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INTRODUÇÃO

O Sexo da Palavra é um projeto inovador 
na área de produção editorial que tem por 
objetivo criar pontes entre autores e seus 
livros de forma dinâmica, rápida e eficien-
te. Partindo dos estudos de gênero e se-
xualidade, mote fundamental da editora, 
pretendemos colocar em circulação os sa-
beres produzidos sobre a temática. 
 Oriunda de um projeto de estu-
dos literários, a editora se constrói para 
enfrentar a deficiência do mercado em 
aglutinar academia e literatura de forma 
acessível. Assim sendo, O Sexo da Palavra 
se dispõe a editar coletâneas, textos ori-
ginais como contos, romances etc, teses e 
dissertações, entre tantos outros tipos de 
trabalho ligados a gênero e sexualidade 
aliando qualidade e preço.
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 O segundo livro editado pela coleção 
Sexo Raro é um conto intitulado “Impotên-
cia”, de Paulo Barreto, mais conhecido por 
João do Rio, publicado em 16 de agosto de 
1899, no Jornal Cidade do Rio, às páginas 
2-3, editado por José do Patrocínio; poste-
riormente republicado no Suplemento Li-
terário de A Manhã, que circulava sema-
nalmente sob direção de Múcio Leão, no 
Volume 10, número 8, de 07 de março de 
1943, às páginas 116-117, em uma edição 
dedicada a João do Rio, contando com uma 
ilustração de Osvaldo Goeldi. O conto pela 
primeira vez é publicado em livro, não 
constando de nenhuma das antologias 
consultadas para esta edição. Optou-se 
por seguir a edição de 1899, salvo quan-
do havia erros tipográficos ou alteração 
de grafia devido à passagem do tempo, o 
que ocorre em alguns casos de correções 
produzidas na edição de 1943, como se 
podem ver nos fac-símiles que constam 
nesta edição. Informamos nas notas qual 
a escolha dos editores nos casos que 
achamos necessários. Esperamos que os 
leitores apreciem sem moderação.

Os editores  

CONTO NATURALISTA
SOBRE NADA

Leonardo Mendes

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

“Impotência”

Em meados de 1899, textos de crítica 
e ficção do escritor estreante Paulo Barreto 
(1881-1921) apareceram no jornal carioca 
Cidade do Rio. Exibindo espantosa erudição 
aos dezoito anos, o escritor publicou uma co-
luna sobre o realismo nas artes; duas críti-
cas sobre adaptações teatrais dos romances 
franceses Thérèse Raquin (1867), de Émile 
Zola, e A dama das camélias (1848), de Ale-
xandre Dumas Filho; e um conto  com o títu-
lo de “Impotência”, que propomos associar à 
estética naturalista.1 Quando consideramos 
1 Em ordem cronológica, no dia 16 de junho de 1899 aparece a crítica a Thérèse 
Raquin. Nos dias 10, 14, 15, 19 e 21 de julho publica em partes o estudo sobre 
Dumas Filho. O conto “Impotência” aparece no dia 16 de agosto de 1899 e a coluna 
“O realismo” no dia 31 do mesmo mês. Os periódicos foram consultados online 
na Hemeroteca Digital Brasileira e estão disponíveis em: <http://memoria.bn.br/>.

http://memoria.bn.br/
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esses escritos, devemos resistir à tentação teleo-
lógica de buscar no escritor estreante as marcas 
(ou as sementes) do afamado cronista e repór-
ter João do Rio posterior. O que os textos di-
ziam sobre Paulo Barreto, escritor estreante? 
Que imagem de artista projetava? Que posicio-
namentos assumia? O conto era certamente a 
produção mais importante do pacote. Era pro-
sa de ficção contemporânea, para ser testada 
nos jornais com vistas à publicação posterior 
em formato de livro. No imaginário do campo 
literário, era um produto superior à crítica e 
à reportagem. “Impotência” era o que o Pau-
lo Barreto tinha de melhor para mostrar, o 
cartão de visita de um jovem escritor com a 
pretensão de fazer carreira artística na capi-
tal da República. 

O conto se passa no quarto de Gus-
tavo Nogueira, um rico herdeiro brasileiro 
de setenta anos. Num final de tarde, ele 
perambula sozinho pela alcova luxuosa do 
casarão em que vive, deita no divã, levanta, 
caminha até a janela, contempla o mundo 
exterior, volta, contempla objetos de arte e 
sua figura no espelho, deita outra vez no 
divã, olha para o teto, retorna à janela e 
a história termina. O personagem alter-
na sentimentos de autoflagelação, tédio, 
frustração, ressentimento e desespero, 
sente dor de cabeça e de coluna. O con-
finamento do primeiro plano da ação no 

quarto e o vagar em círculos do protagonista 
decrépito reforçam o tema da “impotência” 
do título, a “falta de vontade” ou a “não-po-
tência”, o desejo de acabar, partir ou morrer, 
em contraste com “a potência” como a força 
que impele um organismo a realizar ações 
– questão central da tradição filosófica oci-
dental desde Aristóteles. “Impotência” é um 
conto sobre “a preguiça do fazer”, sobre não 
sentir, pensar ou fazer nada e ir a lugar ne-
nhum, acrescido da autoconsciência irônica 
da irrealização.

Atormentado pelo vazio do que não 
fez, disse ou sentiu, Gustavo Nogueira re-
memora episódios da vida em sucessivos 
flashbacks enquanto vagueia pelo quarto. 
Lembra-se da partida brusca para o colégio 
interno aos sete anos e a dor da separação 
da mãe. Submeteu-se passivamente à rotina 
escolar e foi admoestado por dormir nas au-
las. Lembra-se da morte da mãe e da frieza 
com que o pai lhe deu a notícia. Tapou os 
olhos, retesou os músculos, não compreen-
deu a morte e não chorou. No colégio, sen-
tiu despertar o desejo pelos rapazes. Mais 
tarde, uma lavadeira tentou seduzi-lo, mas 
fugiu a gritar negativas. Lembra-se da im-
passibilidade com que recebeu a notícia da 
morte do pai. Passou pela faculdade com a 
cabeça vazia de ideias: “Era imbecil, reco-
nhecia-se pequeno, e chegara ao terceiro 
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ano sem saber por quê, sem mesmo abrir livro”. 
Lá conheceu Euzébio de Mello, sua única com-
panhia na vida adulta, já morto no presente do 
conto. Lembra-se do anseio permanente pelo 
fim – “Era preciso acabar! Era preciso acabar!” 
– e das vezes em que planejou se matar. Nunca 
amou, beijou ou foi beijado e nunca contou a 
ninguém sobre sua agonia porque nunca nin-
guém perguntou. Envergonhado da sua “vida 
cheia de nada”, Gustavo Nogueira permanecia 
virgem aos setenta anos.

Arthur Schopenhauer e o “naturalismo 
da desilusão”

O tema da “impotência”, da “falta de 
vontade”, ou do nada como realidade última 
da existência, parece se inspirar na filosofia 
pessimista de Arthur Schopenhauer (1788-
1860), um pensador da moda no segundo 
Oitocentos. Gustavo Nogueira encarna a 
visão do homem como organismo sujeito 
às leis (ou vontade) da natureza, sem fi-
nalidade ou desígnio divino. Cônscio do 
sem-sentido da existência, o homem scho-
penhaueriano encara a dor como um fun-
damento da experiência humana. Gustavo 
Nogueira era um sujeito a quem faltava 
– na expressão do filósofo – “o objeto do 
querer”, que foi perdido ou está interdita-
do (SCHOPENHAUER, 2005, § 57). Por 
isso, a vida era um fardo. Apesar de tudo, 

uma força inconsciente e instintiva o empur-
rava, “fazia-o fazer”. Na última frase do con-
to, uma metáfora fisiológica capta o sentido 
da potência schopenhaueriana: “Uma estrela 
no alto pulsava como um pedaço de artéria”. 
A vontade era uma força cega, inquieta e in-
saciável, que não conhecia paz ou descanso, 
idêntica à energia que bombeia o sangue e 
move as estrelas. 

A filosofia de Schopenhauer impac-
tou toda a arte do segundo Oitocentos e foi 
evocada por João do Rio em A alma encan-
tadora das ruas (1908), para explicar a ca-
pacidade de certos indivíduos para o crime e 
a ruína. Na França, Schopenhauer (ao lado 
de Flaubert) era admirado por um grupo 
de escritores naturalistas que, embora li-
gados a Zola, escreviam literatura menos 
cientificista: Guy de Maupassant, Henry 
Céard e Joris-Karl Huysmans, autor do in-
fluente Às avessas (1884), tradicionalmente 
associado ao decadentismo. Os escritores 
encontravam no pensamento do filósofo 
argumentos convincentes a favor de sua 
visão pessimista de mundo (BAGULEY, 
1990). Como Schopenhauer, os naturalis-
tas acreditavam que o amor era uma ilusão 
criada pela força procriadora da natureza, 
que a justiça era impossível, o sofrimento 
inevitável e a esperança inútil. Unia-os a 
crença no fundamento materialista de que 
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não existia lugar para o homem viver a não ser 
na natureza. A imagem schopenhaueriana da 
“Roda de Ixion” como metáfora do tempo se 
parece com os ciclos de repetição em que os 
personagens naturalistas se encontram apri-
sionados (BAGULEY, 1990). O que os natu-
ralistas chamavam de instinto era a mesma 
força cega e insaciável que outros chamavam 
de vontade, potência ou, com Freud, logo em 
seguida, pulsão.

Para o crítico norte-americano Da-
vid Baguley (1990), essa vertente schope-
nhaueriana de naturalismo é identificável e 
possui seu próprio elenco de obras, temas e 
convenções. Ele a chama de “naturalismo da 
desilusão”, em contraste (mas não oposição, 
já que as vertentes se sobrepõem e se inter-
penetram) ao mais canônico “naturalismo 
trágico”, associado ao cientificismo e ao “ro-
mance experimental” de Zola. Na vertente 
desiludida, Schopenhauer representa uma 
referência de autoridade intelectual seme-
lhante aos tratados médicos evocados na 
vertente trágica. Se nesta o protagonis-
ta está reduzido à fatalidade e à queda, 
naquela ele é um espectador da vida que 
se retira de qualquer compromisso ativo 
com a existência, adotando uma postura 
de recusa, resignação ou ironia. No na-
turalismo desiludido, o protagonista não 
alcança sabedoria ou apaziguamento dos 
conflitos, mas vislumbra o sem-sentido 

da existência e a inevitabilidade da morte. 
Desamparado e inconsolável, Gustavo No-
gueira contempla o espetáculo do mundo da 
janela do quarto – “tinha até preguiça de se 
vestir” –, abdicando de toda vontade: “pobre 
ser sem vida, que sentia poder sentir o que 
não sentia”.

A principal manifestação da expe-
riência de desilusão aparece na adoção do 
postulado flaubertiano da “rejeição do enre-
do”, da história sobre nada, subvertendo a 
propositividade narrativa associada à de-
finição tradicional de enredo (BAGULEY, 
1990). O naturalismo desiludido rejeita as 
raízes do romance na epopeia clássica e bus-
ca retratar o anti-heroico e o que não acon-
tece na vida dos personagens. Inspiradas 
por Flaubert e pelos irmãos Goncourt, essas 
histórias exploram uma acepção de natura-
lismo como “estética da banalidade”, que foi 
mal compreendida e apreciada. Percorren-
do várias vezes a distância entre o divã e 
a janela, Gustavo Nogueira e sua “vida de 
nada” tinham antecedentes na antiepopeia 
do soldado Tadeu, no romance Miragem 
(1895), de Coelho Neto, e na existência 
banal de Sinhá, no romance Lar (1888), 
de Pardal Mallet (MENDES & VIEIRA, 
2012). Como o conto “Impotência”, são nar-
rativas naturalistas com enredos estáticos 
e repetitivos, em que a viagem do herói fra-
cassa e nada parece acontecer, embora a 
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“Roda de Ixion” nunca pare de girar. Mostrando 
a futilidade de toda ação, os personagens são 
devolvidos ao lugar de onde saíram, alcançando 
o que Baguley (1990) chama de “epifania natu-
ralista”: todos os véus da ilusão são levantados. 

“Impotência” e os textos críticos

A associação de “Impotência” à es-
tética naturalista ganha robustez quando 
consideramos os textos de crítica publica-
dos por Paulo Barreto na estreia. Alguns 
dias depois do aparecimento do conto, o es-
critor enviou um pedido de revisão ao Ci-
dade do Rio, no qual alegava possuir um 
“batalhão de inimigos”, graças à “reação 
naturalista” que pregava.2 As resenhas 
teatrais confirmam a hipótese de que ele 
se via como um seguidor de Zola, cujo ro-
mance recém-lançado Fecondité (1899) 
estava a traduzir nessa época.3 Cultas e 
ousadas, confessadamente informadas 
pelo darwinismo e pelo positivismo, as 
resenhas servem de plataforma para a 
defesa do ponto de vista naturalista – 
“somos todos governados por leis natu-
rais, já dizia o grande Comte” –, tanto 
no teatro quanto na prosa de ficção. O 
escritor proclama admiração por Balzac, 
2 Cidade do Rio, Rio de Janeiro, 21 ago. 1899, p. 2.
3 O Paiz, Rio de Janeiro, 10 fev. 1900, p. 1. 

Champfleury, Flaubert – “o grande Flaubert 
que surgiu poderosamente, assombrosa-
mente com Madame Bovary” – e especial-
mente Zola, a quem chama de “mestre”, 
aquele que “plantou a ideia precursora da 
verdade, do estudo científico do homem e do 
meio”, o “obreiro grandioso da verdade” ou 
o “ciclope colossal dos Rougon-Macquart”.4 
Confiante de falar em nome dos artistas de 
sua geração, Paulo Barreto acreditava que 
o futuro da arte brasileira passava neces-
sariamente pelo realismo-naturalismo5:

Quando o realismo, fortemen-
te estabelecido no Brasil, for 
a forma definitiva de arte, 
quando cada homem susten-
tar tranquilamente nos om-
bros a superioridade custosa 
de naturalista e a crítica tiver 
a expansão ideal dos tempera-
mentos bruscamente francos, 
tenho a certeza de ter pensado 
comigo, todos os moços e todos 
os fortes.6

4 Cidade do Rio, Rio de Janeiro, 16 jun. 1899, p. 2.
5 O legado do realismo-naturalismo na literatura brasileira do século XX é fa-
cilmente identificável: o romance de 1930, o romance-reportagem da década de 
1970, o romance de Rubem Fonseca, os contos de Dalton Trevisan e o teatro de 
Nelson Rodrigues, ou ainda a literatura de escritores contemporâneos como Paulo 
Lins e Marcelino Freire, entre outros, que partem de princípios sistematizados 
pelo naturalismo no século XIX.
6 Cidade do Rio, Rio de Janeiro, 10 jul. 1899, p. 2. 
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