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A Coleção Decadentismo
Recuperar obras literárias esquecidas é uma tarefa 

que se aproxima tanto do trabalho arqueológico quanto do 
detetivesco. Arqueológica porque é preciso “escavar” camadas 
de textos sobre textos a fim de se encontrar os vestígios do texto 
procurado, detetivesca porque, outras vezes, é preciso desconfiar 
daqueles vestígios e distinguir a falsa pista do relato confiável. 
Agora, se aliamos o esquecimento a outros (maus) hábitos, 
como a censura, oficial ou não, teremos um quadro ainda 
mais complexo para aquele que se dedica ao passado porque 
será preciso vencer os muros da invisibilidade construídos por 
décadas, às vezes séculos, de silêncio.

Dotados de temas considerados decadentes, notadamente 
temas relativos à sexualidade, mas não apenas, a Coleção 
Decadentismo propõe questionar o nosso tempo, a nossa 
cultura, a nossa história. Primeiramente e de forma irônica, 
a própria maneira de compreender a decadência. Costumes, 
morais, éticas em ruínas? Ou será que a contemporaneidade não 
consegue suportar o passado como essas obras nos revelam? Ou 
seria apenas decadência uma forma conservadora de se perceber 
uma transformação social, cultural, histórica, afinal? Em segundo 
lugar, longe de se ancorar a uma única forma de decadência, a 
coleção procura reunir aqueles textos esquecidos, silenciados, 
invisíveis e censurados e que, por isso tudo, são desconhecidos, 
mas que, mesmo assim, preservaram a sua potência histórica e 
cultural. Potência que relativiza a história e a cultura do tempo 
passado e do tempo presente. E, por fim, perguntar por que 
a sexualidade incomoda, incomoda-nos e incomoda aqueles 
que detêm o poder da censura, do silêncio e do esquecimento, 
num passado qualquer, nesse presente qualquer e continuará, 
certamente, a incomodar num futuro qualquer. 

Prof. Dr. Mário César Lugarinho
Consultor
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Nota do editor
Pensar numa coleção é sempre um trabalho coletivo e 

que demanda uma atenção mais que especial. Esse é o caso 
da Coleção Decadentismo, que estreamos neste volume, Um 
homem gasto, em que contamos com diversos pesquisadores 
para chegar ao produto final. Primeiramente, não posso deixar 
de citar o professor Dr. Mário César Lugarinho, consultor 
desta coleção, que tanto contribuiu para que ela ganhasse 
corpo. A partir de nossos encontros e conversas, surge a ideia 
de suprir o mercado editorial brasileiro com a literatura da 
virada do século XIX para o XX, e o resultado é este que se 
vê. Seu desejo por textos deste período, fazendo uma ponte  
Brasil – Portugal, nos fez crer que era possível seguir adiante 
com o projeto. A ele dedico o meu maior apreço e admiração, 
esperando contribuir à altura de suas expectativas.

Falar deste período é um anseio de muitos. 
Primordialmente da editora, que desde sua concepção pretende 
abarcar este período entre séculos e seus desmembramentos na 
área de gênero e sexualidade. Oriunda de projeto de pesquisa 
realizado pelo prof. Dr. Fábio Figueiredo Camargo, O Sexo 
da Palavra – Projetos Editoriais se propõe a publicar os textos 
reconhecidos como apagados da história literária, que fazemos 
também em outras coleções. Há em nós um incômodo com 
o desparecimento de certos textos e para tal trabalhamos para 
que eles voltem a circular, sempre em edições dedicadas a um 
design contemporâneo que dialogue com o público leitor atual. 
Ainda existem muitos “primeiros textos produzidos em língua 
portuguesa” que pretendemos colocar em pauta, um a um eles 
vão aparecendo e ganhando forma.

Aqui o propósito é mais específico e tem por vontade 
investigar estes textos considerados decadentes, que mostram 
uma urbe em transformação, o avanço da tecnologia e o 
distanciamento do homem da natureza. O ser humano em 
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transformação, com seus questionamentos frente a uma 
patologização da sexualidade, é fator de busca nesta coleção, 
que também tenta abarcar as artes como um todo e seu reflexo 
nesta sociedade que vê na ciência fator de modernização. O 
homem urbano, a cidade e o homem.

Assim sendo, e fundamental para a criação deste objeto-
livro, não posso deixar de ressaltar o bravo trabalho de 
investigação do Dr. Hélder Thiago Maia, que com seu faro de 
pesquisador fez o estopim deste livro; a busca do texto, assim 
como sua digitalização, e o prefácio crítico que se lê adiante. 
Sem ele talvez nem a coleção seria pensada, afinal tudo acaba 
por se desenvolver a partir de Um homem gasto.

Para esta edição fizemos a atualização da ortografia 
conforme o novo acordo ortográfico aprovado no Brasil em 
1995, mantendo as expressões raras do vocabulário médico da 
época, as quais trazem muita expressividade ao texto, algumas 
bastante rebuscadas. Mantivemos os usos de mesóclises e 
ênclises. Algumas palavras e expressões encontram-se entre 
colchetes, pois faltam ou letras ou preposições, que podem 
ter ocorrido como erros no modo de impressão, e tomamos 
como edição a ser seguida a primeira, publicada por Matheus, 
Costa & C., em 1885. 

Não existe forma mais justa e afetuosa de agradecer a 
todos os envolvidos do que oferecer o livro pronto. A feitura 
de cada um deles é um processo de imersão que se pretende  
admirado e consumido. Então, para tal, sem mais delongas, é 
com muito prazer que vos apresento o primeiro volume da 
Coleção Decadentismo, Um homem gasto.

Sejam todes bem vindes.
 

Antonio K.valo
Editor-chefe
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Ferreira Leal,
o litterato gasto

Helder Thiago Maia1

No século XIX, os primeiros especialistas do espaço 
urbano, antes mesmo de geógrafos, arquitetos e urbanistas, 
foram os médicos. Vivemos, nesse período, a utopia higienista, 
onde a medicina passou a ter como principal função, 
conforme Michel Foucault (1999, p. 291), a “higiene pública”. 
A retórica médica assumiu um discurso de autoridade que 
se traduziu, como assinala Marcelo Teixeira (2013, p. 64), em 
uma medicalização das cidades, em políticas de ordenamento 
e administração da vida biológica e em uma psiquiatrização 
dos “perversos”.

A medicalização das cidades, por exemplo, envolvia 
não só reformas urbanas, mas também o confinamento e/
ou a expulsão dos “perversos”. Se a cidade (e a sociedade) 
era um corpo enfermo que precisava de cuidados médicos 
(intervenções urbanas), os “perversos” eram entendidos 
como o vírus que impedia a recuperação da saúde e da moral 
do espaço urbano e da sociedade. Foi a partir desse tipo de 
discurso que os médicos, com o apoio de militares, passaram 
a atuar como os primeiros administradores do espaço.

Com a emergência do higienismo, o discurso 
e a manipulação espacial, segundo Teixeira (2013, p. 
25), convergiram também para questões morais; 
consequentemente, as reformas urbanas passaram a 
funcionar como dispositivos biopolíticos que também 

1 Helder Thiago Maia é doutor em literatura comparada pela UFF-2018 e 
autor do livro O devir darkroom e a literatura hispano-americana (2014) e de Ci-
nemão: espaços e subjetividades dark room (2018).
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buscavam controlar, organizar e reprimir os corpos a partir 
de interpelações normativas e hierárquicas de gênero, etnia, 
classe, sexualidade, discapacidade. Como afirma Gabriel Giorgi 
(2004, p. 63), o aparato médico-criminológico do higienismo 
proporcionou uma linguagem que legitimou os sonhos de 
extermínio dos corpos dissidentes. Nessa perspectiva, seguindo 
uma razão burguesa, o saneamento do meio supostamente 
levaria à elevação da moral social.

Como consequência, as dicotomias entre as sexualidades 
e os gêneros considerados saudáveis e morais e aqueles 
considerados patológicos e perversos estruturaram as 
reformas urbanas, ao mesmo tempo em que promoveram 
uma normalização da heterossexualidade e uma patologização 
dos dissidentes. Como nos recorda Teixeira (2013, p. 62), é 
nesse cenário que são criados os termos (e as identidades) 
homossexual (1869) e heterossexual (1892), além de outras 
“perversões”. 

A utopia higienista, no entanto, teria repercussão não só 
na produção espacial, mas também na produção de corpos, 
subjetividades e identidades. Como argumenta Foucault (1999, 
p. 301), a sexualidade foi o núcleo de um saber médico sobre 
a loucura e a anormalidade que se apoiava em uma teoria 
de degenerescência e que entendia a sexualidade como foco 
de doenças e “taras” psicológicas hereditárias. Esse discurso 
médico teve efeitos consideráveis sobre as doutrinas e as 
práticas eugênicas, assim como também sobre a criminologia, 
a antropologia e a literatura.

Lourenço Ferreira da Silva Leal, médico carioca 
especialista em “moléstias de senhoras e de crianças” (BLAKE, 
1899), nascido em 30 de agosto de 1850, é esse típico médico 
do final do século XIX, não só por pretender atuar como 
organizador do espaço a partir da ideia de higiene pública, 
como podemos perceber em seu primeiro livro Da topografia 
e da climatologia da cidade do Rio de Janeiro sob o ponto de vista de 
sua forma exterior, estatura, volume e peso; da meteorologia em geral 

(1872), mas também por transformar a gestão do espaço e da 
higiene pública em um dispositivo que identifica e entende os 
“perversos” como o vírus que gasta e destrói a saúde moral da 
cidade, assim como por sugerir e legitimar o extermínio desses 
corpos/vírus – ainda que seja através do suicídio – como o 
tratamento adequado que levaria ao saneamento moral da 
sociedade, como podemos perceber principalmente no livro 
Um homem gasto: episodio da historia social do XIX século – estudo 
naturalista (1885), mas também no seu terceiro e último livro 
Supplicio de um marido (1888).

O livro que apresentamos a seguir é, portanto, 
importantíssimo do ponto de vista histórico-literário, uma 
vez que hoje é considerado o primeiro texto em prosa da 
literatura brasileira a abordar a homossexualidade masculina, 
ainda que a partir da patologização e da sugestão do suicídio 
como saída moral para os perversos. Nesse sentido, é 
interessante perceber como os discursos médicos e literários 
podem atuar conjuntamente para suicidar as diferenças e os 
corpos dissidentes.

No entanto, é preciso dizer também que a 
homossexualidade não é o tema principal dessa narrativa, mas 
talvez o seja a devassidão e a promiscuidade sexual. Apesar 
disso, a homossexualidade cumpre um papel importante no 
texto, uma vez que é esta prática que não só desencadeia, como 
também determina a vida de “perversões” da qual Alberto, o 
homem gasto, gozará. 

É interessante perceber e seria frutífero analisar 
posteriormente o porquê dos primeiros livros do que hoje se 
entende como literatura LGBTQI+, para além de uma crítica 
a essas instituições normalmente religiosas, recorrerem 
a espaços (panópticos), como o internato, o colégio e o 
convento, como lócus privilegiado dos corpos dissidentes. No 
livro de Ferreira Leal, por exemplo, o internato é construído 
como um espaço onde meninos, ainda crianças, aprendem 
“a chafurdar na podridão” do “erro nefando”, “sem jamais 
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conseguir se emancipar” (LEAL, 1885, p. 179).
Um homem gasto, entretanto, foi publicado sob o 

pseudônimo de L. L., que se apresentava como um estudioso 
naturalista, como podemos constatar no Jornal do Commercio 
(RJ) de 26 de maio de 1885. No entanto, o enigma sobre a 
identidade do autor já parece resolvido três anos depois, 
quando, no lançamento do terceiro livro de Ferreira Leal, o 
mesmo jornal, em 8 de julho de 1888, publiciza a autoria dos 
outros livros do autor, incluindo entre estes Um homem gasto. 

O uso de um pseudônimo possivelmente se justifica 
por um desejo do autor, enquanto médico “respeitado” e em 
ascensão social, de não ser reconhecido por um livro que não 
só abordava “perversões sexuais”, ou seja, “realidades quasi 
inconciliaveis com o decoro da narração” (LEAL, 1885, p. 11), 
como também era vendido como “romances para homens”, 
o que significava que o texto não só era impróprio para 
mulheres, mas que também era classificado como indecente 
ou até mesmo pornográfico. De acordo com o jornalista C. de 
L., do Jornal do Commercio (RJ), n.115, de 26 de abril de 1885:

Salvo a difficuldade dizendo que é um livro 

indecentissimo para todos, mas muito 

moral para alguns. O leitor espanta-se: 

pois não tem de que. Indecente é tudo 

que fere o decoro: moral o que inculca 

bons costumes ou corrige as mãos. Uma 

enfermaria cirúrgica onde se descompoem 

os enfermos, é indecente; mas nella 

contemplar os pavorosos effeitos do vicio, 

pode ser de moralissimo effeito para a mor 

parte dos viciosos. Um homem gasto está 

neste caso. Quem tiver meninas e crianças 

em casa não deixa aquelle volumito por 

cima das mesas. Nelle se agitão questões 

physiologicas assás espinhosas. Quanto aos 

mancebos que alegremente se depauperão 

e arruinão pelo traiçoeiro caminho da vida 

pandega, bom é que se precatem, lendo 

este episodio e delle tirem a moralidade 

antes que lhe chegue o epilogo, e com este 

o tardio e inutil arrependimento.

Escrito, sob a influência do pensamento médico-
sociológico do higienismo, e apresentado, desde o seu título, 
como um estudo naturalista, Um homem gasto é parte, portanto, 
de um conjunto de textos que a historiografia literária 
tradicional denominou como Naturalismo. De acordo com 
seu autor-narrador, o livro é uma “analyse das anomalias”, que 
“tem merecido e merecerá ainda os mais variados estudos”, 
de onde se conclui que “a hygiene entretem relações de 
intimidade com a moral e com a transgressão dos preceitos” 
(LEAL, 1885, p. 11-14). 

Como argumenta Carlos Fígari (2007), o naturalismo 
literário narra os gêneros e as sexualidades dissidentes de 
forma idêntica aos tratados de médicos do final do século 
XIX. Nesse mesmo sentido, acredito que a única coisa que 
diferencia os tratados médico-criminológicos dos textos 
literários são os meios de circulação e de recepção dessas 
textualidades (MAIA, 2018, p. 28). Assim sendo,

Homossexuais e lésbicas são apresentados 

com infâncias difíceis, pais alcoólicos ou 

degenerados, vidas e relações complicadas, 

voluptuosas e, finalmente, trágicas. Sempre 

subjaz a moral burguesa reforçando o 

padrão de normalidade: vidas “desregradas” 

terminam mal. O esquema é fechado, não 

há outra possibilidade de vida além da 

“correta” e pautada (FIGARI, 2007, p. 352).

A partir de Foucault (1985, p. 112), podemos dizer que o 
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