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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca identificar aspectos do romance Encarnação, de José de 

Alencar, rastreando a influência do ideário espírita na literatura e na imprensa, bem 

como sua articulação com a ideia do duplo na literatura fantástica do século XIX. Da 

mesma forma, intenta promover uma releitura de Alencar, em sua obra póstuma 

pouco estudada e menos privilegiada em sua fortuna crítica, por um viés ainda 

inexplorado e traduzir o ambiente literário do século XIX, cenário de crise intelectual 

que propiciou uma narrativa de caráter questionador e colocou em xeque as forças 

em conflito, promovendo o surgimento da narrativa fantástica. Foi questionado se o 

ambiente cultural da Corte foi influenciado pelas ideias do espiritismo e, 

consequentemente, foram identificados elementos do imaginário espiritista 

presentes no romance, assim como uma tendência possivelmente estimulada pela 

corrente filosófico-científica representada pelos primórdios do Espiritismo, de Allan 

Kardec, no Brasil. Tal hipótese foi vislumbrada por Barata (2012), mas não 

desenvolvida no seu estudo sobre este romance. Consideramos uma aproximação 

muito distinta com os princípios kardecistas, nas considerações finais sobre o último 

capítulo do romance, publicado postumamente pelo filho do autor, Mário de Alencar.  

Palavras-chave: literatura fantástica. duplo. kardecismo. José de Alencar. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na perspectiva de um maior aprofundamento sobre a temática da 

ressonância do espiritismo na literatura do século XIX, e da leitura a partir de 

algumas hipóteses pautadas na literatura fantástica, permitimo-nos examinar no 

romance a função das menções à música e às artes plásticas, e também suas 

relações com o sobrenatural. Buscamos compreender como a obra pode ser lida 

como uma reflexão sobre o papel da literatura na formação de valores e nos modos 

de compreender a realidade. 

Neste romance, José de Alencar apresenta o fantástico como novidade na 

sua produção, impactado pelas novas ideias que tomavam o espaço dos salões 

intelectuais parisienses e cariocas. Alguns elementos de seu enredo tocam em 

aspectos das novas ciências que circulavam na Europa, adotadas como referências 

de vida individual e social. Entre essas novas ideias, estava o Espiritismo, disciplina 

que passou a estudar os fenômenos não naturais, não explicáveis pelo pensamento 

científico, que alinhado à ação dos espíritos comunicantes, as mesas girantes, se 

espalhou pelo mundo dos intelectuais da época, ressaltando o antagonismo das 

ideias que efervesciam no universo cultural  de fins do século XIX,  

Tal cenário foi devidamente representado por Téophile Gautier, no romance 

Spirite (1865), que trata de temas de ceticismo e  ocultismo, em contraponto ao 

Positivismo. 1 A literatura fantástica, que no Brasil teve adesão em diversos autores, 

é manifestada neste romance, encarnando uma nova temática da espiritualidade 

desprezada pelos positivistas.  

Ainda, por essa conotação, a realidade imagética é explorada pelo mundo 

sensorial, pela arte e pela música e pela percepção do duplo em muitos momentos 

da narrativa, e no espelhamento do protagonista Hermano, de Alencar, com o 

protagonista Guy de Malivert, de Gautier. Da mesma forma, o narrador em terceira 

pessoa irá ressoar na voz do médico oftalmologista Dr.Teixeira, que sustenta um 

ponto de vista interessado nos assuntos sobrenaturais.  

A construção das principais personagens femininas, Julieta e Amália,  pode 

ser desse modo associada a um contraponto entre valores da tradição romântica, 

                                                           
1
 O Positivismo foi um sistema criado por Auguste Comte, e que se propôs a ordenar as ciências 

experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento 
das especulações metafísicas ou teológicas.  
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sintetizados na esposa falecida, aspecto aparentemente reforçado por seu próprio 

nome, e as novas ideias do espírito realista, figuradas na jovem Amália, que de 

início é figurada como cética em relação ao amor e aos valores mais tradicionais. Tal 

contraste evolui para uma aproximação, e mesmo identificação entre as 

personagens, para que o elemento sobrenatural parece cumprir papel expressivo. 

A ópera Lucia de Lammermoor2, de Donizetti está representada como 

motivo desencadeador de processos mentais anormais, ou mediúnicos, de 

Hermano, em determinado momento em que Amália interpreta e se estende na ária, 

no auge da loucura da protagonista da ópera, que teria sido obrigada a se casar com 

um homem que não amava e o mata. As pinturas de Paolo Veronese, que remetem 

a personagens bíblicos como Esther, de significado “estrela”, protagonista de 

libertação do povo hebreu do jugo dos persas e Suzana, uma bela mulher que foi 

acusada injustamente por traição e que se recusou a ser chantageada, sendo-lhe 

conferido um julgamento e, finalmente, a justiça se manifestam como uma  

recuperação que pressupõem possíveis funções na obra em estudo, no que se 

refere à construção do ideário do amor espiritual, temática constante na arte, na 

música e na literatura. 

A estrutura deste trabalho está assim constituída: o capítulo 1 apresenta “O 

Fantástico na literatura brasileira em fins do século XIX, com a sua fortuna crítica 

condizente ao fenômeno do duplo, a presença da música na literatura e a simbologia 

do fogo para o entendimento do mundo espiritual; o capítulo 2, “O advento do 

Espiritismo, de Alan Kardec, e sua influência na literatura apresenta os conceitos de 

vida, morte e amor, O fenômeno das mesas girantes na França e a ofensiva 

espiritualista no Brasil e o terceiro capítulo faz a análise do romance, pelo viés do 

Espiritismo.  

Consideramos, com este estudo, a verossimilhança da obra com o 

Espiritismo de Allan Kardec, assim como a influência desse ideário na literatura.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Lucia di Lammermoor, é uma ópera em 3 atos de Gaetano Donizetti, cuja estreia ocorreu em 

setembro de 1835, no Teatro San Carlo, em Nápolis, Italia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti


9 
 

1  O FANTÁSTICO NA LITERATURA BRASILEIRA EM FINS DO SÉCULO XIX 

 

1.1  O ROMANCE ENCARNAÇÃO 

 

A obra Encarnação, de José de Alencar, foi publicada originariamente no 

formato folhetim, entre julho e agosto de 1877, no jornal Diário Popular. Em Como e 

porque sou romancista (1873), também publicado postumamente, o autor relata sua 

formação intelectual e a lida na Imprensa do seu tempo, desde que chegou à Corte 

em 1840.   Suas práticas literárias foram publicadas principalmente em folhetins até 

1870, quando Baptiste.Garnier decidiu ser o seu editor.3 

Desde os setecentos, na Inglaterra, o romance fora a forma predominante de 

leitura, de grande alcance popular, e passou a ocupar o rodapé, ou a seção de 

variedades dos jornais, que publicavam contos, poesia, crítica literária, crônicas, etc. 

Os romances-folhetim aparecem no início do século XIX, em um momento em que 

se reorganizavam as relações no campo da cultura. Nomeados como folhetins 

simplesmente e com grande apoio do público dos jornais, acabam por ser abrigados 

nos rodapés dos periódicos, em sua faixa inferior, causando uma grande 

repercussão, ao fornecer ao leitor um relato da experiência humana com 

personagens particularizados em épocas e locais reais, em uma linguagem 

acessível, sem ornamentação.4 

Alencar faleceu em dezembro de 1877, encerrando com esta obra a sua 

carreira literária. O romance surgiu em formato livro somente em 1893, devidamente 

organizado por Mário de Alencar, seu filho, em versão acrescida de um capítulo 

extra, não publicado no original. Esse novo capítulo (póstumo) reorienta a história e 

promove novas possibilidades de interpretação ao romance. 

A história de Encarnação se dá no Rio de Janeiro, mais precisamente em 

Botafogo, bairro no qual se estabeleciam as famílias mais abastadas da sociedade 

carioca. Um viúvo - Hermano - de hábitos estranhos e peculiares, se casa com  

Amália, em segundas núpcias, sem ter esquecido de sua primeira mulher, Julieta.  

                                                           
3
 B.L.Garnier .Rua do Ouvidor, 69, mais tarde 65, Rio de Janeiro/RJ. Foi uma livraria e editora que 

esteve em atividade entre os anos de 1844 e 1934. Seu presidente era Baptiste Louis Garnier.  
4
 BORGES, Valdeci Rezende.  O “romance brasileiro” de José de Alencar nas páginas da imprensa 

fluminense de seu tempo. Anais do SILEL. Volume 3, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2013. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baptiste_Louis_Garnier
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Estima-se que a narrativa da obra compreenda um período que vai da 

metade da década de 1850 até a metade da década de 1870, tomando-se como 

base o romance Spirite, de Theófile Gautier, que surge como folhetim, na França, 

em fins de 1865, e em volume no ano seguinte, assim como as idades aproximadas 

das personagens principais. Essa menção ao romance, a tratar-se de leitura de 

Hermano (cf. cap. XVIII), nos oferece uma referência cronológica a propósito das 

representações do papel da mulher e da educação feminina nas famílias de classe 

média alta, que aprendiam a tocar piano e a cantar, a ler e escrever em francês, 

preferencialmente, e apreciavam as leituras clássicas, enquanto suas famílias 

tratavam de escolher-lhes partidos vantajosos para que pudessem casar e ter muitos 

filhos.  

A ambientação do romance reflete a paulatina transformação das práticas 

sociais desde a primeira metade do século XIX, no Rio de Janeiro, além do 

surgimento da nova mentalidade burguesa, “reorganizadora das vivências familiares 

e domésticas, do tempo e das atividades femininas; e, por que não, a sensibilidade e 

a forma de pensar o amor”.5 

Nesse período, é presenciado “o nascimento de uma nova mulher nas 

relações da chamada família burguesa, agora marcada pela valorização da 

intimidade e da maternidade”. Desta forma,  os novos valores de uma  sociedade 

ainda baseada na escravidão e na exploração agrária, que consistem em um sólido 

ambiente familiar, “o lar acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, às 

crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo, representavam o ideal de 

retidão e probidade, um tesouro social imprescindível” se tornando o pano de fundo 

do desenvolvimento do romance.6 

A narrativa está centrada em duas personagens femininas, que são 

apresentadas de forma ambígua pelo narrador alencariano. O romance conta a 

história de Amália, moça bela e rica, de genealogia fidalga, dotada de muitas 

prendas, inteligente e voluntariosa, que se apaixona por Hermano, seu vizinho viúvo.   

Mesmo sendo cortejada por muitos pretendentes, Amália não acreditava no amor, 

                                                           
5
 D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das 

mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Unesp, 2002, p.189. 
 
6
 D’INCAO, Op.Cit, p.190. 

 



11 
 

mas incrivelmente se interessou pelo vizinho excêntrico, que cultivava hábitos 

estranhos de se comunicar com a esposa falecida.  

Entre a metade do século XIX e o início do século XX, o termo “fantástico” foi 

fortemente aplicado a qualquer narrativa que não fosse realista sendo, em algumas 

vezes, utilizado como “sinônimo de excêntrico, mirabolante e exagerado”.7 

Anteriormente aos estudos de Todorov8, “a critica designava como fantástica 

toda narrativa de fatos que não pertenciam ao mundo real, contrariando a realidade 

que nos cerca”. Com isso, a caracterização abrangia desde o onírico ao 

sobrenatural, e aquilo que não fosse realista seria fantástico.9  

O termo designou muitas manifestações literárias e mesmo de gêneros sem 

afinidades entre si, de acordo com as diversas concepções literárias do fim do 

século XVIII, atribuindo ao termo variados sentidos.10 

Paulo José Valente Barata, em seu artigo Encarnação: uma perspectiva do 

maravilhoso em José de Alencar (2012), reflete que “o texto fantástico é 

caracterizado principalmente pela hesitação em explicar um fato por vias naturais ou 

sobrenaturais que o leitor sente ao ler um texto”.  Assim, ao se deter no  tempo da 

narrativa, “não fica claro se o episódio narrado é de natureza natural, ou não passa 

de uma ilusão de uma personagem, algo sobrenatural”, o que faz surgir outro 

questionamento: o que seria, então, natural e o que seria sobrenatural?” 11 

Barata, na mesma obra, faz uma consideração importante, tal como 

“entendemos que se explorássemos uma leitura pautada pela doutrina religiosa 

espírita kardecista, o fato de Amália transfigurar-se em Julieta, e de Julieta, após a 

                                                           
7
 VOLOBUEF, Karin. Frestas e Arestas: a prosa de ficção do Romantismo na Alemanha e no Brasil. 

São Paulo, Editora da Unesp, 1999, p.199. 
 
8
 TODOROV, TZVETAN. Introduction à la littérature fantastique, Paris, Le Seuil, 1970. Para ele, o 

fantástico seria uma categoria evanescente, entre o estranho e o maravilhoso, duas outras categorias 
contíguas. Consideramos que a teoria de Todorov explica a hesitação do leitor diante de fatos que 
desafiem as leis naturais, tendo duas alternativas de escolha: crer no relato do sobrenatural - o 
chamado maravilhoso - ou no relato do natural - chamado de estranho. Na impossibilidade de uma 
solução, ou seja, na hesitação entre o maravilhoso e o estranho está o fantástico, que não é uma 
coisa e nem outra (Nota da autora). 
 
9
 BATALHA, Maria Cristina. (org). O fantástico brasileiro; contos esquecidos. Rio de Janeiro:  Caetés, 

2011, p.13. 
 
10

 BATALHA, Op.cit, p.12. 
 
11

 BARATA, Paulo José Valente. Encarnação: uma perspectiva do maravilhoso em José de Alencar. 
Revista Memento. v. 3, n. 1, jan.-jul. 2012, p.199. 
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morte, conversar com o marido vivo seriam explicáveis e perfeitamente aceitáveis”.12 

Por esse viés, e também por acreditarmos na possibilidade dessa leitura, a partir dos 

fatos e acontecimentos pertinentes à segunda metade do século XIX, será 

apresentada, a partir do capítulo 2 desta pesquisa, uma leitura ainda inédita do 

romance pelo aspecto das ressonâncias kardecistas da época. 

Adélia Bezerra de Menezes, em seu artigo publicado como prefácio, na 

edição da Série Bom Livro da obra estudada, de 1986, intitulado Eros e Tânatos 

(1986), faz um panorama de Encarnação por um viés crítico e apresenta as versões 

de determinados autores, que são unânimes em atribuir certas imperfeições da 

narrativa (sejam estilísticas, sejam estruturais), pelo fato de ser uma obra inacabada, 

implicada pela característica de ser uma obra póstuma.   

É o caso de Cavalcanti Proença, que teria declarado que o autor “pouco ou 

nada acrescentou à glória do autor”13, ao que Menezes revida, ao afirmar que esse 

aspecto “em nada a diminui, pois nele reconhecemos a marca inequívoca de um 

romancista de força”.14 

Antonio Candido, em Formação da literatura brasileira15, também citado por 

Menezes em sua análise, comenta que toda a obra de Alencar estaria alinhada na 

vertente da “complicação sentimental”, protagonizada por Hermano e Amália, no 

romance Encarnação. Essa complicação, devidamente colocada por  Cândido16, 

acentua o desnível do casal como uma das molas da ficção de Alencar e, neste 

caso, é no terreno psicológico que a narrativa se desenvolve, com base em “uma 

funda e radical disparidade de disposições internas e sentimentais, que faz surgir a 

polarização entre as personagens Amália e Hermano. 

Assim sendo, na esteira do que nos revela Antonio Cândido, para entender 

como é tecida a complicação do enredo de Encarnação, é possível caracterizá-la 

                                                           
12 BARATA, Op.cit, p.205-206. 

 
13

 CAVALCANTI, Proença. Estudos literários. Rio de Janeiro: José Olympio, [s.d.], p.172. 
 
14

 MENEZES, Adélia Bezerra. Eros e Tânatos. In: ALENCAR, José de. Encarnação. São Paulo: Ática, 
1986, p.5. 
 
15

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 2 ed. São Paulo: 1964, v.2.  
 
16

 CANDIDO, Op.cit.   
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como originada “por uma diferença de situação entre o par amoroso. Trata-se de um 

desnível (aliás, uma mola da ficção de Alencar)”.17 

Adélia Menezes explica que a diferença entre os protagonistas é provocada 

“por uma funda e radical disparidade de disposições internas e de sentimentos”. 

Consequentemente, isso irá criar um abismo e uma polarização entre as 

personagens Amália e Hermano: “a adolescente de dezoito anos que se apaixona 

pela primeira vez, e o viúvo, beirando os trinta, traumatizado pela perda e pelo luto, 

preso ao seu antigo amor e, assim, petrificado afetivamente”.18 

Ainda, segundo Antonio Cândido, somado ao desnível de situação entre o 

casal existe a oposição passado e presente; o primeiro representado por Julieta, a 

esposa falecida e o segundo representado por Amália, que trava uma luta imaginária 

pelo coração de Hermano. 

 

1.2  A IDENTIFICAÇÃO DO DUPLO 

 

Importante frisar que a discussão do duplo no imaginário cultural do século 

XIX vem ao encontro de uma época de muitos acontecimentos e descobertas a 

respeito não só do psiquismo, como também do parapsiquismo e do comportamento 

biológico do ser humano, o que permite, nesta investigação, traçar uma ótica 

interdisciplinar, tendo em vista o duplo ser capaz de representar a sombra, o lado 

obscuro da mitologia e do folclore, do consciente e do inconsciente. O duplo pode 

representar, no cenário fantástico, o seu aspecto mais sinistro.  

Ruth Silviano Brandão, em artigo intitulado A fascinante miragem de uma 

paixão romântica, que prefacia a edição de 1992 de Encarnação, publicada pela 

Livraria Garnier - edição que serve de referência para toda esta análise - reitera que 

a obra em questão é pouco conhecida dos leitores de Alencar, ao levar-se em conta 

que outros romances como Lucíola e Senhora tornaram-se clássicos e foram 

adaptados para o cinema.  

As personagens femininas de Alencar “propõem-se, inicialmente, como 

retratos emoldurados pela marca da firmeza, da inteligência e do espírito crítico. 

                                                           
17

  MENEZES, Adélia Bezerra. Eros e Tânatos. In: ALENCAR, José de. Encarnação. São Paulo: 
Ática, 1986, p.5. 
 
18

  MENEZES, Adélia Bezerra. Eros e Tânatos. In: ALENCAR, José de. Encarnação. São Paulo: 
Ática, 1986, p.6. 
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Entretanto, à medida que a narrativa se desenvolve, revelam-se como duplos da 

personalidade masculina e confirmação do seu desejo”.19 

Observa-se a construção da personagem feminina pela ótica masculina, 

sendo a paixão o encarceramento, “sustentada pelo fio que leva à morte e ao 

indiferenciado do erotismo, que busca o contínuo e a fusão dos amantes, 

procurando fazer Um de dois”. 20  

A problemática do duplo está presente nas artes desde tempos imemoriais, 

de forma a conduzir as dialéticas do real e do ilusório, da ideia e da simulação, da 

impossibilidade da realização do real, a dimensão da perda, com suas distorções e 

imprecisões. A representação carrega, em relação à coisa representada, o seu duplo 

no mesmo processo de representação.21 

Mais tarde, Alfred Hitchcock produz o filme Rebecca, a mulher inesquecível, 

baseado no conto gótico de Maurier, em que as persistentes memórias da 

personagem-título continuam a afetar os seus familiares, mesmo depois de sua 

morte. O filme alcançou onze indicações ao Oscar, arrebatando duas estatuetas de 

melhor filme e melhor fotografia, tendo sido adaptado para a televisão em três 

diferentes versões.22 

Sendo um romance editado em livro desde alguns anos após a morte de 

Alencar,  Encarnação,  foi um romance pouco apreciado, tendo em vista a sua ficção 

não estar mais na linha de frente da apreciação do público, em um momento de 

outras emblemáticas e importantes publicações realistas de diversos autores. 23 

                                                           
19

 BRANDÃO, Op. cit , p.9. 
 
20

 BRANDÃO, Ruth Silviano. A fascinante miragem de uma paixão romântica. Prefácio. In: ______. 
Encarnação. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1992, p.9. 
 
21

 O tema do duplo, e da conservação da imagem de uma mulher morta promoveu o sucesso de 

Carolina Nabuco em A Sucessora, de 1934, que explorava a mesma temática em obra adaptada para 

telenovela na década de 1970. A Sucessora, por sua vez, teria inspirado a obra Rebecca, de Daphné 

du Maurier, publicada em 1940. Na ocasião, foi levantada uma questão de plágio, comprovando-se o 

fato de a autora de Rebecca ter lido o romance o de Carolina Nabuco e se apropriado da ideia central 

para produzir o seu próprio romance. Fonte: CÁNEPA, Laura Loguercio. Filmes brasileiros de 

mulheres paranoicas: as segundas mulheres na trilha do horror brasileiro.  ENCONTRO DA 

COMPÓS, 2010 . Disponível em: compos.com.puc-rio.br. Acesso em: 04 jun. 2018. 

22
 CÁNEPA, Laura Loguercio. Filmes brasileiros de mulheres paranoicas: as segundas mulheres na 

trilha do horror brasileiro.  ENCONTRO DA COMPÓS, 2010.  Disponível em: compos.com.puc-rio.br. 

Acesso em: 04 jun. 2018. 

23
 Podem ser citados os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e Quincas Borba 

(1890), de Machado de Assis; O Mulato (1881) e O Cortiço  (1890), de Aluisio Azevedo; O Ateneu 
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 No entanto, sua densidade psicológica oferece uma narrativa fascinante, 

enquadrando-se em um tom fantástico de reflexos duplos e imagens 

fantasmagóricas. 

 

1.3  A PRESENÇA DA MÚSICA NA LITERATURA  

 

A esse respeito, é possível comentar a obra de José Ramos Tinhorão, A 

música popular no romance brasileiro (2000), que dedica todo um estudo das 

referências às manifestações musicais de Alencar revelando uma regularidade e 

precisão “nas citações dos gêneros ligados à cultura de elite - principalmente a 

ópera, que dominava o panorama cultural das classes altas do Rio de Janeiro na 

segunda metade do século XIX”.24 Assim ele diz: 

 

De fato, desde seu primeiro “romancete”, o macediano Cinco Minutos, 
publicado em folhetim pelo jornal Diário do Rio de Janeiro em 1856, José de 
Alencar elegeria para contraponto da narrativa absolutamente inverossímel 
do homem que se apaixona por uma desconhecida durante uma viagem de 
ônibus a “frase do trovador, tão cheia de melancolia e sentimento: Non ti 
scordar di me!...assim, [...] ela se identificava com essa frase da ópera 
Traviata, de Verdi.

25
 

 
 

Ainda, em outros romances alencarianos, a respeito de Sonhos d´ouro, de 

1872, “as citações de trechos de óperas também são empregadas como recurso de 

caráter corriqueiro para acentuar determinadas intenções da história ou dos 

personagens”, indicando que nessa obra o autor faz referência não só à opera 

Traviata, de Verdi,  como também ao dueto final de Romeu, de Niccolò Vaccai.26 

Na obra em análise, “o personagem Hermano sai do teatro para a casa de 

pessoa de sua amizade, ouvindo à entrada uma voz feminina” que canta a ária de 

                                                                                                                                                                                     
(1888), de Raul Pompéia; A Carne (1888), de Júlio Ribeiro, entre tantos entre tantos outros trabalhos 
de extração realista, naturalista, impressionista, expressionista, etc, aparecidos todos após a morte 
de Alencar. 
 
24

 TINHORÃO, José Ramos. A música popular no romance brasileiro - séculos XVIII e XIX. São 
Paulo: Editora 34, 2000, v.1, p. 120. 
 
25

 TINHORÃO, Op.cit. p.19. 
 
26

 TINHORÃO, Ibidem,  2000, v.1, p. 121, em referência à obra de ALENCAR, José. Sonhos d´ouro. 

Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1930, v.II, p.45. 
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Lucia di Lammermoor, de Donizetti, que mais tarde viria a ser interpretada por 

Amália ao piano, causando-lhe o mesmo estranhamento. 27 

Logo no início, a narrativa apresenta a influência que Julieta, a primeira 

esposa, teria exercido na vida do personagem.  “A voz, que não era extensa, 

comoveu-o. Parou para escutar; e viu desenhar-se em seu espírito a imagem 

esbelta e vaporosa da virgem que o amor enlouquecera”. É assim que Hermano 

notou uma moça alva, e por intuição adivinhou que era ela, aproximando-se de 

Julieta, e “adivinhou que fora ela a intérprete inspirada da música de Donizetti”.28 

Mais adiante,  “quando se recolheu, cantava mentalmente o Bell´anima, que 

ouvira por Mirati”, em uma referência a outra obra musical. O romance tem a 

oportunidade, de forma ainda pouco divulgada, de “transformar a música de ópera 

em mais um elemento descritivo e de fundamental importância para o 

desenvolvimento do enredo”, já que Alencar tomou a ária da loucura da ópera Lucia 

de Lammermoor “para servir como uma espécie de motivo desencadeador de 

processos mentais, algo anormais, de seu personagem Hermano”.29 

A narrativa trata de um enredo em que Hermano, a partir do reconhecimento 

de sua musa Julieta, a partir da ópera em destaque, se casa com ela. Com a sua 

súbita morte, o marido se transforma em “um desses homens que o povo designa 

com o nome de esquisitos”.30 A partir de então, o personagem passa a se comportar 

de forma excêntrica, vivendo solitariamente como se a esposa ainda estivesse viva, 

associando dali em diante a ária da ópera Lucia de Lammermoor à presença 

imaginária da esposa falecida. 

Importante destacar que a ópera em referência, de Donizetti, inspirada no 

romance de Walter Scott, aparece em momentos-chave de Encarnação, “em 

passagens de alto tônus emocional”[...]. “Trata-se de uma história de amor, cujo fim 

é indicado desde o começo, pela profecia escocesa segundo o qual o último senhor 

de Rawenswood (a saber, o protagonista) será pretendente ao amor de uma morta”. 

                                                           
27

 TINHORÃO, Op.cit. p. 122. 
28

 ALENCAR, José de. Encarnação. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1992, p. 29.  
29

 TINHORÃO, Op.cit., p. 122-123. A ópera Lucia de Lammermoor, de Donizetti foi citada como um 
motivo desencadeador de processos mediúnicos, de Hermano, pelo fato de que, em determinado 
momento, Amália interpreta e se estende na ária, representando o auge da loucura da protagonista 
da ópera, que teria sido obrigada a se casar com um homem que não amava, e o mata. Ao se 
estender nessa interpretação, Amália é surpreendida ao vê-lo totalmente transtornado embaixo de 
sua janela, a rememorar a conquista da primeira esposa.  
30

 ALENCAR, Op.cit. p. 27.  
 



17 
 

Menezes considera que o romance em estudo está “sob o signo de amor e morte e 

de loucura”.31 

 

1.4  A SIMBOLOGIA DO FOGO 

 

Adélia Menezes lembra que a marca de Alencar interfere sobremaneira por 

meio do fogo, depreendendo-se aqui a força regeneradora do amor. Assim ela diz:  

“Em Senhora, romance com o qual Encarnação apresenta mais de um ponto de 

contato, o amor tem força de salvação. Há uma forte carga simbólica que permeia o 

romance, em que encontrarão vários motivos recorrentes da ficção alencariana [...]: 

o amor absoluto e de total dedicação, a virgindade como talismã, o beijo que salva”. 

32 

Além disso, e que merece destaque, está a simbologia do fogo, como 

elemento de destruição do passado, “o incêndio que devora a casa de Hermano, 

consumindo tudo o que ela continha de recordação material de Julieta”. Nesse 

ponto, há de se considerar também a dualidade da dimensão simbólica do fogo, que 

é tanto “o fogo devorador da paixão”, quanto o “fogo purificador”. É na chama de um 

fogo que consome e purifica, mas que também é o símbolo da libido, que aquela 

série de antíteses românticas de normalidade x doença, espiritualidade x 

materialismo, loura x morena, passado x presente, morte x vida, bem x mal se 

resolverão”.33 

Menezes, ao considerar a simbologia daquele incêndio, constata que a 

maneira pela qual Hermano decide se suicidar representa a possibilidade de uma 

nova vida. Reiterando esse enfoque, aproveitamos para corroborar desse 

entendimento para a nossa leitura do romance Encarnação pelo viés do espiritismo, 

uma vez que “com a desencarnação, o espírito [...] retorna ao mundo dos espíritos, 

que havia deixado momentaneamente”. 34 

                                                           
31

  MENEZES, Adélia Bezerra. Eros e Tânatos. In: ALENCAR, José de. Encarnação. São Paulo: 
Ática, 1986, p.6. 
 
32

 MENEZES, Op.cit. p.9. 
 
33

 MENEZES, Idem. p.9. 
 
34

 KARDEC,  Allan. O livro dos espíritos: princípios da doutrina espírita. Rio de Janeiro: FEB, 2004. 
Questão 147. 
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Com esse dado, e com a possibilidade de fazer o leitor ingressar em  outro 

plano, em uma nova dimensão de vida - a multiexistencialidade35 - a qual as 

doutrinas espiritualistas tratam, por considerarem a possibilidade de vida do espírito, 

o romance não acaba simplesmente com o incêndio, possibilitando a interpretação 

da vitória do amor, que tudo vence, simbolizado pelo fogo purificador e a limpeza 

espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

     Multiexistencialidade: neologismo da Conscienciologia (ciência que estuda a consciência), que 
explica as múltiplas vidas através do tempo. Definologia. A multiexistencialidade é a qualidade 
consciencial relacionada à autoconsciência quanto às múltiplas vidas entrosas através do tempo. 
Fonte: CONSCIENCIOPÉDIA. Enciclopédia Digital da Conscienciologia. Disponível em: 
http://pt.conscienciopedia.org/index.php/Multiexistencialidade. Acesso em: 31 ago. 2018. 
 
 



19 
 

2 O ADVENTO DO ESPIRITISMO, DE ALAN KARDEC, E SUA INFLUÊNCIA NA 

LITERATURA  

 

Marcada pelo “inchaço do pensamento”, a Europa do século XIX saturava-se 

“de grandes ideias e sistemas que se pretendiam solução finalista aos problemas do 

mundo”. É possível resumir a onda de correntes científicas e propostas filosóficas 

em três vertentes, a saber: “a valorização do método científico, o evolucionismo em 

todos os setores e a proposta de melhoria social”. 36 

A partir da morte de Deus, por Nietzsche, desconstrói-se a razão e 

proclama-se o fim da história, descartando-se as verdades absolutas, as certezas e 

o conhecimento seguro, rolando-se no vazio. “E, por isso, também os valores se 

quebram. Tudo é relativo, nenhum princípio é universal e eterno”.37  

 

2.1   VIDA, MORTE E AMOR 

 

Na Bíblia, o livro primeiro, lê-se em Gênesis que a partir do homem já criado, 

Deus o divide em dois, e essa cisão vai enfraquecer a singularidade, passando a 

vida humana a ser uma constante busca pela outra metade perdida, conceito que se 

perpetua em várias religiões, com a separação de alma e corpo, evidenciando-se 

uma concepção de que o ser humano possui uma natureza dupla, que se estrutura 

por dois elementos diferentes.  

As raízes mitológicas surgem como respaldo para os temas literários e, a 

partir do duplo, elas se inserem, neste caso, como cisão, dualidade, antítese, e dos 

fenômenos inscritos no duplo, com elementos do imaginário representados por 

espelhos e reflexos, em lendas e histórias de magia das tradições populares. Desta 

forma, a noção do duplo é inquietante, já que corrobora para o entendimento da 

insuficiência do ser. 

Existem os que creem na existência da alma, na sequência e serialidade da 

vida e também na comunicação daqueles que se foram com os que ainda continuam 

vivos, assim como a possibilidade de retornar e nascer em outras existências, 

múltiplas e sucessivas. 

                                                           
36

 INCONTRI, Dora. Para entender Kardec: São Paulo, Lachâtre, 2004, p.51. 
 
37

 INCONTRI, Op.cit. p.54. 
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Como um estado maior que se manifesta em outras dimensões da vida 

humana, além do corpo humano e do cérebro, a consciência se expressa há 

milhares de anos nas tradições mais antigas, desde o hinduísmo até o espiritismo, 

para as quais existe a certeza da morte e da multiexistencialidade, em ciclos de 

renascimentos até o momento de uma completa evolução, quando se liberta da série 

de existências e passa a ser uma alma livre. Na Índia, assim como em países 

vizinhos, esse é um conceito fundamental que é conhecido no ocidente como 

reencarnação, embora a concepção indiana tenha alguns enfoques diferentes.  

Paul Wernet, em Histoire Générale des Religions, comenta que existem 

indícios de que algumas tribos paleolíticas referenciavam a sobrevivência da alma 

após o descarte do corpo físico, e que "o culto do fogo ligado ao das imagens 

antropomórficas e das pedras, bem como os cuidados com os cadáveres, são 

evidências a favor desta hipótese”.38  

Antropólogos e historiadores partem de uma teoria que os paleantropídeos 

confiavam em um renascimento após a morte. O grande pesquisador das ciências 

das religiões, Mircea Eliade, em História das Crenças e das Ideias Religiosas, afirma 

que: “nada impede que a posição curvada do morto, longe de denunciar o medo de 

“cadáveres vivos” (medo atestado em alguns povos) signifique, ao contrário, a 

esperança de um “renascimento”; conhecem-se, com efeito, vários casos de 

inumação intencional em posição fetal”.39  

Ressalte-se que o conceito do contato com os espíritos,  por meio de 

comunicações que vieram se aprimorando através dos tempos, está presente em 

diversas culturas em diversos períodos da história da humanidade, desde o “Antigo 

Egito, a Grécia (apresentando-se destacadamente no Orfismo), em algumas 

tradições Judaicas (especialmente na Cabalah) e no Druidismo. No oriente 

destacam-se o Budismo, o Jainismo, o Confucionismo, o Taoísmo, e o Hinduísmo”. 

40 

                                                           
38

 WERNERT, Paul. Histoire Générale des Religions. Tomo I. Paris: Quillet, 1948, p.73. 

 
39

 ELIADE, Mircea. História das Crenças e das Ideias Religiosas. Tomo I. Rio de Janeiro: Zahar, 
1978, p.27. 

 
40

 CAVALCANTE, Paulo Ferreira; GNERRE,  Maria Lucia Abaurre. Transmigração da alma e 
reencarnação: uma análise comparativa entre o hinduísmo e o espiritismo. Diversidade Religiosa, v. 
1, n.1, 2014. 
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Esse conceito também é difundido a nível mundial pelo Espiritismo (sendo o 

Brasil o país com o maior número de adeptos dessa doutrina), “o movimento Hare 

Krishna, a Teosofia, a Cientologia, a Igreja Católica Liberal, a Fé bahá'í, a Seicho-

No-Ie, o Rosacrucianismo, a AGEACAC (Associação Gnóstica de Estudos 

Antropológicos e Culturais, Arte e Ciência) o movimento New Age,  etc”.  Ainda,   

com denotada influência especificamente no Brasil, a Religião de Deus (Legião da 

Boa Vontade), a Eubiose, o Santo Daime, a Umbanda, a União do Vegetal e o Vale 

do Amanhecer que também propagam esses ensinamentos”. 41 

No Oriente, o amor esteve sempre ligado à tradição religiosa, ligado ao 

carma, opostamente ao Ocidente, onde o amor é visto fora da religião e como um 

destino escolhido, livre e perene.42  Sendo assim, com base em Denis Rougemont, 

em sua obra História do amor no Ocidente (2003), entende-se o amor-paixão que “é 

o que se liga à morte e o que movimenta os romances”.43 

Rougemont afirma que “amor e morte, amor mortal: se isso não é toda a 

poesia, é, ao menos, tudo o que há de popular, tudo o que há de universalmente 

emotivo em nossas literaturas; em nossas mais antigas lendas em nossas mais 

belas canções”. Prossegue afirmando que: “o amor feliz não tem história. Só existem 

romances do amor mortal, ou seja, do amor ameaçado e condenado pela própria 

vida”.44 

Cabe ressaltar que o que o lirismo ocidental exalta “não é o prazer dos 

sentidos nem a paz fecunda do par amoroso”. É menos o amor realizado do que a 

paixão de amor. E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental. 45  

Nessa dinâmica, observa-se na obra em estudo a triangulação do amor-

paixão, que muitas vezes andam juntos, como o amor, a morte e o adultério. Neste 

caso, em Encarnação, é um adultério imaginário, em que o protagonista não quer 

trair a esposa morta.  

                                                           
41

 CAVALCANTE e GNERRE. Op.cit. p.3. 
 
42

 PAZ, Octavio. A dupla chama. São Paulo: Siciliano, 1994. 
 
43

 ROUGEMONT, Denis. História do amor no Ocidente. São Paulo: Ediouro, 2003.  
 
44

 ROUGEMONT, Op.cit. p. 24. 
 
45

 ROUGEMONT, Op.cit., p. 24. 
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Para complementar, conforme a interpretação de Denis de Rougemont, 

parte-se do amor-paixão ligado dessa forma à morte, chegando-se ao amor 

denominado Eros, que é aquele que deseja a fusão do indivíduo no deus. Com isso, 

sem que exista o próximo, “o indivíduo é um fim em si mesmo e deve elevar-se até 

atingir a divina perfeição, o que somente ocorre além da vida, ou seja, com a morte”. 

46 

Para um melhor entendimento, para o que se propõe a estudar, 

complementa-se o cenário com a historiografia do início do Espiritismo no território 

brasileiro. 

 

2.2 O FENÔMENO DAS MESAS GIRANTES NA FRANÇA E A OFENSIVA 

ESPIRITUALISTA NO BRASIL 

 

As primeiras décadas do século XIX, mais precisamente em 1846, foram o 

palco de fenômenos sobrenaturais, a partir dos primeiros contatos com seres 

invisíveis, representados pelas irmãs Fox, em uma vila chamada Hydesville, em 

Nova York, nos Estados Unidos. Essa família conseguiu uma forma de se comunicar 

com espíritos por meio de batidas, nas quais foram estabelecidos códigos e 

respostas por meio de sim ou não, ou mesmo com a disposição de um alfabeto, que 

formavam frases. 47 

Desde então, surgem as “mesas girantes”, em torno das quais as pessoas 

se reuniam para se comunicar com seres de outras dimensões. Dos EUA, a notícia 

rapidamente se espalhou pela Europa e chegou a Paris, onde muitos escritores e 

artistas tornaram-se adeptos.  

Dentre eles estava Victor Hugo, “então exilado na Ilha de Jersey, no Canal 

da Mancha. Ele não admitia brincadeiras com as mesas volantes e corrigia os 

gozadores lembrando que a ironia era cômoda, mas pouco científica”.48   

 

                                                           
46

 ROUGEMONT, Denis. História do amor no Ocidente. São Paulo: Ediouro, 2003, p. 24. 
 
47

 CENTRE SPIRITE LYONNAIS ALLAN KARDEC. Curso de Introdução ao Espiritismo 1 – A 
História das Irmãs Fox. Disponível em: https://espirito.org.br/artigos/curso-de-introducao-ao-
espiritismo-1a-historia-das-irmas-fox/. Acesso em: 04/12/2018. 
 
48

 DEL PRIORE, Mary. Do outro lado: a história do sobrenatural e do espiritismo. São Paulo: Planeta, 
2014, p.40. 
 



23 
 

 

Hugo costumava conversar com a filha amada, tragicamente morta49, por 

meio das mesas: “a veracidade  da presença de sua filha não deixava nenhuma 

dúvida para a Sra. Hugo, que lhe fizera, informalmente, uma pergunta cuja resposta 

fora decisiva para ela”.50  

Esse fato comprovava a revelação de que somente a Sra. Adèle Hugo e a 

filha falecida tinham ciência de determinado assunto. “Para todos, a certeza 

inabalável de que é Léopoldine quem fala por meio da mesa vai garantir a 

veracidade das vozes futuras”.51 Victor Hugo confrontado com o mistério das mesas 

passa a impregnar a sua obra com a convicção de uma vida após a morte. 52  

O sentimento de multiexistencialidade a partir do descarte do corpo físico, 

somado à compreensão da imortalidade da alma e a consciência de eternidade 

foram orientando novas formas de pensar e de sentir, e a compreensão de que os 

entes queridos já falecidos poderiam se reencontrar em volta de uma mesa foi 

somando muitos adeptos e alimentando discussões apaixonadas. 

A igreja Católica reagia, afirmando ser coisa do demônio. Na França, o uso 

do termo “espiritismo” se tornou corrente para designar o conjunto de práticas 

“nascidas nos Estados Unidos, em 1848, e exportadas para a Europa, em 1852”. [...] 

Até então se falava em “espiritualismo americano”, “espiritualismo moderno”, 

“fenômenos magnéticos” ou “fenômenos de mesa”.53  

A tentativa de calar os discursos absolutistas cristãos fez emergir um cenário 

favorável a questões científicas transcendentes. Assim, uma ótica racionalizante da 

ultrapassagem das dimensões entre vida e morte, no contexto das leis naturais, 

torna-se uma doutrina na França, a partir de 1857, codificada por Hippolyte Léon 

Denizard Rivail, de pseudônimo Allan Kardec.  Até então, tal compilação consistia 

em investigações sobre os fenômenos parapsíquicos das “mesas girantes”, 

                                                           
49

 Léopoldine, primeira filha de Hugo, morreu afogada no Sena, no lugarejo conhecido como “Le Dos 
d´Âne”, em Villequier, em uma segunda-feira, 4 de setembro de 1843.  Fonte: HUGO, 2018, p.17. 
 
50

 HUGO, Victor. O livro das mesas: as sessões espíritas de Jersey. Trad. André Telles. São Paulo: 
Três Estrelas, 2018, p.17. 
 
51

  HUGO, Op.cit. p.17. 
 
52

 DEL PRIORE, Mary. Do outro lado: a história do sobrenatural e do espiritismo. São Paulo: Planeta, 
2014, p.40. 
 
53

 DEL PRIORE, Op.cit., p. 41. 
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episódios que já vinham acontecendo em Inglaterra e França e que registravam 

fenômenos até então desconhecidos para a maioria das pessoas. 

Estabelece-se o espiritismo que, em 1859, Allan Kardec definiu como uma 

ciência e filosofia.  “Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem 

estabelecer com os espíritos; como filosofia, ele compreende todas as 

consequências morais que decorrem dessas relações”.54  

Em 1860, Casimir Lieutaud, francês, “homem de cultura, poeta e contista 

pouco mais que medíocre, era diretor de um dos mais conceituados 

estabelecimentos de ensino da Corte [...] e contribuiu, ainda que modestamente, 

para a renovação dos métodos de ensino no Brasil.55 

Com discernimento didático e acompanhando pari passu  o movimento 

cultural de sua terra, passa a se interessar pelas ideias de Kardec  e, em 1860, 

“arriscando o seu prestígio de educador, Lieutaud publicou o primeiro livro de 

divulgação espírita impresso no Brasil. [...] Les temps sont arrivés inaugurou o nosso 

espiritismo que, como tantos outros fatos da história brasileira, nascia falando 

francês.56 

Havia um círculo de franceses que residia na Corte, àquela época, e que se 

agrupavam no Courrier du Brésil. “Entre o cheiro de tinta, a fumaça capitosa dos 

charutos e as bobinas de papel, discutia-se de tudo: da libertação dos povos ao 

espiritismo”.57 

Era uma roda de homens pragmáticos e sonhadores, ambiente no qual a 

doutrina espírita encontra uma receptividade quase que imediata. Não era apenas 

uma nova opção mística e sim uma brecha, uma janela em que se poderia antecipar 

“os arcanos misteriosos da morte: vinha, também, enlaçado às mais modernas 

tendências liberais. Em particular, ao socialismo”.58 

Os franceses, aqui radicados, na recepção daquelas teorias já conhecidas,  

“se entusiasmaram quando as viram encaixadas no corpo de uma doutrina mística. 
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Graças a esses elos de simpatia entre espiritismo e ideias socialistas, o Courrier se 

tornou o primeiro ninho, em nosso país, onde se acomodaram as crenças 

espíritas”.59 

Ao mesmo tempo em que essas ideias começavam a fazer parte desse 

círculo, o médico e historiador baiano Melo Moraes passou a realizar reuniões 

espíritas em sua casa. Sendo “sensível ao apelo do mistério, que o levou a participar 

de sessões de mesas falantes e a estudar o magnetismo”, ele foi um dos primeiros 

médicos a aderir, publicamente, à homeopatia e, não publicamente, ao espiritismo.60 

O sistema de Hanemann já era vigente entre os magnetizadores desde 

1850, quando esses “lacônicos e misteriosos, com certo ar iniciático, sugeriam um 

possível poder mágico da homeopatia” [...]. “O povo, desconfiado de tal receituário, 

distinguia nele uma espécie de feitiço em vidrinhos”, atribuindo a essa prática 

algumas qualidades letais.61 

Um evento ligando o sogro de Alencar, Dr.Cochrane, que também era 

médico homeopata, e a morte de uma menina de 10 anos, que supostamente teria 

sido envenenada pelo tratamento homeopático teve grande repercussão, embora o 

médico tenha sido absolvido. Com isso, os homeopatas ganharam a fama de 

curadores místicos. E a homeopatia passa a ser “o espiritismo da medicina” e, ao 

mesmo tempo em que sofria sátiras mordazes, “também seria exaltada pelo seu 

poder terapêutico”.62 

“A difusão do magnetismo, logicamente, abria largas perspectivas ao 

espiritismo”. Enquanto isso, “as reuniões realizadas na Corte assumiam um nítido 

caráter esotérico, um esoterismo que sugere certo sentimento elitista”, que não 

deixava dúvidas por ser o espiritismo quase um monopólio da colônia francesa no 

Rio de Janeiro.63 

Assim deu-se a recepção do espiritismo em um país de religião oficialmente 

católica, que se anunciava como uma filosofia científica e que já havia travado 
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embates com o pensamento ortodoxo na Europa, mais especificamente em 

Barcelona, quando  em 1861 a Igreja teria ordenado a queima de trezentos livros 

espíritas. No Brasil, a doutrina foi passando por um processo de reinterpretação 

cultural e histórica e, abrasileirando-se, foi perdendo o caráter de ciência 

experimental e conquistando a simpatia de católicos, judeus e protestantes que, 

embora pertencendo a qualquer uma das religiões, tinham também a convicção da 

reencarnação. 

Pouco tempo depois da publicação de O livro dos espíritos, o livreto   Le 

Spiritisme à sa plus simple expression foi traduzido para a língua portuguesa, 

chegando ao Brasil em 1863, sob o título O espiritismo em sua mais simples 

expressão, fato que o Jornal do Comércio noticiou. 

A chegada do espiritismo se insere em um contexto da associação de 

diversos segmentos que propiciam uma recepção ao movimento de dinâmica e 

feição própria. A principal casa editorial do Rio - a Livraria Garnier - lança o livro dos 

Espíritos, em 1875, fato que coloca o Brasil em destaque no cenário internacional. 

Quando o espiritismo consegue inserção nos fins da década de 1870, a Corte “já 

possui inúmeras sociedades maçônicas, mesmerianas, homeopáticas, receptivas às 

ideias espíritas, além de uma tradição de mais de 300 anos dos cultos afro-

brasileiros”. 64 

O mais interessante era de que todos esses adeptos desfrutavam de uma 

situação socioeconômica bem favorável, além de certo prestígio: 

 

Eram jornalistas, professores, comerciantes. Sujeitos vitoriosos. Bafejados 
pelas benesses de um bom destino. E contando com a melhor vitória e 
dispondo do melhor argumento, numa sociedade que a cada dia se tornava 
mais burguesa: o argumento do dinheiro. Esse aval, com a garantia de uma 
colônia de inegável prestígio, como era a francesa, deve ter concorrido para 
adoçar o clero da Corte, evitando que o espiritismo fosse repudiado como 
uma epidemia.

65 
 
 

Sabe-se que, no ambiente da Corte, em 1870, por ocasião do Manifesto 

Republicano, que visava a derrubada da Monarquia e o estabelecimento da 

República, dos 58 signatários corajosos e liberais, dois deles eram declaradamente 

espíritas:  

                                                           
64

 STOLL, Sandra Jacqueline. Espiritismo à Brasileira. São Paulo: Edusp, 1999, p.50. 
 
65

 MACHADO, Op.cit., p.73. 
 



27 
 

Bittencourt Sampaio e Otaviano Hudson; um terceiro, Antonio da Silva Neto, 
se converteria pouco depois. Os tolerantes, o que equivalia a dizer 
simpatizantes, também eram muitos, como Quintino Bocaiúva, que aceitaria 
o espiritismo muitos anos após.

66
  

 

O próprio Saldanha Marinho (que juntamente com Quintino Bocaiúva, ambos 

dissidentes do Partido Liberal lideravam o Manifesto) “revelava simpatia pelos 

discípulos de Kardec”, opondo-se a tudo que era relativo ao clero, abrindo “as 

colunas de A República para a divulgação do espiritismo.67  

A aceitação popular, tanto aqui quanto na Europa, incentivava a investida 

dos difamadores, que não chegou a abalar a crendice do maravilhoso e da evocação 

dos mortos e tudo isso foi se confundindo no nome de espiritismo, de perfil acima de 

tudo brasileiro. Assim, o espiritismo na Corte passou a sobreviver nas casas 

urbanas, tendo um caráter doméstico e presente nas reuniões familiares.  

 

A nova doutrina se ajustava à perfeição dos anseios românticos [...], a 
filosofia de Kardec falava a mesma linguagem dos românticos, aplacando a 
sua fome de infinito. Ao mesmo tempo, parecia conciliar aqueles dois 
postulados básicos da inquietação romântica: o encontro com Deus e a 
imersão da alma num mar luminoso de paz, sem perder a sua identidade. 

68 
 
 

È possível que a José de Alencar o tema do espiritismo interessasse de 

forma singular. Em Guerra dos Mascates (1873), alude à sua época como “século de 

espiritistas em que se tiram fotografias às almas do outro mundo.” Nessa obra, de 

sua autoria, o tema do espírito apareceu 21 vezes. 69 

No final do século XIX, os escritores brasileiros eram também os principais 

homens de imprensa, ao mesmo tempo em que o espiritismo também chega. Muitos 

desses jornalistas/escritores foram os seus maiores defensores, como também seus 

maiores desafetos (que lhe impingiram alguns dos fardos que carrega até hoje). 

Existe então uma questão antagônica, se foram segmentos da intelectualidade os 
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responsáveis pela sobrevivência e expansão do espiritismo, ou se foram também os 

intelectuais os próprios adversários que mais dificuldades lhe trouxeram.70  

Ao mesmo tempo em que o Positivismo, movimento cientificista se instalava 

na Corte, o Espiritismo, como movimento, embora o conceito de divindade se fizesse 

presente, mostrava uma transcendência sem impedimentos para a investigação 

científica como complemento indispensável para a “nova ciência”. Kardec propôs 

que o espiritismo fosse “uma nova ciência que vem revelar aos homens, por provas 

irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e as suas relações com 

o mundo corpóreo”. 
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3  ANÁLISE DO ROMANCE 

 

Este capítulo pretende analisar a narrativa pelo viés do espiritismo, por meio 

de algumas hipóteses que serão apresentadas juntamente com a discussão, com 

base nas questões já apresentadas no primeiro e no segundo capítulo. 

Existem contrastes a serem explorados na obra, protagonizados pelo casal 

Amália e Hermano. Amália é apresentada como uma adolescente de muita graça e 

beleza, denotando o viço da vida, de transbordante alegria, ao mesmo tempo em 

que Hermano, um rapaz já maduro - que, traumatizado pelo luto, está preso ao seu 

antigo amor por Julieta, sua esposa falecida, e possui um comportamento muito 

estranho.  

É um triângulo amoroso que apresenta o sobrenatural, uma vez que a 

imagem da falecida é sustentada pela intromissão de seu espírito na imaginação do 

inconformado marido, que retorna de uma viagem feita a Paris com duas estátuas 

de cera que se incorporam ao mobiliário, com o intuito de personificar a lembrança 

da falecida Julieta, ao refletir gestos que faziam parte do cotidiano do casal. 

Dentro da perspectiva de Todorov (1970), que compilou - somente na 

segunda metade do século XX - três gêneros vizinhos: o fantástico, o estranho e o 

maravilhoso, é possível que nós leitores sejamos transportados para o âmago do 

fantástico na situação em que “pisando no solo de um mundo que conhecemos, um 

mundo prosaico às nossas vivências, sem anjos, demônios ou monstros, vemo-nos 

diante de um acontecimento impossível de esclarecer pelas leis desse mundo 

familiar”. Daí decorrem duas situações: “ou tal acontecimento é fruto da nossa imagi-

nação, uma ilusão dos nossos sentidos, ou o acontecimento integra a nossa realida-

de, contudo esta é regida por leis que ignoramos”. 71 

Todorov explica que o gênero fantástico ocorre em função dessa incerteza, 

provocando a hesitação, “que seria a condição fundamental para a existência do 

fantástico”. Esmiuçando, “é imprescindível que a narrativa obrigue o leitor a avaliar o  
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das personagens como o seu mundo real, e a hesitar entre uma explicação natural e 

uma explicação sobrenatural dos eventos enredados. 72 

Todorov considera ainda que “essa hesitação pode ser também vivida por 

uma personagem, de tal modo que o leitor espelhe-se nas vivências insólitas da 

personagem, como num jogo de espelhos”. Ainda, “é preciso que o leitor tome uma 

determinada atitude em relação à narrativa, devendo descartar tanto a interpretação 

alegórica como a interpretação poética”. 73  

Com base nesse último pressuposto, podemos considerar que face aos 

acontecimentos da época, e com a adoção de novos hábitos na sociedade da Corte 

do Rio de Janeiro, é perfeitamente possível fazer uma leitura de que essas novas 

ideias trazidas por Kardec fossem discutidas nos salões e, consequentemente, 

apropriadas naturalmente por aqueles que os frequentavam.  

Em janeiro de 1858 surge a Revista Espírita, em Paris, e que também passa 

a circular no Brasil, um material excedente compilado por Kardec, que não caberia 

em livros. Tornou-se uma publicação mensal de estudos psicológicos, “que trazia 

matérias, artigos e notícias de interesse de um movimento que nascia junto com 

uma nova doutrina promanada do além-túmulo, conforme postulavam os seus 

teóricos”.74 

Assim, a construção da personagem Amália é de alguém que, dotada de 

interesses intelectuais e de educação refinada, tem a seu dispor a contextualidade 

dos salões e dos assuntos que ali circulam. Amália é uma moça voluntariosa, com 

sentimentos e opiniões bem diversas daquelas estereotipicamente associadas às 

das moças da época. Sua família costumava abrir os salões para festas, assim como 

era de hábito sua frequência nos bailes costumeiros daquela sociedade. Entretanto, 

a cada oportunidade que algum rapaz insinuava alguma intenção de um 

relacionamento afetivo, quem sabe algo mais sério, ela se fazia de desentendida, 

dispensando os pretendentes.  
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A personagem de Amália é construída como alguém que, seduzindo, tinha 

uma graça imanente, vivacidade e alegria. “Sua risada argentina era a mais 

cintilante das volatas que ressoavam entre os rumores festivos da casa, onde à noite 

o piano trinava sob os dedos ágeis da melhor discípula do Amaud”.75 

Não queria saber de compromisso. Queria apenas viver sua mocidade com 

liberdade, uma representação alencariana que não apresenta uma caracterização 

tipicamente romântica e sim com notas realistas. “Os pais, que desejavam muito vê-

la casada e feliz, sentiam quando ela recusava algum partido vantajoso”.76 

Dessa forma, Amália é descrita como uma jovem dotada de muitos encantos 

que faz críticas ao papel destinado à mulher no casamento, relativos aos valores 

sociais da época. “Amália não acreditava no amor. A paixão para ela só existia no 

romance.” Mesmo assim, desenvolve uma curiosidade especial pelo seu vizinho 

viúvo que, desde menina costumava observar em companhia da esposa falecida, 

pela janela de seus aposentos.77 

Amália é a juventude que desabrocha, em paralelo com a chegada da 

modernidade, as novas filosofias, o viço da vida e da cupidez, “que manava nos 

lábios vermelhos como dos olhos de topázio”, instalada com a curiosidade, com o  

voyeurismo de menina, que já observava a intimidade do casal Hermano-Julieta, 

enquanto a primeira esposa era viva, abrindo-se a discussão para que tipo de 

atitude ela realmente representa.  

O viúvo era morador da chácara contígua, ao lado esquerdo da casa da 

família de Amália. “Os amigos o chamavam de Carlos; os estranhos tratavam-no por 

Sr.Hermano; ele, porém, costumava assinar-se H. de Aguiar.”78 

Mais uma vez a presença do duplo, indicando a dualidade e potencializando 

a excentricidade, o mistério, a lacuna aberta entre excentricidade e loucura. 

Hermano era um homem de posses, possivelmente as teria herdado, pois não se lhe 

conhecia profissão e, ao mesmo tempo em que se mostrava polido e atencioso 

como um modelo de homem de sociedade, era também distante e impassível e, em 

certos dias, passava pelas ruas de forma incógnita. “Ainda mesmo nos seus dias de 
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misantropia, o semblante do Sr.Hermano era tão modesto e sereno que ninguém via 

na sua desatenção orgulho ou falta de civilidade”.79 

Hermano não era um jovem rapaz, já era maduro. Sua condição financeira  

favorável lhe teria permitido escolher a mulher que quisesse para se casar. No 

entanto, seu primeiro casamento se dá pelo tradicional, já que Julieta era filha de um 

coronel aposentado do Exército, que recebe uma promoção por ocasião de sua 

reforma, ficando implícito que Julieta nem era bonita, nem muito culta. Era, porém, 

sensível à transcendência, interessada nas ideias espiritualistas, visto que a obra 

Spirite, livro de Théofile Gautier, era o seu livro de preferência.  

Esta obra foi publicada em 1865, enfatizando o ideário do espiritismo e 

causando uma grande polêmica na época, visto que essas ideias eram 

efervescentes. Assume sua importância, visto que o autor, também jornalista, poeta 

e crítico literário, sugeriu na literatura o jogo sutil das imagens e a delicadeza dos 

recursos da linguagem, afirmando o espaço de circulação desse ideário, sem 

rodeios, um fato literário a ser respeitado no meio cultural francês.80 

É uma história que se dá na elegante Paris do século XIX, na qual os 

conceitos espíritas, a descrição do mundo espiritual e o intercâmbio entre o mundo 

dos vivos e dos mortos é possível, sendo descritos com muita sensibilidade e com a 

possibilidade, inclusive, de ser uma obra mediúnica.  

O duplo, mais uma vez, se evidencia no primeiro e no segundo casamento 

de Hermano. Com Julieta, a união tem a representação de amor eterno, alusão à 

obra de Shakespeare, não por acaso a escolha alencariana desse nome feminino, 

representação universal do amor que fica para a eternidade. “O passado e o 

presente se travavam e confundiam”. O seu primeiro casamento que fora de manhã, 

e o segundo que celebrara à noite; as noivas, de tipos diversos; aqueles dois 

toucadores, um azul e branco, e outro rosa e ouro; todas essas coisas se haviam 

identificado. “A mulher que ele amara tinha a beleza de Amália e a alma de Julieta. 

Com essa mulher percorreu toda a sua vida, até aquele momento em que resolvera 

deixar o mundo para consumar o consórcio da eternidade”.81 
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Evidencia-se o amor romântico como a complementaridade. O amor ideal, 

sublime, espiritual, pela primeira esposa, constrói um estado mental questionado 

desde o início do romance. Vista como loucura, a adoração de Hermano pela 

primeira esposa e uma atmosfera sinistra evidenciam a relação do amor eterno 

como o reencontro de duas almas. A recuperação dessas narrativas pressupõe 

possíveis funções na obra em estudo, no que se refere à construção do ideário do 

amor espiritual, temática constante na arte, na música e na literatura. E, nesta obra, 

pressupõe o reencontro de duas almas na eternidade. 

Na narrativa, Dr. Teixeira comentava sobre a viagem que fizera à Paris, 

oportunidade em que resolveu passar algum tempo dedicando-se aos estudos de 

sua profissão, viagem à qual teria convidado o amigo, com a finalidade de distraí-lo 

do luto, embora Hermano continuasse indiferente a tudo. Relata que em Paris, em 

vistita ao Louvre, lembrou-se que “Carlos sempre teve gosto e inclinação para as 

artes; lembrei-me um dia de mostrar-lhe o museu de pintura e escultura. Deixei-o um 

instante para falar a alguém que encontrara na sala; quando o procurei, fui achá-lo 

diante de um quadro, creio que a Ester ou a Suzana de Veronese”.82 

Ao se interessar por tal quadro que lhe trouxe a lembrança da mulher 

falecida, o médico repara que o amigo foi afetado por uma transfiguração, com “a 

expressão afável dos mais belos dias de sua vida”, restabelecido pelo painel que 

teria provocado nele uma verdadeira ressurreição.  

Na Epistula ad Pisones, ou Ars Poetica, Horácio, faz uma comparação entre 

as artes, especialmente entre pintura e poesia, com destaque para a forma e o 

estilo. A fórmula com a qual ele as compara -  ut pictura poesis -  “tornou-se 

referência obrigatória entre os comparatistas que se dedicam ao estudo da literatura 

em sua relação com as demais artes” e pode ser lida como segue: “poesia é como 

pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; outra, se te pões mais longe; 

esta prefere a penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz, porque não 

teme o olhar penetrante do crítico; essa agradou uma vez; essa outra, dez vezes 

repetida, agradará sempre.83 
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Na sua visão, Horácio não afirma que a poesia é igual à pintura, mas que 

sua fruição estética é superior. Assim sendo, sem que o poema possa ser igualado a 

uma pintura, ele apenas comenta a distinção entre as artes, fazendo a aproximação. 

As pinturas citadas em Encarnação remetem a personagens bíblicos como Esther, 

de significado “estrela”, protagonista de libertação do povo hebreu do jugo dos 

persas. 

Na Bíblia, ela está representada com um livro próprio - O Livro de Ester, que 

relata: Ester, uma judia, se tornou esposa de um rei persa e foi capaz de impedir o 

massacre total da raça judaica dentro do império persa. No Dicionário da Bíblia 

(2008), de Christian Fellowship, está indicada a data de 465 a.C. e o rei persa como 

Xerxes. 84 

 

 Esther Crowned by Ahasuerus 1556 
Oil on canvas, 450 x 370 cm 

San Sebastiano, Venice
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A história conta que, por ocasião da mulher oficial do rei ter se recusado a 

comparecer ao seu banquete, Ester é escolhida em seu lugar. Na ocasião, ela fica 
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sabendo de um conluio para assassinar o rei, e é solicitada para interceder a favor 

dos judeus que seriam massacrados em data estabelecida. E assim, pela 

intercessão da jovem e corajosa mulher, os judeus conseguem se defender dos 

seus inimigos. 

Finalmente, Esther é coroada pelo Rei Assuero, por sua fidelidade. A outra 

mulher, também referenciada na obra, como sendo figurada em outra pintura de 

Veronese, ou mesmo o seu duplo, é Suzana, uma bela mulher que foi acusada 

injustamente por traição e que se recusou a ser chantageada, sendo-lhe conferido 

um julgamento e, finalmente, a justiça. 

 

 

Susanna e os velhos, 1580 
Óleo sobre tela, 151 x 177 cm. 

 
 

O significado do nome Susana é lírio. Ela foi salva da sentença de morte por 

Daniel, que apresentou uma defesa pouco ortodoxa, mas inteligente. Susana era a 

esposa de um judeu rico respeitado. Ela costumava todas as tardes no jardim de sua 

casa e “atraiu o interesse lúbrico de dois anciãos da comunidade que haviam sido 

nomeados juízes e visitavam com frequência a casa de Joaquim”. 86 
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Armaram uma cilada para ela e fizeram chantagem à qual ela não se 

submeteu. Ela foi julgada e condenada à morte. O jovem Daniel protesta contra a 

sentença e submete os dois anciãos a um interrogatório, separadamente. Com isso, 

a verdade foi revelada. A representação de Veronese teve uma razão de escolha de 

envolver em um invólucro bíblico, o tema preferido da clientela: nudez feminina de 

uma cortesã tomando banho.  

Alencar propõe o tratamento artístico do campo histórico, indo de encontro a 

uma lógica de reconstrução imaginativa do passado real, encontrando-se a literatura 

e a história em terreno fértil e as reminiscências transformam “a poesia em toda a 

sua beleza plástica e ao mesmo tempo a história”.87 

Muitas vezes, essas formas de criar o romance podem desconcertar e os 

objetos que pertencem à literatura se situam no limiar entre o real e o irreal, 

escapando à compreensão lógica e se aproximando das raias do fantástico 

conforme já foi apresentado neste capítulo, daquilo que trata Todorov. 

Marcelo Peloggio, em seu artigo José de Alencar: um historiador à sua 

maneira (2004) esclarece que muitas vezes essas orientações têm encontrado o 

desprezo da crítica, e “há casos em que o escritor é tomado como sonhador 

incorrigível, isto é, seu sistema de referência não passaria do uso mais informal da 

linguagem: é quando se lhe aplica à obra, com efeito, a noção de artificial”.88  

Na narrativa, são reveladas cenas fantasiosas, que muitas vezes são criadas 

no foro íntimo do autor, que expressa a originalidade, a própria maneira de ser, 

aquela que traduz o mundo e a imparcialidade de um pensamento. 

O escritor demonstra em sua obra a sua própria noção do real, que é mais 

complexa, falando daquilo que já existe, “pois nem escritores nem literaturas se 

realizam no vácuo; ou num espaço sobrenaturalmente estético ou puramente 

literário que prescinda de todo do estudo da história como que natural [...] desses 

escritores e dessas literaturas”.89 
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Ainda, no autor em estudo, deve a história ser encarada apenas como um 

elemento estético visto a importância da imaginação poética na renovação do 

pensamento historiográfico.  Entretanto, existe um desconforto da crítica diante da 

presença do inverossímil em seus romances, com o efeito do fabuloso, dos feitos 

espetaculares. Percebemos que os mesmos jogos de análise por parte dos críticos a 

respeito da obra alencariana tratam de forma generalista  aquilo que é a fabulosa, 

larga e fértil imaginação de Alencar.90 

A conversa entre o médico amigo da família, que se interessava pelos 

assuntos espirituais, e o parente de Amália, em sarau em família, era observada 

pela menina, que avidamente se interessava pela excentricidade de Hermano. A 

atitude de Hermano diante da vida era de letargia e alheamento, desde que o 

infortúnio apagou o seu encanto, ao perder a mulher justamente quando esta se 

preparava para ter um filho. Para ela, a possibilidade de alguém conviver com uma 

pessoa já falecida como se ela estivesse viva, era incompreensível, ao que o médico 

tentava argumentar. Quando é indagado sobre a possibilidade de uma insanidade 

de Hermano, Dr. Teixeira admite a esquisitice, mas o defende: 

 
— Então, doutor, sempre houve alguma coisa? 
 
— Sem dúvida, mas não demência. O estado de Carlos era simplesmente 
uma insensibilidade moral: um desprendimento do mundo, que o tomava 
impassível ao movimento social. Vivia em si e de si, das recordações que 
enchiam sua alma. Nunca, porém, eu notei no seu espírito a menor 
vacilação, e muito menos um desvario. Quanto aos estranhos, viam nele um 
homem frio, concentrado, de poucas falas, mas de juízo seguro e talento 
refletido. 

91
  

 

E  explica à moça de que forma Hermano encarava a perda da esposa: 

 

—  A senhora nunca perdeu uma pessoa a quem amasse. Aqueles que já 
sofreram esse golpe, quando visitam o túmulo que encerra as cinzas do 
ente querido, acreditaram que ali está alguma coisa deles, a sua sombra, a 
sua alma quando ali não há senão pó. O mesmo que acontece a Carlos, 
com uma diferença: nos outros são os vestígios materiais, é o despojo 
mortal, que produz aquele efeito; nele é o espírito. Unicamente. O que ele 
sente, o que vê, é a alma da mulher.

92
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No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, encontramos a definição de alma, 

como sendo “um espírito encarnado”, sendo a alma, antes de se unir ao corpo 

apenas um espírito. 93 

Dr. Henrique Teixeira é um personagem que desvenda uma chave 

importante de leitura. Ele surge para mediar e esclarecer, tendo como respaldo o 

fato de ter chegado recentemente da Europa e ser uma “notabilidade oftalmológica”. 

Existe aqui uma sugestão de que a ciência puramente objetiva não esgota todos os 

aspectos do conhecimento.  

Enfatiza o desconhecimento dos indivíduos em relação à existência, quanto  

à sua origem e realidade e, se dirigindo a Amália, provoca um questionamento maior 

em relação à razão e à ciência, entre a vida e a morte, dizendo; - “Não há maior 

mistério e maior ilusão do que a vida; e nós vivemos sem conhecer, nem a nossa 

origem, nem a realidade de nossa existência".94 

Ele explica a Amália que os olhos com que Hermano enxerga a esposa 

falecida são os olhos d´alma. O narrador em terceira pessoa passa a ser a voz do 

médico, quando diz: - “Não há maior mistério e maior ilusão do que a vida; e nós 

vivemos sem conhecer, nem a nossa origem, nem a realidade de nossa 

existência”.95 As ideias provenientes do Iluminismo, do Vitalismo e do Positivismo 

eram a tônica dos salões culturais da sociedade da Corte em fins do século XIX. 96 

Desta forma, o diálogo entre Dr.Teixeira, o médico oftalmologista que dá o 

tom quanto ao olhar - como consciência e lucidez - e a protagonista Amália, confere 

ao romance a pista para o despertar da moça para um interesse maior, como se 
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Hermano e a sua diferente forma de ver o mundo, fosse uma resposta à sua própria 

incógnita de desvelamento do místico, do sensorial, daquilo que não se sabe a 

respeito da vida. Quem seria aquele homem que nutria pela falecida um amor 

incólume de fidelidade absoluta e eterna, a ponto de manter diálogos com a esposa-

fantasma? O ceticismo de Amália era crescente.  

É possível que a construção do personagem denote um caráter patológico, 

de fundo neurótico, da não aceitação da morte da primeira esposa. Amália, quando 

ainda conversava com o médico, a respeito da história do viúvo, teria assim 

declarado: - “Não é romance, então. É um conto fantástico!...”97 

Percebe-se que Amália já era conhecedora desse tipo de literatura, o que 

enfatiza a construção do romance por esse viés, assim como da menção do duplo, 

que está sendo indicado nesta análise de forma sucessiva.  

 

- “Para aquele marido, a mulher que ele amou estremecidamente, ainda 
habita a casa, que ela enchia de sua graça e de sua ternura. Ele a sente 
perto de si, a seu lado, nas horas em que trocavam suas mútuas 
expansões, e nos lugares que ela preferia”.

98
 

 

Nesse caso, demonstra-se o médico exercendo o papel de duplo do 

narrador em 3ª pessoa, com falas próprias, no auxílio à construção do personagem 

de Hermano e na defesa de novas ideias que surgiam na Corte, conforme já 

referenciadas, ideias que previam uma reforma intelectual completa nos homens, 

com uma forma de pensar estrita ao pensar condizente com o progresso científico.   

A representação de Amália vem ao encontro de uma novidade na produção 

alencariana: a literatura fantástica, que combina ciência e espiritismo. Esse 

movimento compatibiliza elementos tais como a nova ciência e o místico 

extraordinário como uma prospecção de um público jovem e leitor da obra 

alencariana, com Amália dando corpo a essa construção, na combinação das novas 

ideias que estavam sendo propostas na segunda metade do século XIX, no Brasil.  

Amália é uma jovem que tem inquietudes diante das incompreensões dos 

novos tempos. Refere-se ao “mundo da lua” em que Hermano vive, instigada pelo 

que isso representa ao que, pacientemente, o médico lhe responde:  
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— Devo dizer-lhe que a principio também inquietou--me aquele estado; 
busquei um pretexto para tocar nesse ponto delicado. Carlos compreendeu-
me logo e respondeu com franqueza: "É verdade, há ocasiões em que sinto 
Julieta perto de mim, e em que vivo com ela como outrora. E a sua alma 
que me acompanha ou é a minha lembrança que a tem sempre viva e 
presente ao meu espírito? Seja o que for, isso me consola e me restitui a 
felicidade que perdi. Que necessidade tenho eu de investigar este mistério 
ou dissipar esta ilusão? 

99
 

 

Nessa descrição, é possível colher algumas chaves de interpretação, pelo 

viés do espiritismo, que podem  ser descritas com mais profundidade com base em 

outras aproximações, que desvelam importantes abordagens da narrativa, ao 

mesmo tempo em que denotam o crescente interesse e a curiosidade de Amália 

pelo viúvo. Importante ressaltar o início do interesse de Amália pela personalidade 

de Julieta, um início do processo de encarnação de uma personagem na outra.  A 

narrativa começa a sinalizar a influência do binômio Julieta-Amália. 

Prosseguindo o seu relato, com o contínuo interesse da moça, o médico 

continua, afirmando que quando do retorno dos dois amigos da Europa, Dr.Teixeira 

resolveu passar uns dias em companhia do amigo - que havia retornado sozinho 

anteriormente - e repara nos hábitos do viúvo quanto ao seu cotidiano, 

principalmente às refeições, quando mais uma pessoa que não estava presente - 

Julieta - era servida pelo dono da casa, com a ajuda de Abreu, seu mordomo. 

O espiritismo fala de possessão, de dois espíritos que podem habitar um 

mesmo corpo, um subjugando o outro, referindo-se a espíritos maléficos e o Livro 

dos Espíritos explica que pode ocorrer uma fascinação entre os espíritos. O que 

acontece na narrativa é uma atração de Amália por Julieta, a fim de se tornar digna 

do amor do viúvo, em atitude de lisonja em relação a seus gostos e desejos.  

A narrativa prossegue enfatizando que além do estranho hábito de conviver 

com um fantasma, Carlos - como o médico se refere ao amigo, que também é 

Hermano, não apresenta “o menor eclipse na sua razão calma e forte”, justificando 

que sua atitude “é uma superstição a que estão sujeitos todos os que vivem pelo 

espírito”.100 

A conversa que o médico estabelece com Amália se aprofunda, ao que ele 

prossegue afirmando que somente para aqueles que são ateus não existe a 

convicção do espírito, enquanto que para aqueles que remontam à origem divina, 
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todos - inclusive eles dois - teriam suas próprias ilusões, ao que a menina retruca. 

Entretanto, Amália passa a ser esclarecida quanto a esperanças e orações, em sua 

fé em Deus. Toda essa narrativa prepara um cenário propício às convicções que se 

seguem.  

Hermano teria encomendado em sua viagem à Europa algo mais inusitado: 

ele providencia a remessa de dois caixotes de madeira que serão introduzidos em 

sua casa, necessitando-se para isso que se arrombe uma parede. Para Hermano, 

elas viriam a representar a presença de Julieta, simbolizando a esposa viva. 

 

Estava de costas. A moca não podia enxergar-lhe o rosto, que se retraía 
com o movimento do corpo ao voltar-se. Descobria, porém, uma madeixa de 
cabelos negros; e descansando sobre o acolchoado de veludo escarlate um 
braço alvo e torneado mesmo molde do outro, que vira na mesa de charão. 
101

 
 

Mais tarde, já casada com o viúvo, Amália vai descobrir que além das duas 

estátuas de cera, que funcionam como o duplo  de sua primeira mulher, a casa onde 

moram também reserva espaços e objetos que se mantêm intocados de Julieta, 

considerando-se ela viva e presente. 

Consideramos a possibilidade da invocação dos espíritos por meio da 

doutrina de Allan Kardec, por meio de um nome, pela simbologia de preservação 

dos objetos, pela preservação da memória, enfim, são muitas as formas de conexão 

com o mundo invisível que na obra Encarnação estão muito bem representadas e 

que constituem o ambiente favorável à presença do espírito de Julieta naquela casa.  

Com isso, Amália vai se despersonalizando, aos poucos, a partir do seu 

casamento com o viúvo, para ir encarnando a personalidade de Julieta, confundindo 

Hermano sobre seus sentimentos à primeira esposa, ou os sentimentos à imagem 

da primeira na segunda esposa, em uma inquietação crescente em um novo 

casamento que não se consuma. Hermano vai ficando cada vez mais perturbado 

pela atração que sente por Amália, porém culpado pela infidelidade ao primeiro 

amor. Existe aí a triangulação de amor-morte-traição tão bem encenada nas 

histórias de amor românticas. 

A trama vai se tornando mais complexa, à medida que Amália vai 

personificando Julieta, em uma tentativa de transferência desse amor, porém sem 
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êxito, o que se transforma em um amor frustrado e que remete a um profundo 

arrependimento por parte do marido:  

 

— Sou um miserável, Amália; sacrifiquei-a indignamente. Amei com paixão, 
jurei fazer a sua felicidade, que era a minha, uni o meu ar, seu destino: e eu 
não me pertencia, não era livre, não podia dispor de mim! Sou um 
miserável!.. Traí a minha primeira mulher, e à segunda enganei!... 

102
 

A partir de então, Hermano é assolado por uma ideia fixa de tirar a própria 

vida, uma vez que decide que o melhor é deixar Amália livre, para que ela possa ser 

feliz longe do pesadelo que ambos vivem. E, para que a reputação da moça seja 

preservada, o único caminho possível seria o suicídio. Amália, preocupada, passa a 

temer uma fatalidade. 

Na sequência, é desencadeada na moça a expectativa de salvar o marido 

anulando-se a si própria, e deixando que Julieta vivesse nela mesma. Passava os 

dias nos aposentos desta, coligindo “todos os traços, todos os vestígios, deixados 

pela pessoa que os habitara e com esses indícios esforçava-se em recompor a 

mulher que ela não conhecera, e que mal vira de longe com olhos de criança”.103 

Nesse momento, o processo de encarnação ou possessão de Julieta em 

Amália já está em desdobramento, com a aquiescência benigna desta, a título de 

conquistar o marido.  

Em pouco tempo, Amália sabia com perfeição a predileção de Julieta, fosse 

nos perfumes, nas cores, nas músicas e em tudo que forma a originalidade de uma 

personalidade. O romance Spirite, de Théofile Gautier era o livro que Hermano lia 

todas as noites e que compõe o cenário dos objetos da mulher falecida, tais como 

uma caixa de madeira com entalhe de flores e iniciais J.S.A., as iniciais do nome de 

Julieta, assim como o lenço e as roupas das figuras de cera. O próprio livro era 

também de propriedade da esposa-espírito.  Este elemento propõe um interesse do 

personagem pelo paradigma kardecista, uma vez que seu próprio título já indica o 

tema de interesse desta pesquisa, assim como todos os fenômenos descritos no 

enredo do romance Gautier baseado em fenômenos associados ao espiritismo 

kardecista. 
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 “Pensava acaso que esses objetos lhe transmitiriam pelo contato alguma 

coisa da pessoa a quem haviam servido? Ou buscava apenas criar uma semelhança 

que favorecesse a ilusão de Hermano?”104 

 

Seu amor cheio de abnegação inspirou-lhe então uma resolução generosa. 
Sua existência, que já não tinha sedução, nem fim, ela a dedicaria à 
felicidade do homem a quem amava. Adivinhara o segredo dessa criação 
ideal da mente enferma de Hermano, e a realizaria em si. Deus lhe daria 
forças para operar essa nova encarnação. Dominando então o espírito do 
mando, o restituiria à razão, ao mundo, ao verdadeiro amor; e seriam 
felizes.

105
 

 
 

Essa é uma pista importante, que remete ao mote da “encarnação” de 

Julieta em Amália, título do romance e argumento principal do último capítulo da 

obra em estudo. “A transformação de Amália já era tão perfeita, que enganava 

Hermano e até o Abreu, sobretudo quando ela disfarçava com uma renda preta os 

seus lindos cabelos louros, ou mesmo tingia com algum cosmético”.106 

 

Ser outro, negar-se a si mesmo, suprimir-se moralmente, não se pode 
imaginar mais terrível suplício para uma consciência altiva; e foi a este que 
Amália se condenou no intento de salvar o marido ou perder-se com ele.  
Decerto, naquela moça travessa, risonha, incrédula e leviana, que antes 
enchia de sua alegria as salas e os divertimentos, ninguém pensara 
encontrar um ano depois a mulher dominada pela paixão mais sublime, e 
capaz de um heroísmo de amor raro na vida ordinária. 

107
 

 

Entretanto, Menezes108 considera outros trechos da obra, que descrevem 

Amália já casada, e ao se deparar com as estátuas de cera dentro de casa, teria 

declarado: “Louco!... Louco, meu Deus!.”..109. A contar dessa constatação e da 

consciência de empreender todos os esforços para a conquista do amado, a 

protagonista, que possui um coração abnegado, toma uma decisão generosa:  
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Adivinhara o segredo dessa criação ideal da mente enferma de Hermano, e 
a realizaria em si. Deus lhe daria forças para operar essa nova encarnação. 
Dominando então o espírito do marido, o restituiria à razão, ao mundo, ao 
verdadeiro amor; e seriam felizes. 

110
 

 

Além disso, Hermano já casado em segundas núpcias recusava-se a ter 

uma vida íntima com Amália, alimentando o pavor de trair a primeira esposa e de 

conspurcar a segunda, ainda virgem. Sentia-se culpado por ter enganado Amália e 

sacrificar a sua felicidade. Pensava em morrer. Apreende-se daí o mito de Eros e 

Thânatos, o primeiro como divindade grega do amor, também expressado como filho 

da abundância e da miséria e que inspira um desejo de completude insaciável do 

coração e da completude física e sexual. Em contraposição à pulsão de Eros está a 

pulsão pela morte, ou por Thânatos, o deus da morte, que na mitologia estão 

entrelaçados e que na psicanálise são entendidos como pulsões de vida.111  

Para Hermano, a imagem de Julieta se sobrepunha a Amália, já que ao 

contemplar Amália ele via Julieta, “mais do que objeto de amor, objeto de uma 

ilusão, já que ele amava um fantasma, um ente de sua imaginação”. Na tentativa de 

manter a primeira esposa viva em seu imaginário, mantinha o seu próprio ideal de 

integridade. 112 

A paixão de Hermano por Julieta é instalada nos domínios da morte, e 

Amália cria um processo de identificação integral, neurótica e doentia, de forma a se 

metamorfosear e se assumir como Julieta, a ponto de deixar de ser ela própria. No 

romance, “é como se houvesse [...] duas Amálias: a do início, antes do amor por 

Hermano, e a que se segue, inteiramente identificada com a figura rival, 

despersonalizada pela identificação com o desejo alheio”.113 

A vida segue com tranquilidade, mas não o suficiente para que Hermano 

desista de seus planos e, em uma oportunidade, por ocasião de uma festa ao qual é 

convidado. Com a desculpa que havia esquecido a carteira em casa, Hermano  

decide se matar. Amália, atenta, suspeita das intenções do marido e decide ir 

encontrá-lo em casa. 
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No formato folhetim, o capítulo final é de um grande incêndio provocado por 

Hermano em sua casa, quando ele abre o gás para deixar-se morrer. Nesse 

momento, julgando-se já na eternidade, vislumbra a imagem de Julieta em uma 

outra dimensão. Sentado em seu toucador, abre um diálogo íntimo com Julieta, 

como consequência de uma dor profunda, lancinante, no coração: 

  

 Arrojou-se com todo o ímpeto de seu amor para chamar a esposa, que se 
separava dele pela eternidade. Era ela a primeira amada, e nesse momento 
a única. A ela devia pertencer exclusivamente; por isso iam unir-se outra 
vez; a morte que os tinha apartado não tardaria em ligá-los de novo,  
revertendo-os um ao outro. 
 
– Julieta! – exclamou ele em um grito de ânsia. 
 
A esposa o tinha ouvido. Ali estava ela ao seu lado. A luz desaparecera; e 
os seus raios se haviam transformado em estrelas. Foi ao trêmulo dessa luz 
celeste que ele divisou a sombra amada. Ela trazia o seu trajo favorito de 
baile, o mesmo com que a viu a primeira vez.

114
 

 
 

Nesse momento, o capítulo XX cria uma atmosfera sobrenatural, como se 

Julieta tivesse se personificado, ou mesmo Hermano tivesse chegado a um estágio 

de interconexão com outra dimensão.  

È nesse momento em que existe a ideia da incorporação de Julieta em 

Amália, ou seja, a encarnação do espírito de Julieta em Amália, como uma 

sobreposição de imagens em um mesmo corpo. Ele mantém um diálogo com Julieta, 

no qual ela justifica a sua incorporação em Amália, transmitindo-lhe sua própria alma 

para que assim ela pudesse continuar a adorá-la como se ela estivesse viva, no 

corpo da segunda esposa.  

 

Queres saber por que tu vês Amália, em mim, em tua Julieta? É porque ela 
te ama como eu te amei, com igual paixão. Ela e eu não somos senão a 
mesma e única mulher que tu sonhaste. Podes dar-te a ela; é como se te 
desses novamente a mim. Vi que estavas triste e só no mundo; que a minha 
lembrança não te bastava, e então revivi em Amália, transmiti-lhe minh’alma 
para que fosse tua esposa; para que tu me adorasses em uma imagem 
viva, que te retribuísse, e não uma estátua de cera.

115
 

 
 

E então o fogo consome a casa de Hermano e o público que acompanhou o 

romance por formato folhetim teve acesso somente a esse final. Porém, o capítulo 
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XXI publicado postumamente traz um novo sentido à história, pertinente àquilo que 

pretendemos analisar no romance: a leitura pelo viés do espiritismo, que justifica a 

encarnação do espírito de Julieta em Amália. 

A sedução que Amália irá exercer em Hermano é realizada pelo jogo de 

ilusão ótica que faz coincidir sua imagem com a de Julieta, coincidentes com efeitos 

fantasmagóricos peculiares do século XIX, que precederam os efeitos 

cinematográficos. Em Encarnação, existe uma descrição que possibilita o imagético 

de ilusão, que se pode afirmar em uma cena de cinema:  

 
A luz da vela dava de chapa sobre a fotografia. Hermano olhou e viu pela 
primeira vez o retrato. Reconheceu o vulto, a atitude, o gesto, as roupas, as 
joias, e uns matizes indefiníveis que só ele talvez percebesse. Era Julieta; 
mas através da sombra de Julieta, ao longe, como uma estrada imersa no 
azul, surgia a imagem luminosa de Amália. 

116
 

 
 
Esse jogo de superposição de imagens possibilita a visão da encarnação de 

Julieta em Amália, possibilitando o entendimento do duplo na literatura.  

No último capítulo, Amália e Hermano após, cinco anos, retornam à casa 

que havia sido totalmente destruída pelo incêndio e relembram do acontecido: 

 

‒ Tu me deixaste no baile... Eu tive um pressentimento cruel, e corri... 
Felizmente encontrei-te: estavas na sala, de pé. Foi talvez o rumor de meus 
passos que te perturbou. Eu te prendi nos meus braços com receio que me 
fugisses. Tu me contaste tudo. Querias morrer para não ser infiel a Julieta e 
tinhas preparado o incêndio que devia consumir teu corpo, e a imagem 
daquela que tu amavas. Eu também devia morrer, e consumir-me contigo. 
Foi então que nossos lábios se tocaram. Tu me pertencias; e eu o salvei 
para o meu amor. Era preciso arrancar-te desta casa; quando partimos, sem 
que nos vissem, deixei nela o incêndio que a devorou. Depois partimos para 
a Europa e... 
 
‒ E eu renasci para a felicidade, disse Hermano, cingindo a loura cabeça da 
moça e pousando-lhe um beijo na face.

117
 

Nesse momento da narrativa, surge uma criança que é a filha do casal, de 

nome Julieta, que “tinha as feições da mãe, os mesmo traços, a mesma expressão; 

mas os cabelos e os olhos eram castanhos, e não louros.”118 
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Esse dado traz a ambivalência da associação entre Amália e Julieta, 

questionado por Hermano, que afirma não compreender o porquê da semelhança, 

para ele, do perfil das duas mulheres, a primeira e a segunda esposa, que para ele 

parecem a mesma pessoa.  

Esse mote foi muito bem aprofundado por Alencar na complexidade do perfil 

de Hermano, pois à medida que Amália se anulava em sua própria personalidade, 

seu esposo se questionava a respeito de amar a presença viva de Julieta ou a 

própria Amália que se dissipava na imagem de Julieta, o que teria causado a grande 

inquietação do personagem, sendo confundida até mesma com a loucura, por se 

sentir infiel às juras que fizera a primeira esposa, totalmente perturbado pela atração 

que sentia por Amália. 

Aqui se encerra o romance com a retomada do tema do sobrenatural, de que 

haveria mais para ser visto e compreendido na experiência humana do que somente 

aquilo que se vê objetivamente, ou cientificamente. Mais uma vez, a menção ao 

Dr.Teixeira, o médico oftalmologista que, no início do romance, mencionara a 

respeito -  e que foi devidamente assinalado nesta pesquisa -  que não havendo 

maior mistério e maior ilusão que a vida, nós vivemos sem saber nossa origem “e a 

realidade de nossa existência”, abrindo-se a possibilidade dos comentários das 

considerações finais, aproximando esse pensamento aos princípios da 

reencarnação e da multiexistencialidade, proposta de leitura do romance 

apresentada neste trabalho. 119 

E, finalmente, o amor vence, o amor abnegado de uma mulher que não 

acreditava no amor e que, no entanto, é totalmente transfigurada na representação 

alencariana e que devolve ao amado a sua total reabilitação, a reapropriação de 

consciência e o discernimento, deixando o passado de ser um fantasma para se 

tornar apenas uma lembrança, e a felicidade tomando conta do final feliz do casal e 

do romance sentimental e romântico. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho partiu de uma proposta sugerida por Barata (2012), mas 

por ele não desenvolvida: a possibilidade de “uma leitura pautada pela doutrina 

espírita kardecista”. Tal hipótese foi por ele excluída, tendo em vista a sua opinião 

de o romance em estudo não ser enquadrado como uma “literatura  considerada 

espírita”, e nos respaldou para uma investigação pautada nos seguintes caminhos 

de leitura: 

Em primeiro lugar, concordamos que não se trata de uma literatura espírita, 

até mesmo porque o autor era um católico convicto. Entretanto,  na observação da 

relação entre as personagens e o enredo, constatamos a viabilidade e a 

probabilidade das novas ideias que surgiram com o advento do Espiritismo, de Allan 

Kardec, em fins do século XIX, no meio literário da Corte,  terem reverberado como 

ressonância histórica para o autor, que se mantinha atento às transformações de 

seu tempo. Novas correntes cientificistas inspiraram as elites intelectuais daquela 

época, tais como  o darwinismo social de Herbert Spencer, o monismo alemão de 

Ernst Haeckel e o positivismo francês de Augusto Comte.  

Assim sendo, a ficção fantástica brasileira deste período acabou sendo 

sufocada pelas duas vertentes de ficção alencariana - a regional e a urbana -, que 

originaram as linhas hegemônicas da ficção brasileira, a psicológica e a regionalista. 

O caminho a uma tradição de ficção sobrenatural foi substituído pelo modelo de um 

modelo mais pautado na realidade, “conforme o promovido por Alencar e seus 

contemporâneos, conduzindo nossa literatura a uma tradição mais realista que a dos 

demais países latinoamericanos”. 120 

Embora Alencar tenha conquistado seu espaço, com a publicação de 

diversas obras que merecem todo o nosso respeito, a concepção espiritualista não 

estivera devidamente destacada em sua fortuna crítica. Entretanto, presumimos que 

a convivência com a morte iminente, por ocasião de uma doença com a qual 

conviveu por mais de três décadas, teria acentuado a sua preocupação em deixar 

uma obra para a posteridade, a fim de conquistar um público mais jovem e afeito às 

novas ideias da modernidade, uma vez que suas obras passaram a não ter a 
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mesma receptividade das décadas anteriores, e uma obra mais afeita aos novos 

ideais poderiam assegurar o futuro de seus próprios filhos, que ainda eram 

pequenos por ocasião de seu falecimento. E o Espiritismo era uma delas. 

A menção à obra de Théofile Gautier, Spirite, no romance em estudo, que 

embora tenha sido polêmica na  época de sua publicação, na França, por também 

não se constituir como uma obra espírita, e sim como uma ficção do gênero 

fantástico, teria inspirado o autor a contribuir com mais esta obra - Encarnação - 

introduzindo à coleção alencariana um novo modelo, que embora desconectado de 

sua vasta produção, estaria conectado aos ideais do momento histórico. 

A segunda hipótese vislumbrada para a aproximação com o ideário do 

Espiritismo é a transfiguração de Amália em Julieta, e de Julieta em Amália. O fato 

de a primeira esposa conversar e conviver com o marido vivo, seria perfeitamente 

explicável e aceitável pela doutrina espírita e pela presença do fantástico na 

literatura.  

A leitura aqui apresentada não pretendeu justificar a presença da doutrina 

espírita na obra, e sim a sua aproximação, não só pelos elementos sobrenaturais de 

transfiguração, como também da constatação de que o último capítulo da obra 

aproxima o entendimento de que a encarnação de Julieta em Amália teria provocado 

a sua própria reencarnação, como Julieta, filha de Amália, menina que teria a 

semelhança da esposa-falecida.  

Além disso, é possível entender a leitura a começar por uma semipossessão 

consentida, explicada no Livro do Espíritos, de Allan Kardec:  

 

POSSESSOS 
473. Pode um Espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma 
pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do 
outro que se acha encarnado neste corpo? 
 
“O Espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se 
com um Espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos 
que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, o encarnado é 
sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha 
revestido. Um Espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por 
isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado 
para sua existência material.”

121
 

 

Não havendo uma possessão propriamente dita, desde que não seja 

possível a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, existe porém a 
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possibilidade daquele que sofra a possessão, de consenti-la, o que pudemos 

entender pelo título do romance. 

Da mesma forma, a reencarnação presumida na leitura de Julieta-primeira 

esposa a Julieta-filha, está explicada no Livro dos Espíritos, como segue: 

 

A REENCARNAÇÃO 
166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida 
corpórea, acabar de depurar-se? “Sofrendo a prova de uma nova 
existência.” 
a) — Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação 
como Espírito? “Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma 
transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal.” 
b) — A alma passa então por muitas existências corporais? 
“Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário 
pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. 
Esse o desejo deles.” 
c) — Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado 
um corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim 
que se deve entender? “Evidentemente.”

122
 

 
 

E, a respeito de “encarnação”, o mesmo livro diz o seguinte: 

 
Encarnando no corpo do homem, o Espírito lhe traz o princípio intelectual e 
moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes 
dão às suas paixões duas origens diferentes: umas provêm dos instintos da 
natureza animal, provindo as outras das impurezas do Espírito, de cuja 
encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a 
grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o Espírito se liberta pouco a 
pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. 
Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação.

123
 

 

Assim sendo, essa pavimentação inicial, de presunção de uma leitura 

alternativa, inserida em um viés alternativo de doutrina espírita não sugere que o 

romance tenha se pautado em um perfil religioso, mas sim filosófico e científico, 

presumindo-se as influências das novas ideias europeias e da introdução do 

Espiritismo no Brasil, por Allan Kardec e sua influência na literatura. 
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