X.” (1997:43)
36
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se a considerar dois tipos de pecado, o movido pela
ignorância e o voluntário, ou seja, conscientemente
praticado. Isso “modificou profundamente as práticas da
penitência no século XII e começo do XIII, ao ligar o
pecado a ignorância e ao procurar descobrir a intenção na
conduta do pecador. ” (LE GOFF, 1995:256).
Assim, de acordo com o autor:
Toda a vida espiritual e moral é daí em
diante para a busca da intenção, para a
pesquisa do voluntário e do involuntário,
o acto consciente e o acto por ignorância.
A noção de responsabilidade pessoal fica
consideravelmente
acrescida
e
enriquecida. (1995:256)

Dessa maneira, o amigo de Valério, mesmo que de
maneira implícita, mostra-se um conhecedor dos diferentes
tipos de pecados, ou seja, mesmo sem apresentar o
conhecimento teórico argumentado, tranquiliza Valério,
pois tem ciência de sua ignorância. Seu amigo, portanto,
interpreta

o

pecado

na

chave

lógica

dialogada

anteriormente. No final do inverno, Valério está enfermo
“deitava sague pela boca” (1916:351). Nesse momento,
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sob os cuidados médicos, queria receber a comunhão e
“pelas sete horas” (Idem).
Quando o padre pronunciou as palavras:
“o corpo de N. Senhor Jesus Christo
guarde a tua alma para a vida eterna”,
então o rostinho de Valério iluminou-se
como si nelle se reflectisse um raio dos
resplendores celestes. Momento depois, o
pequeno heroe abrigava no seu peito
aquelle por quem se sujeitára de bom
grado a tantas misérias e privações.
Quedou-se todo immmovel. [sic] (Idem)

Antes da morte, portanto, Valério redimiu-se de
seus pecados e garantiu sua ida ao reino divino. Quando o
relógio deu oito horas, já nosso “heroesinho exhalára a sua
alma immaculada” [sic] (Idem). As palavras do padre lhe
concedem a “vida eterna”. Valério, como citado, encontra
o padre antes da morte, garantindo a liberdade de sua
“alma imaculada”. O encontro com o padre, parece-nos, é
o sinal da confissão, por conseguinte, é a confissão de um
pecado involuntário que concede-lhe o paraíso. É
interessante notar como é construído o momento em que
Valério deixa o plano profano.
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A narrativa constitui uma imagem comum no plano
da cosmogonia cristã. O céu abre-se e seus raios
iluminados pelo reino divino invadem a terra pecadora e
perigosa, encontrando-se com o “o rostinho de Valério
para que nelle se reflectisse” os “esplendores celestes”
(Idem). Essa provável confissão deve ser examinada em
conjunto com seu mal súbito, representado pelo sangue
saindo de sua boca. Aparentemente, a informação teve
lugar na narrativa como forma de demonstrar a penitência,
adjetivo que conflui a vida espiritual e material. Segundo
nossa percepção, portanto, os últimos parágrafos da
narrativa circundam o modo de pagar pelo pecado: a
penitência e a confissão.
O importante para nosso estudo é que a
culpa (culpa), que normalmente leva a
condenação, pode ser remida pela
contrição e pela confissão, enquanto a
pena (poema) ou castigo expiatório é
anulada pela satisfação, quer dizer pelo
cumprimento da penitência imposta pela
igreja. Se houve contrição e/ou confissão,
mas a penitência não foi cumprida ou
terminada
voluntária
ou
involuntariamente (por exemplo, se a
morte sobreveio), a pena (poema) deve
ser cumprida no fogo purgatório, quer
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dizer, a partir do fim da estrada no mundo,
no Purgatório. (LE GOFF, 1995:256)

Valério, apesar de não conhecer a lógica dos
pecados como seu amigo, de alguma forma, sabe que deve
pagar por tudo no plano terreno, preocupa-se em morrer
antes de pagar sua penitência e restar-lhe o purgatório para
quitar o restante. Apesar da narrativa não apresentar o
purgatório diretamente, será possível argumentar sobre
esse pressuposto no decorrer desse tópico. O significado
do ato de confessar-se teve sua emergência em 1215, no
quarto Concílio de Latrão, no seu cânone vinte e um, que:
[...] torna obrigatória, pelo menos uma
vez por ano, a confissão auricular para
todos os cristãos adultos. Eis entronizado,
generalizado, aprofundado, o movimento
que empurrava a cristandade no sentido
da confissão desde, pelo menos, um
século antes. É o exame de consciência
imposto a todos, uma frente pioneira que
se abre na consciência individual dos
cristãos, o alargamento aos laicos de
práticas de introspecção até aí apenas
reservadas ao clero e, sobretudo, aos
monges. A decisão chega, pois, no fim de
uma longa evolução; vem sancionar,
como é de costume dizer, uma
necessidade, mas nem por isso deixou de
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surpreender muitos, na primeira metade
do século XII. Não é fácil adquirir o
hábito, nem para os laicos nem para os
padres. (1995:258)

É relevante diagnosticar que o pecado de Valério é
venial, ou seja, cotidiano, característica que facilita o
pagamento. Esse tipo de pecado é mais brando e perdoável
pela esmola, pela confissão ou pela penitência.37
O termo pecado venial (veniale, venialia)
só se tornou corrente no século XII e,
segundo A. M Landgraf, o sistema de
oposição pecados mortais/ pecados
veniais foi instalado na segunda metade
do século XII pelos discípulos do teólogo
Gilberto Porreta ( Gilbert de la Porrée),
falecido em 1154: grupo que incluiria
autores anônimos de Questões, e Simon
de Tournai, Alain de Lille, etc. A
expressão pecado venial pertence em todo
o caso a esse conjunto de noções e de
palavras que surgem no século XII com o
purgatório, e que com ele formam um
sistema. A palavra tem ainda o interesse
de significar – sentido esse de que o clero
do século XII estava bem consciente –
dignos de vênia, de perdão. A ideia
adquiriu um sentido jurídico- espiritual.
(1995:259)
37

Todos possuem pelo menos um pecado venial. O nascimento de todo
homem é marcado pelo pecado original de Eva e Adão.

138

De modo resumido, Valério busca pagar seus
pecados antes da morte, isso, provavelmente, porque tem
medo de pagá-los no purgatório. Logo, essa concepção de
purgatório conflui com a descrição de Le Goff:
[...] o purgatório vai introduzir na
escatologia um cálculo que não é o dos
números simbólicos ou o da abolição da
medida na eternidade, mas pelo contrário,
um cômputo realista. Esta contagem é a
da prática jurídica. O purgatório é um
inferno não eterno, mas temporário. Já no
meio do século XI, na descrição dos
gemidos que saem da cratera do
Stromboli, Jotsauld explicara que as
almas dos pecadores sofrem ali suplícios
diversos ad tempus statutum, pelo tempo
que lhes fora fixado. No fim do século
XII, numa questão relatada numa recolha
da esfera de Odon d’ Ourscamp, fala-se
daqueles que pensam que o pecado venial
não é punido eternamente, “mas no
inferno temporário”. (1995:269-270)

Todas essas relações e inferências tiveram como
base estudos medievais. Ora, seria possível, portanto,
considerar que ressoam, no início do século XX, aspectos
de interpretações baseados em uma ideia de purgatório que
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surgiu entre os séculos XII-XIII? Talvez, mas que um
aviso, tratava-se de divulgar e de reconhecer esse quadro
representativo sobre a concepção de vida eterna. Apesar de
não podemos afirmar que o autor ou o público
acreditassem piamente nessa ideia, tampouco podemos
confirmar o contrário. O desfecho da narrativa é trágico e
possivelmente seria banido em uma revista infantil atual.
Apesar de Valério sentir fome, frio, não ter família,
descobrir que está pecando e cuspir sangue nas últimas
horas de vida, tem um final “feliz”, pois confessa e paga
seus pecados antes da morte.
É interessante notar a lógica que permite a estrutura
da narrativa, ou seja, o sistema que suporta o sentido da
história. Como demonstrado, a narrativa pressupõe um
inferno, um paraíso e um purgatório. É o suporte
representativo que permite a esses três espaços - não
citados diretamente na narrativa – permearem o sentido do
conto. É a concepção de inferno, paraíso e purgatório que
permite a história de Valério ter sentido. É justamente aí
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que encontra-se a maestria narrativa do conto38. Ele é todo
materializado partindo desse pressuposto. Podemos lê-lo
novamente para notarmos como o conto é, desde o início,
conduzido a partir desses pressupostos pós vida.
Esse esquema espacial de três referências –
Paraíso, Purgatório e Inferno - não existia no início do
pensamento cristão, Agostinho, por exemplo, no século
IV, considerava quatro modelos de homens39. Ou seja, a
ideia de purgatório entre o paraíso e o inferno não estava
clara e dificultava a conciliação com o esquema. Sobre as
mudanças referentes ao sistema lógico do julgamento, Le
Goff argumenta:

38

Entendida em sua relação com o universo representativo disposto e
não com a ideia estética de literatura.
39
Segundo Le Goff: “ existem quatro categorias de homens, as
definidas por Agostinho no século IV, mas retomadas e como que
relançadas por Graciano cerca de 1140: os inteiramente bons, os
inteiramente maus, os não inteiramente bons e os não inteiramente
maus. Para onde vão eles depois da morte? [...] O problema parece,
pois, simples: torna-se necessário fazer corresponder um esquema
quaternário a uma espacialização ternária. [...]. Existem duas soluções,
parece, que não transformam os dois sistemas ao mesmo tempo. Ou o
grupo de três se alarga para quatro, ou o grupo de quatro se reduz para
três [...]. (1995:263)
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O esquema ternário sobre cujo o modelo
foi construído o Purgatório não conhece
êxito menor a partir da segunda metade
do século XII, e não está menos ligado às
estruturas em evolução da sociedade
feudal. Consiste em introduzir uma
categoria intermédia entre as duas
categorias extremas. É a promoção do
meio não pelo aparecimento de uma
terceira categoria depois e abaixo das
duas primeiras, mas entre as outras duas...
O Purgatório é um lugar duplamente
intermédio: nele não se é nem tão feliz
como no Paraíso nem tão infeliz como no
inferno, e só durará até ao Julgamento
Final. Para que seja verdadeiramente
intermédia, basta situá-lo entre o paraíso
e o inferno (1995:268)

Pensemos no conto de modo geral. Um garoto
comete um pecado por ignorância, é avisado do erro a
tempo de pagar penitência e confessar-se com um padre.
Morre, não antes de tossir sangue, e vai ao paraíso, para a
eternidade. Parece-nos que o sistema ternário constituído
no final da Idade Média faz-se presente no conto e,
podemos crer, em boa parte de seu público. Além disso, as

142

igrejas e manifestações atuais, salvo aspectos específicos,
ainda compartilham dessa concepção40.
Ao que concerne à Belle Époque, podemos
considerar, evidente que não de maneira ingênua, que um
sistema representativo da Idade Média permeia o começo
do século XX. A ciência, por mais notável que seu
“progresso” mostra-se perante a sociedade, ainda disputa
lugar com a força, já naturalizada, do sistema ternário
descrito.
Valério, quando se preocupa com a visita do padre,
tem como meta o paraíso sem intermédio do purgatório.
Trata-se da economia do prognóstico da morte e da
racionalização da lógica ternária medieval.
Entre o tempo na terra e o tempo no
Purgatório, a igreja e os pecadores vão de
agora
em
diante
manter
uma
contabilidade por partidas dobradas.
Segundo o apocalipse, no dia do

40

No primeiro decênio do século XXI, a igreja passou a desconsiderar
o purgatório como local de triagem. A mudança teve início com uma
discussão proposta pelo Vaticano. Para maiores detalhes, ver a
publicação do vaticano: BENEDICTO XVI. Audiencia General. In: La
santa Sede. Libreria Editrice Vaticana. Sala Pablo VI. 12/enero, 2011.
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julgamento final, abrir-se-ão os livros e os
mortos serão julgados de acordo com o
conteúdo dos livros, mas de agora em
diante outros livros de contas são abertos
entretanto, os do Purgatório (1995:271)

Nota-se a existência de dois prognósticos da morte,
o primeiro tem um caráter teleológico e é exterior a própria
narrativa, é o “progresso” que leva Valério à morte; vivese na Belle Époque que é a experiência do próprio
“progresso”. Portanto, podemos considerar que é ele - no
âmbito social - o prognóstico da própria morte da
sociedade.
Outra questão relevante é a constituição dos
sentimentos de Valério sobre a própria morte. Tudo
dialoga com aspectos da cosmogonia católica. Portanto, há
dois prognósticos paralelos: o “progresso” como horizonte
futuro da sociedade e o prognóstico do fim da vida de
Valério, enquanto ser temente a Deus.
Notamos, portanto, alguns aspectos que possuem
relação com a experiência de tempo. A rejeição do futuro
proposto pelo “progresso” em contraponto com um
prognóstico do fim com base na teleologia católica. A
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própria preocupação de Valério em pagar seus pecados
antes da morte ressoa em questões religiosas muito
anteriores ao catolicismo do início do século XX. Evidente
que não podemos afirmar que se acreditava nesse sistema
representativo, mas, pelo menos, usufruía-se dele para
conduzir uma espécie de conduta social e moral para a
sociedade.

145

Capitulo III
O Pachyderme Monstruoso: estudo sobre
a enunciação performática eclesiástica
Pretendemos, nesse tópico, confluir todas as
considerações resultantes das narrativas anteriores, ou
seja, todo capítulo I e II. Isso, para demonstrar como o
pressuposto cosmogônico pode cercear as atitudes
realizadas pelos personagens dos contos examinados. Essa
característica, por sua vez, pode influenciar ou servir de
parâmetro para o público.
Deve-se salientar que isso não constitui uma
continuação da crença medieval, como salientado no
capítulo II. Trata-se do uso da crença medieval no início
do século XX, ou seja, se for necessário delimitar
nominalmente o objeto constituído, trata-se “da estratégia
de defesa e ataque da Igreja Católica contra a sociabilidade
moderna”. Considerando os dois objetos do discurso: “da
estratégia de defesa e ataque da igreja” e a “sociabilidade
moderna”, determinamos o primeiro como resultado do
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capítulo II e o segundo como demonstrado durante o
capítulo I.
Buscaremos,

portanto,

demonstrar

como

as

concepções dispostas nas narrativas podem ser passíveis
de crença se alinhadas e contextualizadas no período de
publicação da revista. E como, em plena Belle Époque,
pode-se crer no purgatório, no inferno, em Deus, no
progresso, na ciência e no Diabo. Ademais, apoiamo-nos,
também, em um pressuposto da psicologia que tem como
base a ideia de autocontrole.
Gostaríamos de propor que é o medo baseado em
uma cosmogonia medieval que norteia algumas ações que
concernem às práticas sociais públicas e privadas para
determinado grupo durante a Belle Époque. Consideramos
que isso é possível, não apenas pelo contexto socialmente
construído no qual o sujeito forma-se e é objetivado, mas,
também, devido a algumas peculiaridades psicológicas de
escolhas deliberadas.
Tentamos compreender, portanto, como é possível
que crenças com base em cosmogonias muito anteriores à
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Belle Époque e muito próximas do que poderíamos
considerar como mitologia, podem nortear a vida social
durante o período de maior desenvolvimento técnicocientífico. Buscamos encontrar em quais referenciais
simbólicos as narrativas estavam apoiadas e contra qual
percepção de modernidade e progresso se posicionavam.
Em outras palavras, o sujeito

socialmente

constituído possui uma série limitada de narrativas que
podem revestir a vida com sentido. Assim, propomos que
o exame do “medo” materializado nos contos da revista
infantil e católica O Beija-Flor deve confluir com alguns
aspectos que concernem a psicologia evolucionista, pois os
sentimentos dialogam com nossas escolhas e fazem parte
da própria constituição do produto dessa equação,
metaforicamente dizendo. Segundo Steven Pinker:
O autocontrole é inconfundivelmente
uma batalha tática entre partes da mente
[...]. O agente que em determinado
momento está no controle faz um
sacrifício voluntário, mas irreversível da
liberdade de escolha para o corpo todo e
consegue o que quer no longo prazo.
(2009:442)
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Desse modo, quando acreditamos em uma meta e
pretendemos

alcançá-la,

inevitavelmente,

fazemos

escolhas que muitas vezes são baseadas em um prejuízo
presente. É nessa área que o “medo” materializado nos
contos tem certo fator de influência, uma vez que o
indivíduo leitor ou ouvinte está respaldado pelos
argumentos dispostos nos capítulos anteriores. Assim,
ficar doente e tossir sangue, como no caso do vendedor do
jornal Progresso ou ficar sem ovos para vender, como no
caso de Lúcia, são escolhas que demonstram autocontrole
como base da cosmogonia católica.
No primeiro caso, Valério recusa-se a continuar
trabalhando para o jornal Progresso, pois descobre se
tratar do mal. Sua escolha deixa-o sem dinheiro e,
consequentemente, doente, mas a ação tem como fim o
Juízo Final. No segundo caso, Lúcia, mesmo sabendo que
necessitava do dinheiro dos ovos, visto que era pobre, não
pôde negar ajuda a um mendigo. Ambas as escolhas
denotam uma ação de autocontrole totalmente racional,
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visto que o objetivo buscado é o paraíso, continuar a
vender o jornal ou negar os ovos garantiriam a manutenção
biológica de ambos, mas o sacrifício desses desejos
imediatos vislumbra algo maior: o paraíso.
Analisaremos um conto que dispõe de maneira
evidente o parâmetro social esperado de um bom cristão
temente a Deus. Isso devido ao contraponto com sua
antítese personificada no personagem Dr. Ribeiro ou, se
preferir, no Pachyderme Monstruoso.
O conto que nos servirá de exame é denominado O dia do
Senhor e foi publicado em outubro de 1918. A narrativa
tem início com a descrição de uma manhã de domingo que
os “sinos da matriz, em repetidos sons” que lembram “aos
habitantes da cidade que mais uma vez é chegado o dia do
senhor – o sabbado do antigo Testamento, o domingo na
lei nova ...” (305).
Em grupo, lá vão as famílias, fieis aos
mandamentos, honrando seus maiores,
buscar na ermida que se ergue no sopé do
monte as alegrias para a nova semana, o
balsamo reconfortante, haurido em
conversa intima com o prisioneiro de
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amor.... Vão
(1918:305)

alegres,

contentes...

Enquanto as famílias “vão alegres, contentes... é
não raro ouvir-se, de quando em vez, pelas portas e janelas,
diálogos como este” (idem). Após essa descrição inicial, a
narrativa continua com um diálogo entre Regina e Eneida.
- Não vaes á missa hoje, Regina?!...
- Já fui, eneida; fui pela madrugada...
-Oh! É extranho! .... Não tiveste frio,
hein? Com este tempo...
- Sim, senti um pouco de frio. Mas, era
preciso cumprir o preceito! ... E, demais,
mamã adoeceu e o Nênê também...
- Realmente?!... Mas, que teve d.
Clara?!... O Nênê?!...
-Mamã constipou-se fortemente e, em
consequência, lá veiu a maldita febre.
Está, porém, melhor e, espero em Deus,
amanhã levantar-se-á. O Nênê é ainda a
dentição... (1918:305)

É significativo notar que Regina realiza seu
preceito durante a madrugada, pois tem consciência que
não poderá ir à missa durante o dia. Posteriormente, Eneida
diz: “- Bem, minha querida, até logo! Agora não posso
entrar. Ouves o sino? É a última chamada. Devo andar
ligeiro; do contrário, perco a Missa e.... olha lá o
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pecadinho! ...” (idem).
Eneida se apressa e evita “um pecadinho” (idem).
Durante a missa, “para discordar das cores e matizes de tão
bello quadro” que tem em sua tela aquele que “morreu por
nosso amor [...] lá está um vulto por detraz do púlpito: é o
farmacêutico, o Dr. Ribeiro.... Não foi a religião e, muito
menos ainda, a vontade de cumprir o preceito que ali o
conduziram! ...” (idem). O parágrafo deixa claro o quão
sinistro é o personagem, afinal, ele discorda de Deus
dentro de sua própria casa.
A premissa se constitui quando o objeto que
discorda do quadro de “quem morreu por nós” (idem) é o
farmacêutico, Dr. Ribeiro, que estava por curiosidade
“somente porque na cidade, a taes horas, afóra a Egreja,
não há outro ponto de reunião...”. A narrativa segue:
Lá está elle, hirto como um espectro ou
um pachyderme monstruoso das regiões
asiáticas... Até mesmo no momento
augusto em que o padre ergueu a
sacrossanta hóstia, não se ajoelhou! ...
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(1918:306)41

O

Pachyderme

Monstruoso,

portanto,

foi

acadêmico, é farmacêutico e, nitidamente, desrespeita os
preceitos divinos. Trata-se, segundo podemos delimitar
com base nos argumentos, de um homem dedicado à
ciência. O parágrafo que encerra a participação de Dr.
Ribeiro deixa bem claro a que fim essas atitudes levam:
“Mas, ai! ai! deste dr. Ribeiro...< E todo aquelle que me
negar n’este mundo, eu também o negarei deante de meu
Pae...> Palavras de Christo, que não voltarão atraz...”
(idem). Para pensarmos no exposto, propomos constituir e
examinar o sujeito construído pela narrativa que representa
as práticas que não devem ser seguidas pelos “homens de
bem”. Assim, buscaremos os locais culturais e de saber que
produzem o monstruoso Pachyderme.

41

Pachyderme é um grupo de mamíferos extintos que compartilha do
mesmo tronco evolutivo dos elefantes. Tratam-se de animais grandes
com presença de trombas. Acreditamos que a narrativa faz referência
a um animal feio e grande, ao denominar o Dr. Ribeiro dessa forma.
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O primeiro local, é delimitado por sua profissão:
Pharmaceutico. É justamente a farmácia que “desautoriza”
Deus. É o remédio que se recorre junto a oração. Deus não
está em um plano único, mas divide espaço com a ciência
e, sobretudo, com a medicina.
Como ex-acadêmico, as ciências fizeram parte da
formação do Dr. Ribeiro. Aliás, o título Doutor é muito
significativo, uma vez que uma lei do império, de 1827,
cria dois cursos de ciências jurídicas e sociais e dispõe o
título de doutor aos bacharéis formados.
O Pacydherme monstruoso é a representação do
discurso científico; é ele próprio o progresso e a
modernidade invadindo todo o espaço social e enfrentando
o mundo e seu criador. Zombando de Deus e de seus fiéis
seguidores, o Pacydherme invade sua instituição e ri da
enunciação religiosa. Ele não reconhece no padre a
legitimidade de quem pode falar sobre o mundo, não o
reconhece como orador legitimado, autorizado, a mágica
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performática, para usar o termo de Bourdieu, não
acontece.42
Ironicamente, o Pacydherme monstruoso, que é
fruto da narrativa escrita por um padre para ser publicada
na revista O Beija-Flor, denuncia a própria crise litúrgica
da igreja em meio à Belle Époque. Ao buscar deslegitimar
a interpretação profana do mundo, acaba por diagnosticar
seu próprio tempo de modo mais eficaz que qualquer
pesquisa.
A pequena participação do personagem é um
gigantesco dado que a própria igreja relata, sem se dar
conta, do momento histórico no qual está inserida. A
liturgia religiosa torna-se menor, e, em alguns momentos,
a ciência e o progresso, como representados por Dr.
Ribeiro, invadem a igreja e destituem de legitimidade seus
senhores.

Sobre o conceito, Bourdieu argumenta: “A magia performática do
ritual funciona completamente apenas na medida em que o procurador
religioso, incumbido de realizá-lo em nome do grupo, age como uma
espécie de médium entre o grupo e ele próprio. É o grupo que, por seu
intermédio, exerce sobre ele mesmo a eficácia mágica contida no
enunciado performativo. ” (1998:95)
42
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A enunciação performática eclesiástica não possui
reconhecimento unanime, disputa, agora, com outra força
de poder simbólico. Esta, diga-se, muito difícil de
contestar, uma vez que conduz suas formas de
investigação, suas formas de verificação e possui suas
próprias instituições para legitimarem-se. O Pacydherme
monstruoso é o sujeito autorizado que a igreja de todos as
formas busca desautorizar. Sabendo que a eficácia
performática da enunciação se:
[...] exerce apenas na medida em que a
pessoa-alvo reconhece quem a exerce
como podendo exercê-la de direito, ou
então, o que dá no mesmo, quando se
esquece de si mesma ou se ignora,
sujeitando-se a tal eficácia, como se
estivesse contribuindo para fundá-la por
conta do reconhecimento que lhe
concede.
Tal
eficácia
repousa
completamente na crença que constitui o
fundamento do ministério, está ficção
social, e que é muito mais profunda do
que as crenças e os mistérios professados
e garantidos pelo ministério. Eis a razão
pela qual a crise da linguagem religiosa e
de sua eficácia performativa não se reduz
(como frequentemente se acredita) ao
desmantelamento de um universo de
representações; ela acompanha a
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destruição de todo um mundo de relações
sociais do qual era um dos elementos
constitutivos. (BOURDIEU, 1998:95)

Ela atinge, ironicamente, seu próprio grupo, visto
que as revistas católicas eram direcionadas aos fiéis. Ora,
isso impele que são os próprios católicos que devem ser
precavidos contra o discurso científico. Por conseguinte, é
de se suspeitar, portanto, que provavelmente havia muitos
católicos, praticantes ou não, que tendiam a mudar o
reconhecimento

para

determinadas

enunciações

performáticas43.

Estudo sobre o Mecanismo Narrativo
Eclesiástico
A relação da igreja com a modernidade, seus
instrumentos

e

sua

sociabilidade

melhorou

exponencialmente, canais de televisão, páginas on-line,
43

Referimo-nos as instituições científicas, mais especificamente a
academia, a qual tornava-se um ambiente legitimo para garantir
legitimidade a enunciação do discurso científico.
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revistas digitais, etc. Após todo embate contra a
modernidade e tudo que chegava com ela, a igreja
enquanto instituição e ideologia, aprendeu a utilizá-la em
seu benefício.
O medo da modernidade44, como visto até o
momento, se não desapareceu, está muito minimizado ou
alicerceado em outros aspectos. Isso não significa que a
igreja tenha modificado consideravelmente sua posição
ideológica e cosmogônica, mas outras questões tomaram a
dianteira no que concernem ao pecado terreal a ser
combatido.
Nos últimos decênios, parece-nos, o tema da
sexualidade ganhou espaço nos diversos círculos sociais e
da mídia especializada. Podemos considerar o exemplo do
padre polonês que, em 2015, assumiu-se homossexual e foi
expulso da organização eclesiástica com todas as sanções
possíveis.
Enquanto,

atualmente,

o

tema

tem

mais

possibilidade de voz a ponto de um padre se assumir
44

Considera-se a modernidade que foi discutida no primeiro capítulo.
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homossexual, para o vaticano, todavia, ainda é algo
impensável e a ser combatido publicamente. A ideia de
progresso, as novas tecnologias e suas consequentes
sociabilidades, que antes serviriam de instrumentos ao
diabo, atualmente são instrumentos de Deus e são usados
para combater atitudes como a do padre citado.
Isso nos permite pensar a relação da igreja com seu
inimigo, o passado e o presente. De modo que tentaremos
compreender como esse processo ou mecanismo de
controle tem como base princípios norteadores muito
anteriores ao período, mas que ao mesmo tempo, não se
caracteriza como continuidade ou um “resgate” do
passado. É uma reorganização, como pode ocorrer com
algumas narrativas utilitárias como acontece com algumas
narrativas baseadas em contos orais.
Assim, como ocorreu durante a Belle époque,
quando a igreja encontrava nos aparelhos tecnológicos
aspectos do mal, atualmente, o mesmo figura-se na questão
da sexualidade. Evidente que as ações eclesiásticas que
tentam reprimir são distintas, mas o suporte que permite
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representar e organizar no tema algo a ser combatido, é
muito antigo.
Isso não propõe afirmar que a igreja não mudou
durante os anos, mas permite considerar que um dos
instrumentos regulares é a presentificação do passado
como em uma contextualização de alguma narrativa. E
esse recurso específico, parece-nos, torna-se frequente
com o desenvolvimento do mundo moderno, mais
precisamente, a partir do século XIX.
Ora, é justamente durante o futurismo45, para usar
o termo como faz Hartog, que a igreja busca organizar-se
de modo a combater esse tempo fugaz e moderno. Nessa
perspectiva dialógica é possível dizer que a igreja, de modo
amplo, segue agindo de modo semelhante atualmente. A
expulsão do padre polonês, por exemplo, tem base em
interpretações

ultramontanas

que

remetem-se

a

pressupostos medievais; análogo ao que examinamos nos
contos de O Beija-Flor.
45

Esse conceito refere-se a uma experiência de tempo que privilegia o
futuro. Em outras palavras, o futuro presente tem papel principal na
experiência temporal. Para maiores detalhes, ver (HARTOG,2003)
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Parece-nos, paradoxalmente, que a estratégia para
conservar determinado conjunto de crenças é, pelo menos
em sua superfície, modificá-lo de modo a esquecer seu
passado e conservar seu pressuposto narrativo principal.
Ou seja, apesar de possuir um desígnio passado, tem um
contorno estético novo que o permite ser presente e não
passado. Evidente que essa estratégia teórica não é
necessariamente deliberada, todavia, não significa,
também, que ocorra independente da ação humana.
Gostaríamos, portanto, de elencar os modos principais para
que ocorra esse processo.
Antes de elencá-los, devemos destacar em quais
condições esse processo mostra-se diagnosticável. A
primeira evidência que algo torna-se passado, pelo menos,
no caso analisado, é a necessidade de fazê-la presente. Em
outras palavras, o tempo passa a guiar-se em uma
perspectiva que não encaixa determinadas interpretações e
justamente por isso é necessário presentificá-las. O
primeiro mecanismo para controlar o tempo, portanto, é
abstrato e compreende o âmbito do conhecimento.
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Empiricamente, trata-se de organizar a cosmogonia de
modo a figurar-se com o contexto que passa a
desconsiderá-la ou a considera-la como passado.
Por exemplo, durante séculos a instituição católica
queimava pessoas acusadas de bruxaria. Como no caso de
Chiara Signorini, examinado por Ginzburg. Esse caso,
especificamente, trata de uma mulher que foi acusada de
praticar malefícios46 contra Margherita Pazzani. É
interessante notarmos que o maleficio parte de uma ação
individual e praticável. A própria acusada confessa possuir
poderes especiais, mas garante que não provém do diabo.
O interrogatório desenvolve-se de modo a provar
que tais poderes originam-se de uma fonte diabólica e não
de um anjo, como foi descrito por Chiara. O mal, portanto,
é reconhecível, no caso, está em Chiara. No século XIX,
outro campo do saber passa a sistematizar a sociedade e a
possibilidade de ações como o caso de Chiara são menos
evidentes e possuem menos crédito. Conscientemente, ou

46

Sobre a motivação, possíveis hipóteses e o desfecho do caso, ver:
(GINZBURG, 1989)
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não, as bruxas deixam de ser relevantes e outras
circunstâncias passam a ocupar, com suas diferenças, sua
posição na narrativa cosmogônica. Tornando-a um
passado atual e ao mesmo tempo, novo.
Esse passado atual e novo, que na prática busca ser
presente e se distinguir do passado que não lhe convém no
contexto atual, tem como função esquecer o passado que
busca atualizar. É organizando um presente com o passado
atualizado, portanto, que permite acompanhar o tempo e
não ficar alheio a ele.
Deste modo, as bruxas, as inquisições e os tratados
de demonologia passam ao limbo. Enquanto outras
questões surgem e permitem que a estrutura interpretativa
cosmogônica mantenha-se atual e existente. Ou seja, o
telégrafo, o farmacêutico, o jornal progresso, passam a ser
instrumentos diabólicos durante a belle époque; assim
como as atividades políticas pró-homoafetivas são
atualmente.
Em nenhuma das narrativas examinadas, até o
momento, por exemplo, foi possível diagnosticar episódio
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análogo ao do caso de Chiara Signori. Todavia, apesar da
distância entre os períodos da análise, ainda podemos
reconhecer estruturas narrativas cosmogônicas que se
mantiveram com poucas mudanças. E, cabe salientar,
passíveis de crença.
Considerando os pontos argumentados, parece-nos
que a cosmogonia religiosa partilha do mesmo mecanismo
da literatura e da tradição oral, no que concerne a
atualização dos adornos para manter uma determinada
estrutura narrativa. Assim, tanto os contos examinados
anteriormente, como a proposição desenvolvida agora,
compartilham de um mecanismo comum.
Para demonstrar qual relação queremos salientar,
convém pensarmos um caso específico. Em 1886,
Cushing47 estava com três amigos Zunis em Manchester e
de maneira informal começaram a contar contos populares,
uns aos outros. Assim que chegou a vez de Cushing, o
47

Na década de 80 do século XIX, o antropólogo britânico Frank
Hamilton Cushing organizou uma coletânea com os contos Zunis
organizados e transcritos por ele durante o tempo que estudou esse
grupo étnico. Para mais informações sobre o tema, ver:
(TEDLOCK,1983)
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antropólogo narrou a história The cock and the mouse,
baseada, provavelmente, na versão transcrita por Thomas
Frederick Crane’s, em Italian popular tales. O interessante
para nossa analogia, no entanto, ocorre um ano após o
evento narrado, quando Cushing volta para a América do
Norte na região povoado pelos Zunis.
Durante sua estadia com os nativos, em uma
ocasião começaram a entreter-se narrando contos
populares. Para a surpresa de Cushing, um dos contos Zuni
era uma versão do conto The cock and the mouse narrado
por ele um ano antes. Durante esse tempo, o conto Italiano
tornou-se Zuni de modo que se não conhecêssemos a
versão italiana, pensaríamos se tratar de um conto nativo.
Evidente que a transcrição de Cushing para o conto
italiano adaptado pelos Zunis tem seus problemas, mas de
modo geral, é considerada boa pelos que compartilham, de
seu estudo. Para nós, convém perceber como o conto foi
modificado e apropriado pelos Zunis de modo rápido e
eficaz. Interessa-nos notar como a versão Zuni apropriouse de modo eficaz e, concomitantemente, manteve o
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pressuposto narrativo central do conto.
Parece-nos que o mesmo ocorre com a narrativa
cosmogônica eclesiástica, mas diferente do caso dado
como exemplo, a própria instituição eclesiástica é o
antropólogo de si, de modo que deve compreender como
esse novo sistema ou contexto faz sentido para sua
concepção cosmogônica.
As narrativas dispostas e analisadas durante este
trabalho são algo como uma transcrição de uma cultura
nova que tenta ser entendida. Assim, o progresso e o
telégrafo compreendem uma posição análoga as bruxas da
idade média, uma vez que baseiam-se e tentam manter-se
fiel a uma narrativa base.
Assim, é possível abandonar as bruxas e os
malefícios de ação pessoal e particular e, ao mesmo tempo,
escrever uma narrativa na qual toda história está baseada
no conceito de pecado desenvolvido ainda na Idade Média,
como no caso de Valério discutido e examinado no
capítulo II.
Evidente que não é apenas esse processo que
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mantém vivo uma narrativa fantástica tão antiga por tanto
tempo. Entretanto, parece-nos que o exame disposto e
analisado neste trabalho corresponde, dentro de seu
próprio limite, a uma ideia de como o medo circula na
narrativa eclesiástica. Além disso, de forma ampla,
também pode iluminar algumas características que
contribuem para compreender como essa percepção
cosmogônica continue atual e com possibilidade real de
crença.
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Considerações Finais
Depois de analisar esses três âmbitos que se
confluem, sendo: a imprensa, a cosmogonia e a narrativa,
podemos considerar algumas questões e delimitações
resultantes para examinar a própria concepção de Belle
Époque. A qual percorreu todo exame realizado.
O período, o qual Novais delimita entre 1900-1920,
é caracterizado pela busca técnica do progresso, da ciência
e do homem moderno. Entretanto, como foi possível
denotar até o momento, O Beija-Flor não reconhecia no
progresso o bem-estar da humanidade. Pelo contrário, viao como referência do mal.
Essa referência maligna está dialogando com
questões cosmogônicas muito anteriores ao início do
século XX. Durante o segundo capítulo, procuramos
delimitar esse aspecto. Além de demonstrar que
considerações medievais possuem releitura na Belle
Époque, questiona, também, o próprio conceito do
período. Afinal, trata-se de ideias “mágicas” relacionadas
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ao progresso técnico-científico.
O telégrafo (instrumento do diabo), como
representado pela revista, é quase uma metáfora que ilustra
a Belle Époque. Não como um mundo técnico-científico,
mas como um mundo mágico-científico. É devido a essa
característica que o “medo” aqui analisado torna-se real.
Os medos examinados só existem em um mundo
mágico e científico ao mesmo tempo. A venda do jornal
Progresso, a caridade, o telégrafo são aspectos modernos
envoltos pela tragédia mágica da cosmogonia cristã.
Propomos, portanto, que o medo é real, assim como os
instrumentos ou atitudes que se relacionam com ele. A
releitura de aspectos medievais em uma sociedade
científica e, por conseguinte, moderna, segundo nossa
percepção, foi possível devido a característica adaptativa
da narrativa cosmogônica cristã.
De modo geral, os exames das narrativas
possibilitaram-nos propor que a força maligna está em toda
parte, em um objeto ou esperando uma ação não cristã.
Esse aspecto da presença do diabólico no cotidiano conflui
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com as considerações de Nogueira sobre o Diabo no
imaginário cristão.
Incorporando, pois, todas as crenças da
Antiguidade, amplificado pelo discurso
da igreja, o Diabo preside a vida da
comunidade cristã. Em toda parte, se vê o
diabólico, o mundo inteiro é por ele
invadido. (2002:42)

Evidente que a intensidade dessa onipresença não
possuía comparação, mas a sua característica polimórfica,
sim. Em Os ovos de Lúcia, a presença é imaterial, enquanto
nos contos Viagem a Lua e O Sapateiro, o maligno
materializa-se. Para Cesaurius de Hersthebhac, morto em
1245, o Diabo tem a capacidade de transformar-se,
podendo, para alcançar seus objetivos, converter-se em
animais, como um cavalo, ou em pessoas conhecidas48.
A capacidade de polimorfia ainda é um artifício
usado na Belle Époque. Como o telégrafo sendo um
emissário do Diabo ou, podemos supor, o amigo de
Patatufo com suas histórias extraordinárias. Vale salientar

48

Sobre o assunto, ver: (NOGUEIRA, 2002:53)
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que a polimorfia, se considerarmos o telégrafo dessa
forma, é quase uma metáfora para o mundo mágicocientífico proposto anteriormente.
A ideia que possibilitou o diabo possuir requisitos
para transformar-se em qualquer coisa ou pessoa
“oficializou-se” com o advento da demonologia, ainda no
período do final da Idade Média. Segundo Nogueira, a
“presença” constante do Diabo nesse período fez surgir:
[...] uma nova linha de especulação, com
a autoridade da ciência – a demonologia, e os teólogos passam a se preocupar em
estabelecer, com a máxima clareza, o seu
perfil e caráter, num esforço piedoso para
auxiliar a Cristandade a reconhecer o
Inimigo e se precaver contra ele.
(2002:61)

Visto

que

nosso

exame

circunscreveu,

especificamente, o início do século XX. E com as
considerações dos capítulos precedentes, pôde-se notar e
delinear os “medos”, suas formas e modos de ação. Desta
maneira, parece-nos possível afirmar que não somente os
demônios medievais possuíam um poder muito grande,
mas os demônios Tupiniquins, também. Sobretudo os que
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“habitavam” o Rio de Janeiro.
Ora, de algum modo, determinadas características
da demonologia medieval formaram as estruturas
narrativas de O Beija-Flor. Não podemos afirmar que os
padres colaboradores dos periódicos leram os teóricos
eclesiásticos citados, sobretudo no segundo capítulo. Mas
sendo isso uma premissa falsa ou verdadeira, não
deslegitima os resultados obtidos na soma dos três
capítulos.
Essas

considerações

obtidas

na

pesquisa

permitiram-nos questionar nosso presente com as questões
aqui discutidas. Não apenas na subjetividade cristã, mas
nas diversas religiões que se fazem presente em nosso
tempo, no nosso cotidiano e na nossa forma de interpretar
o mundo.

172

REFERÊNCIAS
ARROYO, L. Literatura Infantil Brasileira. 10. ed. São
Paulo: Melhoramentos, 1990.
ARRIADA, Eduardo. “Em Busca da Infância Perdida:
Rastros, relatos, recordações”. In: Vestígios do passado:
a história e suas fontes. IX Encontro Estadual de História,
Seção Rio Grande Do Sul- ANPUH- RS. [Acessado em
03/2014]

Disponível

em:

http://eeh2008.anpuhrs.org.br/resources/content/anais/121
0992285_ARQUIVO_EMBUSCADAINFANCIAPERDI
DA.pdf

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da
Família. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editora, 1978.

ALMEIDA, Cláudio A. Meios de Comunicação
Católicos na Construção de uma Ordem Autoritária

173

1907- 1937. Tese (Doutorado em História), SP: USP,
2002.

BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa:
Brasil -1800-1900. RJ: Mauad X, 2010.

BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa:
Brasil -1900-2000. RJ: Mauad X, 2007.

BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no
Ar: A aventura da modernidade. Sp: Editora Schwarcz,
2008.

BELLOTTI, Karina K. Delas é o Reino dos Céus: Mídia
evangélica infantil na cultura pós-moderna do Brasil (1950
a 2000). Tese (Doutorado em História). Universidade
Estadual de Campinas, SP, 2007.

BITENCOURT, Antônio Belamar O.; DE ALMEIDA,
Francis Moraes. “Da semelhança à peculiaridade:

174

Algumas transformações nas interpretações sobre o risco
desde a Idade Média à Modernidade Tardia”. RBSE –
Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 13, n. 37,
pp. 95-103, Abril de 2014.

BRENTON, David Le. A sociologia do corpo. Rio de
Janeiro: Vozes, 2007.

BREPOHL,

Marion;

CAPRARO,

Andre

M.;

GARRAFFONI, Renata S. (Orgs.). Sentimentos na
História: Linguagens, práticas, emoções. PR: Editora
UFPR, 2012.

BRIANT, Pierre. Alexandre, o grande. Ed. LePM, São
Paulo, 2010.

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da
Mídia: de Gutenberg à Internet. 2. Ed. Revista e
Ampliada. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

175

BOHER, Dulce. A esmola de lúcia. In: Revista infantil e
católica: O Beija Flor. Rio de Janeiro, N. 22, abril. 1918,
p. 114.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas:
O que falar quer dizer. Edusp,1998.

CAES, André luiz. As Portas do Inferno não
Prevalecerão: A espiritualidade católica como estratégia
política (1872 – 1916). Tese (Doutorado em História).
Universidade Estadual de Campinas, SP, 2002.

CHARTIER, Roger. A História ou a Leitura do Tempo.
2° edição, Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

_________, Roger. História Cultural: entre práticas e
representações.2° edição, Lisboa: Difel, 2002.

TEDLOCK, Dennis. The spoken word and the work
interpretation. Philadelphia. University of Pennsylvania
press, 1983.

176

DEACETO, Marisa Midori. O Império dos Livros:
Instituições e Práticas de Leitura na São Paulo
Oitocentista. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2011.

DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente
1300-1800: Uma cidade sitiada. Editora Schwarcz: SP,
2009.
DELDADO. “A mendiga”. In: Revista infantil e católica:
O Beija Flor. Rio de Janeiro, N. 22, nov. 1916, p. 337.

FERREIRA, Antonio Celso. A Fonte Fecunda. In:
PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de
(orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto,
2009

FREIRE,

Felisberto.

História

Constitucional

da

República dos Estados Unidos do Brasil. Editora

177

Universidade

de

Brasília-

UNB,

Coleção

Temas

Brasileiros, 1983.

FOUCAULT, Michael. A história da Loucura. Ed.
Perspectiva, 1978.
___________, Michael. A ordem do discurso. 21° edição.
SP: Editora Loyola, 2011.
HARTOG,

François.

Regimes

de

historicidade:

presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte:
Autêntica, 2013.

HAMER, Dean. O gene de Deus: como a herança genética
pode determinar a fé. São Paulo: Editora Mercury, 2005.
HALL, S. “The centrality of culture: notes on the cultural
revolutions of our time”. In: THOMPSON, Kenneth (ed.).
Media and cultural regulation. London, Thousand
Oaks, New Delhi: The Open University. SAGE
Publications, 1997. (Cap. 5)

178

HOOVER, Stewart M. Religion in the media age. NY,
Taylor & Francis e-Library, 2006.
________. Media and Religion. University of Colorado at
Boulder [http://cmrc.colorado.edu/].Colorado: The Center
for Media Religion, and Culture, 2008. [Acessado em
03/2014].

Disponível

em:

http://cmrc.colorado.edu/cmrc/images/stories/Center/Publ
ications/whitepaperfinalversion.pdf

________. & CLARK, Lynn Schofield (ed.). Practicing
religion in the age of media: explorations in media,
religion, and culture.NY, Columbia University Press,
2002.
HULANO. “A história de um sapateiro”. In: Revista
infantil O Beija Flor. Rio de Janeiro, N. 2, jan. 1918, p.
17.
GOMES, Edgar da Silva. “A Estadualização da Hierarquia
Eclesiástica no Brasil: Política e poder na relação Estado

179

igreja na República Velha (1889 -1930)”. Projeto
História. São Paulo, n.37, p. 295-303, dez. 2008.

ROSA, Zita de Paula. O Tico-Tico: meio século de ação
recreativa e pedagógica. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN Regina. Literatura
Infantil Brasileira: História e Histórias. 5. Ed. São Paulo:
Ática, 1991.

LIMA, Alceu Amoroso. O Cardeal Leme: um
depoimento. Rio de Janeiro: José Olympio, 1943
LUCA, Tânia Regina. “A história dos, nos e por meio dos
periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes
Históricas. São Paulo: Contexto, 2008.

LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Os bispos do Brasil e a
Imprensa. Edição Loyola/ CEPEHIB. São Paulo,1983.

180

LUPTON, Déborah. Risk. Routledge. 29 West 35 th
Street, New York, NY 10001, 1999.
MARCIANO, Mario. “A rosa”. In: Revista infantil e
católica: O Beija Flor. Rio de Janeiro, N. 15, ago. 1917,
p. 232.
MANOEL, Ivan A. “O Movimento Histórico: Produto da
(des) razão. (Um Ensaio Sobre a Filosofia Católica da
História 1800 – 1960) ”. Revista Núcleo, v.1, n.1, out/abr
2003.p. 103-123.

________, Ivan A. O pêndulo da História: Tempo e
eternidade no pensamento Católico (1800-1960).
Maringá: Eduem, 2004.

MARTINS, Ana Luiza & LUCA, Tânia Regina. História
da imprensa no Brasil. SP: Editor Contexto, 2008.

181

________, Ana Luiza & LUCA, Tânia Regina. Imprensa
e Cidade. SP: Editora UNESP, 2006.

________, Ana Luiza. Revistas em revistas. SP: Edusp,
2008.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários.
São Paulo: Cultrix, 1999.

MICELI, Sérgio. A Elite Eclesiástica Brasileira. São
Paulo: Bertrand Brasil, 1988.
MIRANDA, Arlindo Ribeiro. “Viagem à lua”. In: Revista
infantil O Beija-Flor. Rio de Janeiro, N. 22, nov. 1916, p.
338.

NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira
República. São Paulo: EPU, 1976.

182

NOGUEIRA, Carlos Roberto F. O Diabo no Imaginário
Cristão. Bauru, SP: EDUSC, 2002.

NOVAIS, Fernando (coord.). História da Vida Privada
no Brasil. República: da Belle Époque a era do rádio
(v.3). SP: Cia das letras, 1998.

ORO, Ari Pedro. A demonologia da igreja universal do
reino de Deus. In: Debates do NER, Porto Alegre, ano 6,
n°7, p 135-146. Jan/Jun, 2005.

PERROTTI, E. O texto sedutor na literatura infantil.
São Paulo: Ícone, 1986

SEVCENKO, Nicolau. A revolta da vacina - mentes
insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Brasiliense,
1984.

