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“Thus Huckleberry Finn met the need to address worries 

about the emerging modern world through a text which, 

in its diverse moments, in its reassuring recontainments 

and in its constant and therefore worrisome confounding 

and redrawing of oppositions and boundaries, could be 

read as a heightening of anxiety or as a promise of 

compensatory control.”  

Randall Knoper1 

 

 

 

O comentário de Randall Knoper em relação a Adventures of Huckleberry Finn leva-

nos a reflectir não só sobre a polémica em que o romance se viu envolvido aquando da sua 

publicação em Fevereiro de 1885, como também sobre o fenómeno de hipercanonização que 

este mesmo romance experimentou nas décadas posteriores à 2ª Guerra Mundial. A este 

propósito, note-se ainda que o comentário de Ernest Hemingway2 tecido relativamente ao 

romance continua a motivar o aparecimento de algumas vozes dissonantes, que encontrámos 

em inúmeros artigos sobre esta obra quer em revistas, quer em livros de interpretação crítica 

sobre este texto de Mark Twain. 

Durante o período em que viveu, Mark Twain, pseudónimo de Samuel L. Clemens, 

destacou-se pela forte oposição que sempre adoptara relativamente aos padrões culturais 

instituídos na sociedade sua contemporânea. Com a publicação de Adventures of Huckleberry 

                                                 
1 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn” in Prospect – An Annual of American Cultural Studies, Jack Salzman (ed.) (Cambridge 
University Press, 1989) p. 138. 
2 “All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn… it’s the best 
book we’ve had. All American writing comes from that. There was nothing before. There has been nothing as 
good since.” The Green Hills of Africa (1935). 
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Finn, o receio de que o seu livro não alcançasse o sucesso pretendido depressa inquietou o 

autor, aumentando paulatinamente este desassossego com a inexistência de qualquer tipo de 

reacção ao romance da parte da crítica literária. Na verdade, as primeiras impressões sobre a 

narrativa em estudo, publicadas em jornais da especialidade, começaram timidamente a 

surgir um mês após a sua publicação. No início, os comentários revelaram-se favoráveis e, 

inclusivamente, denotavam uma certa empatia pelo seu herói - Huck. No entanto, uma radical 

e acutilante tomada de posição foi adoptada por parte da comissão representante da biblioteca 

pública de Concord, no estado do Massachusetts. O grupo responsável pela selecção de livros 

dessa biblioteca declarou que o romance continha linguagem ofensiva e, por isso, pouco 

educativa, sendo, por conseguinte, deliberada a sua exclusão do catálogo da biblioteca, 

marcando, assim, o absoluto boicote à obra e, subsequentemente, ao seu autor. Louisa May 

Alcott, autora de Little Women, que privou com escritores como Ralph Waldo Emerson, 

Henry David Thoreau e Nathaniel Hawthorne, mostrou, de igual modo, o seu profundo 

desagrado para com Mark Twain, declarando: “If Mr. Clemens cannot think of something 

better to tell our pure-minded lads and lasses, he had best stop writing for them.”3 As 

declarações proferidas pelos representantes daquela biblioteca pública e a posição de Louisa 

May Alcott instalaram a controvérsia e deram início a uma discussão que se alastrou à 

imprensa a qual, até ao momento, não se havia pronunciado sobre o assunto. Por outro lado, 

também os jornalistas censuraram o autor e a sua obra, acusando-o de escrever um romance 

de conteúdo imoral e desprovido de valores. Corroborando esta afirmação, o jornal intitulado 

Republican de Springfield escreveu, em Março de 1885, que “it is time that this influential 

pseudonym [Mark Twain] should cease to carry into homes and libraries unworthy 

productions”.4 Estas alegações impeliram Samuel L. Clemens a escrever uma carta, com um 

                                                 
3 Louisa May Alcott in Justin Kaplan, Mr. Clemens and Mark Twain. (New York: Pocket Books, 1968) p. 314. 
4 Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn. (Edited by Thomas Cooley, A Norton Critical Edition, 3ª 
edição) p. 308. Sempre que haja referências à obra em estudo passaremos a utilizar a sigla AHF seguida da 
respectiva página. 
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tom marcadamente irónico, endereçada ao seu editor na qual se congratulava com o facto de 

a rejeição de Adventures of Huckleberry Finn por parte de biblioteca de Concord lhe ter 

assegurado o sucesso do romance. Uma vez que o conteúdo da carta fora publicado em vários 

jornais, as declarações nela assinaladas vieram a público e originaram uma nova vaga de 

opiniões, que apenas serviu para reiterar a postura de Mark Twain.  

Controverso no ano da sua publicação, o romance Adventures of Huckleberry Finn 

desencadeou uma longa discussão que subsiste até aos nossos dias. Contudo, é na década de 

quarenta do século XX que o texto de Mark Twain atinge o mais elevado estatuto, sendo 

relançada de novo a polémica. Com efeito, nos anos 40, o texto ficcional de Samuel L. 

Clemens tornou-se no principal e mais importante objecto de crítica literária e de discussão 

académica, adquirindo progressivamente notoriedade no âmbito do cânone literário 

americano. De acordo com Jonathan Arac5, o estatuto de hipercanonização alcançado pela 

obra Adventures of Huckleberry Finn verificou-se igualmente quando passou a incorporar o 

plano curricular das escolas, sendo que a sua abordagem na sala de aula assentava no estudo 

minucioso e na reflexão de momentos marcantes extraídos do romance como, por exemplo, 

aquele que remete para o tema da moralidade de Huck no amplamente estudado capítulo 

XXXI. Assim, o processo de hipercanonização de Huckleberry Finn teve início no ano de 

1948 com a publicação de um estudo académico da autoria de Lionel Trilling, sucedendo-se, 

dentro da mesma linha temática, outros estudos pertinentes de Walter Blair e Henry Nash 

Smith. Este fenómeno de hipercanonização do romance estendeu-se até 1964, aquando da 

publicação de The Machine in the Garden de Leo Marx6
. 

                                                                                                                                                       
 
5 Cf. Jonathan Arac, Huckleberry Finn as Idol and Target: the functions of criticism in our time (Wisconsin: 
The University of Wisconsin Press, 1997) p. 6.  
6 Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America (London: Oxford 
University Press, 1973, 3ª edição). 
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Não menos importante são os acontecimentos da esfera politico-social do periodo 

histórico compreendido entre 1948 e 1964, nomeadamente o início da Guerra Fria e a 

emergência da legislação dos direitos civis, visto que marcaram aquela era e agudizaram a 

discussão em torno de romance de Mark Twain. Tal deve-se ao facto de Lionel Trilling ter, 

de modo assertivo, declarado que Huck e o escravo Jim formavam, a bordo da jangada, uma 

“community of saints”7 , isto é, uma comunidade isolada que ignora as diferenças raciais e os 

preceitos que regulamentam a cultura dominante, atribuindo a Adventures of Huckleberry 

Finn o epíteto de uma nova América, livre do preconceito racial. Porém, a comunidade afro-

americana reagiu com hostilidade as estas ilações e rebelou-se contra o facto de Huckleberry 

Finn servir como símbolo de propaganda aos direitos civis, assim como também contra o 

facto de o romance fazer parte do programa escolar, designadamente nos níveis básico e 

elementar. É que, para os afro-americanos, o romance do Sr. Clemens era, de forma evidente, 

racialmente ofensivo.  

Em 1982, a polémica ganha novos contornos e mediatismo quando John Wallace, 

professor na Mark Twain Intermediate School, em Fairfax County, no estado da Virginia, 

manifesta, numa atitude de sublevação, a sua desaprovação relativamente ao romance, 

referindo que este mais não é do que “racist trash”8. Assemelhando-se a Verne B. Brown, 

editor responsável pela edição censurada e adulterada em 1957,9 John Wallace dedicou-se 

seguidamente à elaboração de uma edição onde as palavras “nigger” e “hell” eram 

criteriosamente excluídas, com o intuito de, deste modo, o romance poder ingressar na lista 

dos livros acreditados para o ensino. Mediante as declarações de John Wallace, Nat Hentoff, 

                                                 
7 Stuart Hutchinson (ed.), Mark Twain: Critical Assessments (Helm Information, 1993, vol. III), p. 273.   
8 Jonathan Arac, Huckleberry Finn as Idol and Target, p. 67. 
9 Para uma melhor compreensão do que está a ser explanado, parece-me pertinente relembrar um incidente que 
teve lugar na cidade de Nova Iorque em Setembro de 1957 em que tinha sido acordado que uma edição 
adaptada de Huckleberry Finn seria utilizada para leccionar na escola, uma vez que a comunidade afro-
americana considerava a versão original do romance racialmente ofensiva. Porém, o que torna esta história 
curiosa é que essa versão, cujo editor era Verne B. Brown, incluía duas palavras – designadamente, “Negro” e 
“Negroes”- que nunca tinham sido utilizadas por Mark Twain no romance. Tal adulteração do texto, na tentativa 
de evitar que as susceptibilidades fossem abaladas, contribuiu, mais uma vez, para acentuar o problema racial 
latente. 
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um simpatizante do Libertarianism
10, ripostou e, adoptando uma posição claramente racista, 

afirmou que o problema não se encontrava no romance, mas, pelo contrário, residia no 

professor que o leccionava (referindo-se, neste caso, a John Wallace). Este incidente serviu 

não só para reiterar o ponto que John Wallace ansiava demonstrar, isto é, “black students do 

not see the same thing in this book that a white teacher sees”11, mas também para questionar 

se Huckleberry Finn levanta questões raciais ou, por outro lado, se critica o sistema 

esclavagista que imperou nos estados sulistas no periodo anterior à Guerra Civil. É pois 

inevitável a mescla destes dois pontos de vista, tornando a barreira da diferença entre ambos 

muito ténue. Quanto a este ponto, parece-nos pertinente reflectir sobre a acepção dos termos 

“nigger” e “slave” não só no contexto do ano de publicação, como também no tempo 

diegético do romance de Mark Twain. Efectivamente, a opinião dos críticos sobre a forte 

carga pejorativa dos termos é unânime; porém, é também argumentado que a palavra 

“nigger” era frequentemente utilizada nos estados sulistas ante bellum para designar o 

escravo negro, adquirindo, portanto, unicamente uma componente descritiva ou referencial. 

No final do século XIX, o uso desse termo pelos brancos passou, implícita e/ou 

inconscientemente, a servir o objectivo de reflectir a supremacia da raça branca sobre os 

indivíduos de raça negra.12  

 Em 1995, o lugar de Adventures of Huckleberry Finn no canône literário e nos planos 

curriculares das escolas foi novamente questionado pelos estudiosos, tendo nesse mesmo ano 

a romancista Jane Smiley tecido uma dura e incisiva crítica ao autor do romance no artigo 

                                                 
10 Corrente política que defende que o estado deve intervir o mínimo possível na vida dos cidadãos. Os 
militantes e os seguidores do Libertarianismo ou Libertarismo acreditam que a liberdade de expressão, a 
liberdade sexual ou o jogo não devem ser restringidos pelo governo, uma vez que os consideram crimes sem 
vítimas. A função do estado deve ser apenas a de impedir a violação dos direitos humanos naturais. Note-se 
ainda que esta teoria política encontra eco na anarquia.   
11 Jonathan Arac, Huckleberry Finn as Idol and Target, p. 69. 
12 A este propósito, atente-se no exemplo citado por Edward Ayers exemplificativo da subjugação dos negros, 
designadamente quando um jovem de raça branca referindo-se a um negro como “Mr. Jones”, de imediato é 
repreendido pela sua tia que lhe diz: “No, son. Robert Jones is a nigger. You don’t say ‘mister’ when you speak 
of a nigger. You don’t say ‘Mr. Jones,’ you say ‘nigger Jones’.” (ARAC 1997: 80) 
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intitulado “Say It Isn’t So, Huck: Second Thoughts on Mark Twain’s ‘Masterpiece’”.13  

Smiley, nesse mesmo artigo, afirma veementemente: “it undoubtedly would have been better 

for American literature, and American culture, if our literature had grown out of one of the 

best-selling novels of all time, another American work of the nineteenth century, Uncle 

Tom’s Cabin”.14 A autora explicita que o problema de Huckleberry Finn radica no próprio 

autor porque este apresenta o escravo Jim numa posição de subjugação e de dependência face 

a Huck, King, Duke ou até Tom Sawyer, que o usa para satisfazer os seus caprichos. Jane 

Smiley prossegue reiterando que a inclusão da obra no canône literário americano foi 

nitidamente uma estratégia política para lançar o debate em torno do racismo. Contudo, 

Smiley defende que a canonização de Huckleberry Finn serve esse intuito de forma vil 

porque, na sua perspectiva, “all you have to do to be a hero is acknowledge that your poor 

sidekick is human; you don’t actually have to act in the interests of his humanity.”15 

 Na verdade, passados mais de 100 anos desde a sua publicação, Adventures of 

Huckleberry Finn continua a suscitar opiniões divergentes e a alimentar polémicas e isto 

porque Mark Twain se dispôs narrar a peculiar história de um rapaz e de um escravo negro, 

que empreendem uma viagem ao longo do rio Mississippi, ambos em busca de uma vida 

melhor que se pautasse pela justiça e pela igualdade. Ou seja, tanto Huck como o escravo Jim 

anseiam libertar-se dos grilhões de uma sociedade fortemente corrompida, na demanda de 

uma existência de contornos utópicos e/ou pastoris. Aliás, esta busca protagonizada pelos 

dois viajantes em fuga encontra eco nas motivações dos primeiros colonos da América, ou 

seja, também eles abandonaram os seus países à procura de prosperidade em solo americano.   

Efectivamente, a América tem sido, desde sempre, um ponto de refracção, ou seja, 

afigura-se não só como uma utopia, mas também como uma distopia. Esta concepção da 

América é partilhada por todos aqueles que nela se fixaram, nomeadamente os colonos 

                                                 
13 Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, p. 354-362. 
14 Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, p. 358. 
15 Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, p. 362. 
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ingleses e holandeses, numa fase inicial. Atente-se que o objectivo primordial destes colonos 

era a criação de uma nova ordem social e religiosa na América, fisicamente selvagem e 

virgem, mas tida como o espaço ideal para a realização de sonhos. Sendo assim, para os 

primeiros colonos, o conceito de utopia permaneceu porque eles saíam dos seus países de 

origem fugindo à fome, à doença, à pobreza e às opressões políticas e religiosas e viajavam 

para a América com o intuito de construir uma nova sociedade e nela cumprir os desígnios 

divinos, por outras palavras, levar a vida que Deus lhes tinha reservado e que não poderiam 

ter na velha Europa. Na América, descrita como um espaço selvagem, vazio e puro, a raça 

humana poderia começar de novo. Neste seguimento, os colonizadores puritanos depararam 

não com um jardim ou um paraíso semelhante ao Jardim do Éden, mas justamente com o 

oposto, ou melhor, encontraram uma paisagem selvática, a “wilderness”. A missão deles 

consistia em dominar essa natureza selvagem, transformando-a num paraíso terrestre, uma 

vez que esta oportunidade foi oferecida por Deus. A América constituía assim a promessa de 

uma Nova Jerusalém. Mas é desde já digno de nota o facto de que a necessidade de 

modificação da “wilderness” conduziria, inevitavelmente, à industrialização e ao progresso, 

transformando progressivamente a América na terra do futuro e no símbolo do capitalismo. 

Intrinsecamente associada à transformação da paisagem selvagem americana está o 

conceito “fronteira” porque remete para o avanço dos colonos em direcção a Oeste e, por 

conseguinte, para a conquista e domínio da “wilderness” através da subjugação da natureza 

pela civilização. Nesta linha sequencial, o conceito “fronteira” adquire pertinência, visto que 

este assume uma importância acrescida no contexto americano, assim como também lhe está 

inerente um significado muito peculiar. Em 1893, Frederick Jackson Turner apresenta uma 

tese, intitulada The Frontier Thesis, que tinha como objectivo reflectir sobre a importância de 

uma fronteira em constante movimento (desde 1607 até 1890) na formação do carácter de 

excepção americano. De forma lacónica, a sua teoria insiste no facto de que a história da 
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América coincide com a colonização do Oeste. Ou seja, a sua teoria debruça-se sobre a 

existência de uma área territorial inexplorada, sobre o contínuo recuo e avanço dos colonos 

em direcção a Oeste, sobre a conquista do espaço selvagem - a “wilderness”-, sobre o 

confronto com o povo nativo índio, sobre uma espécie de fluidez que caracteriza a vida 

americana e sobre a confrontação da natureza e da civilização. Na óptica de Frederick 

Jackson Turner, todos estes aspectos referenciados confluem para a explicação do 

desenvolvimento americano, enquanto povo e nação. Inicialmente, a fronteira era a costa 

atlântica, mas o seu progressivo avanço em direcção a Oeste tornou-a num símbolo do 

individualismo e do espírito americanos. Na realidade, durante a colonização da América, a 

“wilderness” dominava os colonos; porém, essa situação foi rapidamente invertida e a força 

do homem transformou esse estado selvagem com que se havia deparado numa fase 

preliminar. À medida que o homem invade a terra, avançando contra a natureza, ele foi se 

adaptando às condições de vida primitivas e/ou pastoris. Todavia, não era somente o homem 

que ocupava essas áreas bravias e virgens. Paulatinamente, a industrialização, que se afigura 

como um traço distintivo dos centros urbanos situados a Leste, acompanhou o movimento do 

homem no sentido da costa do Pacífico e, consequentemente, o estado primitivo da natureza 

foi também perdendo as suas características iniciais. Ou seja, à medida que a fronteira avança 

para Oeste, avança, de igual modo, a urbanização, a cidade e a industrialização, sendo o 

confronto entre natureza e centros urbanos inevitável e irreconciliável. Nos finais do século 

XIX, a paisagem rural americana assinalava já transformações acentuadas e irreversíveis: o 

progresso, a indústria e a urbanização estavam a instalar-se, de forma premente, no espaço 

outrora virgem e intocável, ou seja, a força da máquina invadia o jardim.  

A sociedade americana do final do século XIX experienciava assim um momento 

único na história da sua nação, pois esta atravessava um periodo de transformações radicais a 

nível da indústria, da tecnologia e do comércio. Um dos principais motores que proporcionou 
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a expansão da industrialização na América foi a existência de matéria-prima em abundância, 

nomeadamente, o ferro, o carvão e o petróleo. O alargamento da rede de comunicação, 

designadamente a expansão da rede férrea e o aumento do fluxo de transportes via marítima, 

bem como a elevada taxa de mão-de-obra emigrante barata contribuiram de igual modo para 

o desenvolvimento tecnológico do país. Por último, a atmosfera de optimismo vivida e o 

espírito de iniciativa dos cidadãos catapultaram a América para o lugar de principal país que, 

durante aquele periodo, registou o maior crescimento económico e populacional. A ânsia pela 

aquisição de riqueza também se afigura como um traço distintivo daquela época, surgindo 

exemplos de homens de negócios de sucesso, tais como Andrew Carnegie, John D. 

Rockfeller ou Cornelius Vanderbilt que se notabilizaram na área da produção do aço, 

petróleo e caminhos-de-ferro, respectivamente. Paralelamente, invenções de aparelhos 

eléctricos e/ou de sistemas mecânicos, como por exemplo o telefone, o telégrafo ou o barco a 

vapor, só para nomear alguns, surgiam a um ritmo inigualável. A América competia agora 

com a Inglaterra e a Alemanha, onde a revolução industrial se havia instalado mais cedo. 

Consequentemente, devido ao acentuado fluxo de emigrantes e ao êxodo rural, o número de 

habitantes por metro quadrado nos centros urbanos aumentou consideravelmente, conduzindo 

ao aparecimento das primeiras cidades industriais e transformando as cidades em focos de 

criminalidade e vícios.   

Mark Twain foi o autor que mais se destacou no periodo designado de Gilded Age, 

pois ele foi não só o seu principal crítico, mas também interveniente activo. Parece-nos 

pertinente notar que esta expressão foi cunhada pelo próprio Mark Twain ao aplicá-la como 

título de um seu romance publicado em 1873 – The Gilded Age: A Tale of Today. Nesse texto 

ficcional de 1873, Twain e o seu colaborador, Charles Dudley Warner, teciam uma acutilante 

crítica à classe política, acusando-a de corrupção e de fraude. Na realidade, o autor, 

analogamente a outros americanos seus contemporâneos, nutria uma profunda preocupação 
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com o rumo que a América estava a tomar. Mas se por um lado ele denotava uma certa 

apreensão em relação à ânsia pela aquisição de riqueza, por outro advogava que o progresso e 

a industrialização eram indubitavelemente uma mais-valia para o país. Arthur G. Pettit 

confirma essa inquietude que abalava e perturbava Twain, pois frequentemente o autor “was 

pulled in so many directions at once by his enormous energies and diffuse interests that he 

became, curiously, the country’s ‘united’ man only by experiencing the most profound and 

disquieting sense of personal and philosophical disunity.”16 Mark Twain considerava-se 

incapaz de escolher entre a vida confortável que levava, sempre na ânsia de adquirir riqueza 

através de alguma descoberta surpreendente e inovadora, e a nostalgia que sentia 

relativamente a uma vivência mais simples, similar àquela que experienciou no periodo 

anterior à Guerra Civil americana. Ora, as preocupações reveladas por Mark Twain inserem-

se num tema muito comum na literatura americana do século XIX, designadamente “the 

penalties and perils attendant upon piercing Nature’s mask.”17 É assim que o escritor reflecte 

no seu romance Adventures of Huckleberry Finn as ansiedades de uma época que atribuía 

uma importância acrescida à natureza, uma vez que esta era entendida como um sinal divino. 

Mas o povo americano estava, de facto, disposto a alterar esse espaço natural em prol do 

progresso e da industrialização. A máquina era entendida como uma invasora que destruía a 

paisagem natural oferecida por Deus. Na óptica de Leo Marx, Mark Twain em Huckleberry 

Finn reforça o impulso pastoril porque “he [Clemens] had described how the older and by 

now idealized society of the valley was being torn apart by the new industrial power.”18 De 

um modo geral, os escritores do século XIX pressentem a mudança dos novos tempos e 

temem os seus perigos, sendo levados, num primeiro impulso, a deixarem transparecer, nos 

seus romances, as emoções, as ansiedades e os comportamentos que essa nova aura de 

                                                 
16 Thomas Inge (ed.), Huck Finn Among the Critics: a centennial selection, 1884-1984. (Washington, D.C.: 
United States Information Agency, 1984), p. 5-6. 
17 Leo Marx, The Pilot and the Passenger: essays on Literature, Technology and Culture in the United States. 
(New York and Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 23. 
18 Leo Marx, The Pilot and the Passenger, p. 27. 
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mudança suscita, visto que “what gives rise to the emotion is not the machine, but rather its 

presence against the felt background of the older historic landscape.”19  

Em nosso entender, a narrativa presentemente em estudo reflecte as preocupações 

acima transcritas, apesar do tempo diegético em que decorre a acção não coincidir com o 

tempo cronológico da escrita do romance, isto é, apesar da obra em análise ter sido publicada 

em 1884, a acção da diegese decorre nas vésperas do arranque da industrialização - “forty to 

fifty years ago”. As possibilidades de estudo da obra à luz do contexto histórico-social da 

Gilded Age não se esgotam aqui e parece-nos fundamental uma abordagem nesse sentido.  

 Assim, focalizando na temática das ansiedades provocadas pela industrialização no 

final do século subjacente ao romance Adventures of Huckleberry Finn, a problematização 

que aqui se fará procurará, acima de tudo, demonstrar a importância do contributo de Twain 

para a produção literária da América do século XIX, bem como procurará explorar a 

pertinência dos múltiplos contributos dos estudiosos para melhor compreender este texto 

ficcional. Deste modo, o artigo intitulado“‘Away from Home and Amongst Strangers’: 

Domestic Sphere, Public Arena, and Huckleberry Finn” do Professor Randall Knoper 

distingue-se como sendo assaz pertinente, uma vez que o estudioso começa por referir que 

uma reflexão aturada em torno da ficção literária produzida na América do século XIX deve 

inevitavelmente ter em atenção o contexto histórico-social em que determinado romance se 

inscreve. Deste modo, o periodo designado por Gilded Age deve ser tido em conta para o 

estudo do romance Adventures of Huckleberry Finn.   

Assim, na perspectiva de R. Knoper, o romance Adventures of Huckleberry Finn 

encerra em si mesmo as dificuldades de um periodo marcado por fortes mudanças a nível 

social, económico e urbanístico que alterariam, profunda e irreversivelmente, o modo de vida 

americano. Refere, igualmente, que no romance é notória a clara divisão entre aquilo que é 

                                                 
19 Leo Marx, The Pilot and the Passenger, p. 117-118. 
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do domínio do público e o que é relativo ao foro do privado, ou seja, a separação 

novecentista do local de trabalho e do ambiente doméstico. A este respeito, R. Knoper 

escreve que esta dicotomia se verificou marcadamente no Norte uma vez que se tornava 

imperiosa a busca de equilíbrio e de estabilidade no seio do crescente estado caótico da 

cidade. Deste modo, a classe média urbana procurava marcar a cisão entre a privacidade que 

caracterizava a casa/lar e a agitação típica do ambiente mais urbano. 

Neste seguimento, o artigo destaca que Adventures of Huckleberry Finn recria a 

experiência de uma classe média em ascensão que enfrenta as vicissitudes de uma cultura 

urbana massificada. Para este estudioso, o romance problematiza as contrariedades sentidas 

pelas personagens no sentido de conferir consistência à vida perante a ausência de ordem nos 

centros urbanos. Knoper prossegue afirmando que Huck, no artigo mencionado 

anteriormente, é entendido como símbolo de uma “multitude of anxieties about eroding 

social controls”20 porque esta personagem representa a ansiedade perante a existência 

babélica da cidade/realidade. A título exemplificativo, este aspecto é visível nos momentos 

em que Huck se recusa a frequentar a igreja ou a escola ou quando rejeita a sua figura 

paterna, iniciando inadvertidamente uma viagem com um escravo fugitivo. O objectivo 

primordial de Huck é viver à margem da sociedade e dos “valores” que esta representa; é 

viver em estado natural, ou seja, em harmonia com a natureza; é fugir aos malefícios da 

industrialização. A argumentação de R. Knoper no seu artigo aponta para essa realidade: 

“Huck wants to escape to the river or to the territory (embodiments of fluidity and 

boundarylessness) in order to be the perennial adolescent, always liminal and marginal, 

forever wild and loose, outside the family.”21  

                                                 
20 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 126.  
21 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 127.  
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Knoper, no seu artigo, faz ainda notar que se por um lado Huck procura libertar-se 

dos laços da família e afastar-se da anarquia da sociedade, por outro ele, juntamente com o 

escravo Jim, constituem uma unidade familiar na jangada, utilizada para viajar ao longo do 

rio Mississippi. A este propósito, Knoper faz notar que, no séc. XIX, o espaço doméstico 

surge associado à figura feminina e, por conseguinte, aos valores da sinceridade, 

transparência e intimidade. De modo similar, as crianças e os indivíduos de raça negra 

afiguravam-se como os elementos da sociedade passíveis de dispor dos mesmos traços 

distintivos caracterizadores da mulher que se movimentava, por excelência, no ambiente 

doméstico. Do mesmo modo, a jangada de Huck e Jim ganha a conotação de espaço 

privilegiado onde os valores anteriormente mencionados imperam, contrapondo-se ao perfil 

das personagens Duke e King, representativas do mundo desregrado, decadente e corrupto 

dos homens da cidade. Ou seja, a jangada adquire, no romance, os contornos de um refúgio 

ou de um santuário visto que ela é sinónimo de segurança e tranquilidade para Jim e Huck. 

Na jangada, ambos os viajantes sentem-se protegidos do mundo exterior, apreciam os 

momentos de liberdade e prosseguem a sua viagem com serenidade. Randall Knoper afirma 

muito pertinentemente que a convivência na jangada por parte do jovem orfão e do escravo 

negro acentua a cisão entre a esfera da privacidade e a realidade exterior, visto que “the raft 

becomes a sanctified place of trust separate from the disguise and duplicity assumed by 

nearly everyone in the public realm.”22  

A esfera da interioridade apenas existe por oposição à realidade exterior, pois esta 

realidade exige controlo e requer contenção no que concerne à revelação pessoal. Segundo o 

artigo, a conduta ou o comportamento social podem ser denunciadores da verdadeira 

identidade. Deste modo, a mulher emergia como um ser propenso à autenticidade, 

transparência e integridade e, por esse motivo, o domínio público seria um território adverso 

                                                 
22 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 127. 
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e inadequado para a figura feminina. Todavia, o homem é-nos remetido para esse espaço uma 

vez que é associado à recusa de revelação interior, sendo portanto seguro para este nele se 

movimentar. No que concerne à incapacidade para o disfarce, o pré-adolescente Huck 

assemelha-se, portanto, à figura feminina porque também ele receia expor o seu eu interior 

pela adopção irreflectida de determinadas atitudes comportamentais – “And we see the 

conviction that inadvertant gestures, manner, and incidental expressions were the most 

truthful and revealing, or exposing and betraying, because they were unconscious.”23 R. 

Knoper tece ainda uma reflexão sobre a questão da consciência como reguladora do 

comportamento social e conclui que, neste romance de Mark Twain, Huck, ao ter de 

enfrentar o dilema de denunciar ou não o escravo Jim a Miss Watson, sente-se dividido entre 

solucionar a questão de acordo com o código de justiça da comunidade onde está inserido ou 

recorrendo, para o efeito, à sua própria consciência moral. Quando Huck destrói a carta 

endereçada a Miss Watson, ele reconstrói uma nova ordem social – “This (...) restates the 

belief that private experience is morally superior to public life, and must be offered some 

reassurance – that even a marginal young man, a figure loaded with anxieties about 

dissolving social controls, had an inner mechanism of ‘heart’ that would protect and preserve 

the social order growing out of the home.”24  

A nossa intenção é demonstrar como o artigo intitulado“‘Away from Home and Amongst 

Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and Huckleberry Finn” lança uma perspectiva, a 

nosso ver, pertinente sobre o romance em estudo, visto que este reflecte as ansiedades 

finiseculares que o povo americano experimentava. Por isso, esta obra twainiana sugere 

algumas representações urbanas que merecem evidentemente a nossa atenção, uma vez que 

se mesclam com a demanda de um ideal pastoril. Porém, o presente estudo, tematizando a 

                                                 
23 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 131. 
24 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 134. 
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questão das ansiedades provocadas pela industrialização, procurará igualmente incorporar 

uma visão crítica do artigo mencionado, tornando-se, então, necessário fazer incidir o olhar 

sobre a totalidade dos contributos teóricos.   

Assim, no primeiro momento, iremos proceder à contextualização histórica da 

sociedade do final do século XIX, ou seja, o periodo intitulado de Gilded Age, procurando 

focalizar os factores que impulsionaram a industrialização e as alterações que marcaram quer 

a paisagem, quer o espírito americanos. Acentuaremos também as consequências que daí 

resultaram como, por exemplo, o aumento da densidade populacional, fruto da emigração e 

do êxodo rural. A subsequente e inevitável emergência da cidade industrial é amplamente 

tratada no segundo capítulo do primeiro momento, dando especial relevo ao crescente 

problema da criminalidade e da proliferação de vícios, bem como às reformas adoptadas para 

fazer face à imoralidade que se propagava na cidade. A primeira parte desta reflexão finda 

com uma rápida apreciação do livro que designou a nova era – The Gilded Age: A Tale of 

Today.  

A segunda grande unidade deste trabalho versará sobre o romance Huckleberry Finn e 

como este reflecte a mentalidade de um momento da história da América. Assim, num 

primeiro momento, começaremos por centrar a nossa atenção nas motivações da fuga de 

Huck Finn e do escravo Jim do sistema social vigente. Estas personagens são obrigadas a 

desempenhar os papéis que a sociedade lhes atribui e é da insatisfação e descontentamento 

desses papéis que irrompe o desejo volitivo de fuga nestas duas personagens. Para reforçar a 

severidade e a brutalidade das comunidades do vale do rio Mississippi, afigura-se-nos como 

primordial o tratamento, na segunda parte do segundo capítulo, do conjunto de episódios 

picarescos que ambos experienciam juntos ao longo da viagem no rio e que, por conseguinte, 

propiciam a Huck não só uma maturação gradativa e processual, mas também o 

desenvolvimento de um profundo repúdio resultante dos encontros que tem com a 
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civilização. Veremos que desses encontros se podem delinear as características de uma 

sociedade pouco tolerante e de matriz esclavagista que imperava no Sul ante bellum. Por fim, 

na última parte do mesmo capítulo, procuraremos reflectir sobre as representações urbanas e 

as ansiedades finisseculares emanantes, tendo como texto de referência o artigo de Randall 

Knoper, já aludido noutro momento desta introdução.    
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1.1 A nova era industrial: da “small town” aos arranha-céus. 

 

“the American mechanizes as an old Greek sculpted, as the Venetian painted.” 

Times (1878)25  

 

 A epígrafe escolhida para iniciar o presente capítulo foi retirada da edição de 22 de 

Agosto de 1878 do jornal londrino e remete para um período marcante da história da 

sociedade americana - a Gilded Age -, cujo início data da segunda metade do século XIX. 

Animada por uma ambiência caracterizada não só pela inovação mecânica e pela proliferação 

industrial, mas também por um crescimento populacional e económico acentuado, a 

sociedade oitocentista experienciou de igual modo uma profunda e irreversível metamorfose 

operada quer na mentalidade dos americanos, quer na paisagem natural da América.  

Na verdade, ainda no final do século XVIII, alguns homens de estado e das letras 

estavam convictos que, à semelhança da Inglaterra, uma revolução industrial e tecnológica, 

que afectaria e transformaria drasticamente o Novo Continente, a nível social, económico e 

cultural, estava iminente na América. As vantagens e os benefícios da mecanização 

evidenciavam-se de tal maneira que ofuscavam os efeitos negativos que dela poderiam advir. 

Todavia, vozes dissonantes alertaram para o potencial destrutivo da máquina, gerando 

alguma discórdia e desconfiança no seio da comunidade, pois em 1787 a sociedade 

americana era ainda essencialmente agrária. De facto, até à data a maior parte dos cidadãos, 

cujo rendimento familiar provinha integralmente do trabalho agrícola, residia em zonas 

rurais. Além disso, a dimensão do próprio país acentuou o tardio arranque da 

industrialização, uma vez que o escasso número de habitantes se dispersava pelo vasto 

                                                 
25 Sean Dennis Cashman, America in the Gilded Age: From the Death of Lincoln to the Rise of Theodore 

Roosevelt, (New York: New York University Press, 1984, 3rd edition), p. 5. 
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território. Porém, aquando da sua intervenção em 1787 na Constitutional Convention, Tench 

Coxe, político/economista visionário, advogava que a escassez de mão-de-obra e a dimensão 

do território não se afiguravam como obstáculos ao desenvolvimento do país, mas antes 

serviriam justamente a função de impulsionar o progresso. Mas, tendo em mente que a 

independência política da América exigia a criação de uma economia auto-suficiente e 

equilibrada, Tench Coxe afirmava que a América reunia todas as condições para concretizar 

tal projecto. Ou seja, este defensor da industrialização propôs a introdução da máquina no 

quotidiano dos americanos sem que isso significasse necessariamente o abandono da mão-de-

obra trabalhadora na agricultura. Porém, Tench Coxe não subestimava a urgência de 

conservação da vida rural e/ou do espaço natural e, deixando-se seduzir pelas potencialidades 

da máquina, considerava que esta se afigurava como um instrumento que permitia ao 

indivíduo cumprir os desígnios de Deus no Novo Mundo. Partilhando a mesma linha de 

pensamento, Daniel Webster, estadista e nacionalista ferveroso da segunda metade do século 

XIX, era também um forte entusiasta das potencialidades que a máquina proporcionava e 

concluia sempre os seus discursos com uma homenagem à mecanização, à capacidade 

inventiva do homem e ao “milagre” que a era sua contemporânea vivia. Por seu turno, para o 

escritor inglês Thomas Carlyle, o termo “machine” adquiria dois significados bem distintos, 

que se complementavam mutuamente. Se por um lado a palavra nos remete para alterações 

na paisagem natural e no sistema socio-económico, por outro reporta-nos para mutações na 

esfera da interioridade de cada indivíduo. Na sua perspectiva, Carlyle entendia que os efeitos 

da mecanização não atingiam apenas o mundo físico mas também a forma de pensar e de 

sentir, ou seja, acreditava que o fenómeno da industrialização estava a provocar “a mighty 

change in [their] whole manner of existence”.26 Além disso, considerava ainda que “by 

placing undue emphasis upon the external environment, the new technology [threatened] to 

                                                 
26 Leo Marx, The Machine in the Garden, p. 174. 
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destroy moral force.”27 Partilhando da mesma opinião, John Orvis, num artigo para o jornal 

Harbinger, profetiza, em 1847, a destruição da natureza infligida pela invasão e pela 

imposição da máquina no espaço natural e no quotidiano dos americanos. Orvis anteviu que 

“the beautiful pastoral life of the inhabitants will give place to oppressive factory life – quiet, 

rural pursuits will be absorbed in the din, conflict and degradation of manufacturing and 

mechanical business.”28 A seu ver, industrialização era claramente sinónimo de perda de 

harmonia, ausência de equilíbrio e disseminação da destruição.     

Apesar dos juízos emitidos, o arranque da industrialização ocorreu no ano de 1844 e 

atingiu o seu pico no final do século XIX, designadamente nas duas últimas décadas. Tal 

como Tench Coxe previu, a máquina invadiu e modernizou a vida americana, pois na 

América sobejavam recursos naturais para que tal transformação fosse exequível, visto que 

possuía “two-thirds of the world’s coal; immense deposits of high-quality iron ore; great 

resources of petroleum; and, in the West, a natural treasury of gold, silver, and copper.”29 

Assim, edificaram-se novas ruas e cidades, bem como foram criados os primeiros meios de 

comunicação que constituíam o símbolo dos novos tempos e da modernização, 

nomeadamente o barco-a-vapor, os caminhos-de-ferro e a locomotiva. A este propósito, 

Andrew Carnegie, o magnata da indústria do ferro, fez notar, num tom laudatório, o 

incomensurável sucesso alcançado pelo povo americano, proferindo que “the old nations of 

the earth creep on at a snail’s pace; the Republic thunders past with the rush of the 

express.”30 Carnegie estava convicto de que a América se tornara, em todos os parâmetros, a 

mais recente super potência mundial - “In population, in wealth, in annual savings, and in 

public credit; in freedom from debt, in agriculture, and in manufactures, America already 

                                                 
27 Leo Marx, The Machine in the Garden, p. 176. 
28 Leo Marx, The Machine in the Garden, p. 216. 
29 Sean Dennis Cahsman, America in the Gilded Age, p.5-6. 
30 Andrew Carnegie, “The Upward March of Labor” in Problems of Today: Wealth, Labor, Socialism. (Garden 
City, N.J.: Doubleday 1933).  
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leads the civilized world.”31 O progresso foi ainda condicionado por outros factores cruciais 

nomeadamente o aumento demográfico provocado, não só por um crescimento da taxa de 

natalidade mas também pela entrada em massa de emigrantes, o génio inventivo e criativo do 

povo americano, a capacidade organizacional das indústrias e ainda a atmosfera de 

optimismo e o espírito de iniciativa que permeava o quotidiano americano. Durante este 

período, o self-made man, figura paradigmática, servia como exemplo para todos aqueles 

que, movidos pela ambição, buscavam riqueza e prosperidade económica – “Many early 

industrial entrepreneurs had begun their working lives as craftsmen, mechanics with a knack 

for invention, and had risen to wealth and status as a result of their mechanical skill and 

entrepreneurial expertise.”32 Todos estes factores precipitaram, sem dúvida, o fenómeno da 

industrialização e do comércio na América. Na verdade, a pedra angular da nova economia 

industrial residia nos caminhos-de-ferro pois, com a expansão ferroviária, estes 

proporcionaram a edificação de novas zonas de comércio originando, por conseguinte, os 

primeiros centros urbanos: “Industrial growth and westward expansion were assured by the 

revolution in transportation and the revolution in communications.”33 Em 1890, as cidades 

americanas modernizavam-se e o aço constituía agora a matéria essencial para a construção 

de pontes, edifícios e outras infra-estruturas. A proximidade entre universos assaz díspares, 

como o campo e a cidade, aconteceu devido à expansão e alargamento da rede de caminhos-

de-ferro, como sublinha Sam Bass Warner, Jr.: “In the early spring carloads of Louisiana 

strawberries were rushed to the cities of the northeast two thousand miles away while beef 

from Chicago, china dishes from Trenton, New Jersey, iron roofing from Birmingham, 

Alabama, door locks from New Haven, Connecticut, coal from Pennsylvania, and oil from 

Oklahoma crisscrossed the nation to bind up the farms, villages, and cities into one unified 

                                                 
31 Andrew Carnegie, “The Upward March of Labor”. 
32 Alan Trachtenberg, The Incorporation of America: Culture and Society in the Gilded Age, (New York: Hill 
and Wang, 1982) , p. 32. 
33 Sean Dennis Cashman, America in the Gilded Age, p. 6.  
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economy.”34 Se por um lado o alargamento das vias de comunicação foi conducente à 

expansão das primeiras cidades, por outro o crescimento populacional acompanhou essa 

subida, registando-se em 1865 aproximadamente trinta e seis milhões de habitantes na 

América e tendo ultrapassado, em 1901, os setenta e sete milhões. Concomitantemente, 

inventos como o telégrafo, o telefone, a electricidade e a modernização da própria imprensa 

permitiram o debate político, asseguraram a chegada da informação aos cidadãos e 

possibilitaram uma maior eficiência nas trocas comerciais. E foi também durante o período 

da Gilded Age que se registou uma profusão de patentes para novos engenhos, como a 

lâmpada inventada por Thomas Alva Edison, o telefone da autoria de Alexander Graham 

Bell, o telégrafo criado por E. A. Callahan, o elevador por Elisha G. Otis, a máquina de 

escrever concebida por Cristopher Shoes, entre muitos outros. Note-se que parte destes 

aparelhos mecânicos sofreram somente um aperfeiçoamento o qual surge facilitado não só 

pelo avanço tecnológico da época, mas também pela curiosidade intrínseca e instintiva que 

distinguia o cidadão americano dos demais. A este respeito, Mark Sullivan oferece uma 

explicação que corrobora este aspecto: “Intellectual freedom and curiosity about the new, the 

instinct of the American mind to look into, examine, and experiment – this led to, among 

other things, a willingness to ‘scrap’ not only old machinery but old formulas, old ideas; and 

brought about, among other results, the condition expressed in the saying that ‘American 

mechanical progress could be measured by the size of its scrapheaps.’”35 Parece-nos 

pertinente notar ainda que o desejo de reduzir os custos industriais passou pela necessidade 

de mecanizar as linhas de produção, constituindo assim um dos factores que contribuiu para 

o avanço tecnológico americano.  

Efectivamente, como já fizemos notar, o crescimento da indústria foi 

inequivocamente alcançado pela presença de matéria-prima em abundância e pelo 

                                                 
34 Sam Bass Warner, Jr. in S. Luther Luedtke (Editor), Making America – The Society and Culture of the United 

States, (Washington, D.C.: Forum Series, 1988, 2nd Edition), p. 109. 
35 Sean Dennis Cashman, America in the Gilded Age, p.7. 
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alargamento das vias de comunicação até então desenvolvidas. Tal como a rede ferroviária 

moldou e regulou o funcionamento urbano à escala nacional, também a rede rodoviária 

exerceu um manifesto domínio a nível do planeamento e crescimento interno das cidades. Na 

verdade, a partir da segunda década do século XIX, cada passo que se dava no sentido de 

solucionar determinados problemas levantados pela vivência urbana trazia novos desafios no 

que concerne, por exemplo, ao tratamento do problema do tráfego, ao da poluição ou à 

questão do planeamento urbano.  

No que diz respeito ao tráfego, a expansão da rede rodoviária extinguiu a cidade 

essencialmente pedonal, típica da era colonial, na qual os habitantes se deslocavam 

maioritariamente a pé ou utilizavam o cavalo com as respectivas carruagens como os meios 

primordiais de locomoção. O autocarro surgiu, na década de 20 do século XIX, como o 

primeiro meio de transporte colectivo, sendo que no início tinha capacidade para cerca de 

vinte passageiros e existia apenas em cidades de maiores dimensões, como Nova Iorque, 

Boston, Filadélfia ou Nova Orleães. Posteriormente, o horsecar emerge na década de 50, 

distinguindo-se do autocarro pelo aumento substancial da velocidade e da capacidade de 

utilizadores. Proporcionava ainda uma viagem menos atribulada e mais tranquila, uma vez 

que este novo meio de transporte se deslocava sobre trilhos de aço. Todavia, a proliferação 

dos dejectos destes animais na via pública emergia como a principal desvantagem deste meio 

de transporte, uma vez que colocava sérios problemas de saúde pública – “In a city like 

Milwaukee in 1907 with a human population of 350,000 and a horse population of 12,500, 

this meant 133 tons of manure a day, for a daily average of nearly three-quarters of a pound 

of manure for each resident.”36 Este meio de transporte apresentava, no entanto, outras 

limitações, ou seja, o horsecar só poderia transportar mais passageiros se se acrescentassem 

mais cavalos o que, por conseguinte, se afigurava como impraticável nas cidades em franco 

                                                 
36 Maury Klein e Harvey A. Kantor, Prisoners of Progress: American Industrial Cities, 1850-1920. (New York: 
Macmillan, 1976), p. 134. 
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desenvolvimento. Para colmatar esta contingência, sucederam-se algumas experiências, 

sendo que em 1886 a Montgomery’s Court Street propôs um sistema de transporte movido a 

electricidade inédito no país. Mais tarde, o engenheiro naval Frank J. Sprague, que trabalhou 

com Thomas Edison, apresentou uma proposta para a construção da primeira linha de 

eléctricos em Richmond, na Virginia. Esta nova solução foi bafejada de sucesso, procedendo-

se posteriormente à ampliação da linha do eléctrico a outras cidades do país. Contudo, para 

fazer face ao emaranhado de cabos eléctricos que se formavam durante períodos de 

tempestade, Frank J. Sprague redesenhou o seu projecto, concebendo “an electrical multiple-

unit control system which allowed each car to be independently powered, lighted, heated, and 

braked.”37 Ao mesmo tempo que se desfazia do embaraço de fios eléctricos suspensos nas 

ruas, Sprague encetava uma nova descoberta: a do metropolitano. No final do século XIX, 

Boston foi a cidade pioneira na utilização deste inovador meio de transporte, tendo-se 

construído aproximadamente dois quilómetros e meio de linha. Segue-se posteriormente 

Nova Iorque que adoptou sem restrições o transporte subterrâneo, uma vez que, por um lado, 

a solidez e a compactividade do seu solo assim o facilitavam e, por outro, o avolumar do 

tráfego citadino o exigia. Todas estas inovações a nível dos transportes afectaram a 

organização e o crescimento das cidades, transformando-as em dormitórios para as classes 

mais baixas. As classes sociais mais abastadas deslocaram-se para a periferia onde se 

regozijavam com uma vida mais saudável e tranquila, enquanto que os mais pobres se 

amontoavam nos centros urbanos vivendo contiguamente com indústrias, comércio e trânsito.     

O desenvolvimento tecnológico que definiu este período verificou-se também a nível 

da construção civil, visto que foi sendo introduzido o uso do aço e do ferro na edificação de 

pontes e de prédios. Na realidade, esta nova aplicação operou uma radical metamorfose na 

fisionomia e arquitectura das cidades: floresciam mais fábricas que encerravam em si 

                                                 
37 Maury Klein e Harvey A. Kantor, Prisoners of Progress, p. 135. 
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mesmas longas linhas de produção com as respectivas máquinas, cresciam bairros 

residenciais sombrios e insalubres onde habitava a classe trabalhadora empobrecida e 

pululavam agora arranha-céus que albergavam diversos escritórios e empresas distribuídos 

pelos inúmeros pisos. Este tipo de construção em altura sofreu algumas críticas pois, além de 

ser considerada pouco fiável e segura, contribuía para a concentração de um grande número 

de pessoas no mesmo local. Por conseguinte, em 1916 foi criada uma lei restritiva, 

impedindo a construção de arranha-céus excessivamente altos. Porém, os arquitectos 

contornaram este problema, adoptando um novo estilo arquitectónico denominado de 

“wedding cake”, que consistia num estreitamento progressivo dos últimos pisos do edifício. 

No entanto, a técnica do “balloon frame” foi sem dúvida aquela que mais impulsionou o 

crescimento das cidades. Este método consistia em construir a estrutura básica de um edifício 

recorrendo a unidades de madeira standardizadas que se uniam encaixando-se umas nas 

outras. O “balloon framing” permitiu construir de forma célere e a custos reduzidos, uma vez 

que não necessitava de mão-de-obra qualificada, como fazem notar M. Klein e H. Kantor: 

“The first balloon-frame building appeared in Chicago, where in 1833 a carpenter named 

Augustine Deodat Taylor built the city’s first Catholic church in three months at a cost of 

only $400.”38 Desta forma, o crescimento urbano continuou e foi acompanhado pelo aumento 

populacional citadino. Mas a massificação da população nos centros urbanos suscitou novos 

desafios para as entidades que governavam as cidades pois viam-se obrigadas a fornecer aos 

cidadãos as condições básicas de habitabilidade como o acesso à água, à electricidade, ao gás 

e a outras infra-estruturas. É nesta altura que surgem as primeiras empresas de prestação de 

serviços como, por exemplo, empresas de pavimentação de estradas, de recolha de resíduos 

urbanos ou de trabalhos de manutenção. Estas contribuiram essencialmente para a ruptura 

financeira dos municípios, visto que não resolviam de forma eficaz os problemas que cidade 
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suscitava. A título exemplificativo, o objectivo primordial dos governadores residia em 

contratar as empresas de pavimentação que ofereciam os orçamentos mais baixos, efectuando 

o respectivo pagamento após a conclusão da obra. Deste modo, os empreiteiros centravam 

prioritariamente a sua atenção na última fase do trabalho, isto é, na colocação do tapete e 

respectiva sinalização, negligenciando as fases anteriores. Esta prática, para além de ser 

contra-producente, era deveras dispendiosa pois a durabilidade dos pisos era também muito 

curta. Foi só nas últimas duas décadas do século XIX que realmente se começaram a 

pavimentar as ruas de forma eficiente. Os constructores descobriram que uma das formas de 

reduzir os custos residia em preparar devidamente as respectivas fundações, aumentando por 

conseguinte a durabilidade do piso das estradas. É igualmente no final do século que a água 

canalizada passa a receber tratamento, fazendo diminuir a taxa de mortalidade por febre 

tifóide em Pittsburgh, que havia registado o índice mais elevado de sempre entre 1899 e 

1907.  

O avanço tecnológico, que distinguiu a época em estudo, contribuiu para que todos os 

inventos e inovações passassem a fazer parte integrante do quotidiano da sociedade 

americana ao ponto de se transformarem em condição sine qua non do novo modo de vida. 

Todavia, de entre todas as invenções, o relógio de pulso adquire o estatuto de criação 

emblemática da nova era industrial, uma vez que todos os aspectos da vida quotidiana se 

encontravam subjugados à organização criteriosa do tempo, senão atentemos nas seguintes 

palavras: “Trains ran on schedule and were expected to be ‘on time’; work proceeded with 

‘clockwork efficiency’; mechanical processes were geared ‘according to the clock’; novels 

gave way to ‘periodicals’; and when electricity was mated with the clock in plants, workers 

had to ‘clock in’”.39  Numa época em que se tornou imperioso aumentar os níveis de 

produtividade, Frederick W. Taylor, chefe de departamento na Midvale Steel Company na 

                                                 
39 Maury Klein e Harvey A. Kantor, Prisoners of Progress, p.135. 



31  

Pennsylvania, efectua os primeiros estudos sobre a organização racional do tempo dos 

operários fabris – ‘time-study experiments’. O método de Taylor ou taylorismo, de um modo 

abrangente, consiste em dar instruções sistemáticas, precisas e adequadas a cada trabalhador 

que, por sua vez, terá de executá-las num tempo médio pré-estabelecido, visando optimizar a 

produção e obter o máximo desenvolvimento. Devido ao avanço do seu pensamento e ao seu 

método inovador descrito em The Principles of Scientific Management (1911), Frederick W. 

Taylor foi considerado o pai da Administração Científica.  

O final do século XIX apresentou também novos problemas e desafios à classe 

governativa. Ao mesmo tempo que a celeridade da tecnologia se impunha, a sociedade do 

final do século suscitava igualmente problemas sociais de difícil resolução para os seus 

líderes políticos. Estes viam-se confrontados com questões sociais complexas às quais tinham 

de dar resposta prontamente e sofriam com frequência acusações de má conduta. O período 

da Gilded Age constituiu, assim, um verdadeiro campo de batalha para os homens da política, 

uma vez que as suas atitudes comportamentais eram acutilantemente analisadas, 

transformando-se em verdadeiras provações a nível profissional. Efectivamente, a classe 

política era frequentemente alvo de comentários hostis por parte dos seus contemporâneos, 

cuja conduta era descrita como “poor in purpose and barren in result”40. Por outro lado, os 

jornais da época também não poupavam críticas à classe política, pois a maior parte dos 

periódicos, sendo simpatizantes de um determinado partido político, raramente teciam 

comentários favoráveis à facção partidária oponente. De facto, as páginas dos jornais 

emergiam como o espaço propício para levar a cabo acções de difamação, injúria e vitupério. 

A título exemplificativo, em 1885, o governador do estado do Ohio, Joseph B. Foraker, teceu 

o seguinte comentário relativamente à função que os jornais serviam, ou seja, citando Charles 

W. Calhoun, “for some newspapers it was a ‘common thing to call the man with whom they 
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do not happen to agree, a liar, a thief, a villain, a scoundrel, a Yahoo, a marplot, a traitor, a 

beast, anything and everything they may be able to command in the way of an epithet.’”41 

Estavam pois lançados os primeiros alicerces para a forma de fazer política na América do 

século XX.  

Durante a Gilded Age, a distinção entre Democratas e Republicanos era na prática 

quase inexistente pois as linhas de orientação de ambas as ideologias convergiam. Por esta 

razão, como os cidadãos não viam os seus direitos serem bem representados pelos dois 

partidos mencionados, surgiram durante este período partidos alternativos com o intuito de 

colmatar as necessidades dos cidadãos. No entanto, os partidos recém criados raramente 

prosperavam no âmago do cenário político pois não conquistavam a confiança dos cidadãos, 

nem adquiriam poder institucional. O intitulado People’s Party, comummente designado 

como os Populists, foi possivelmente na década de 90 a facção partidária que mais influência 

alcançou, conseguindo um grande número de apoiantes, sobretudo junto dos agricultores que 

estavam descontentes com o sistema político bi-partidário. Este grupo da sociedade sentia na 

pele os efeitos negativos do progresso, visto que os preços praticados pelo mercado 

capitalista não favoreciam a economia do sistema agrário. Todavia, a maior parte dos votos 

eram distribuídos pelos dois partidos mais influentes na época, isto é, os Democratas e os 

Republicanos.  

Quanto ao estereótipo do líder político da Gilded Age, este emerge como sendo um 

indivíduo que se servia da sua condição para ascender social e economicamente, revelando 

absoluto desinteresse pela res publica. Curiosamente, estudos recentes mostram que o oposto 

era habitual sobretudo nos políticos que ocupavam lugares cimeiros. Ou seja, alguns líderes 

incorporavam cabalmente os seus deveres como servidores dos interesses dos cidadãos e 

sentiam, por vezes, um certo desalento perante a sua incapacidade de resposta aos problemas 
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alheios. A comprovar isto é apresentado o testemunho de um funcionário do Departamento 

do Interior aquando da crise de 1890: “I have hungry men and women by the score coming to 

see me in the hope and belief that I can give them employment, and this has made my office 

here a burden. I cannot refuse to see them, and my inability to help them has come to be a 

kind of torture.”42 Por outro lado, as condições e o volume de trabalho no Senado 

fomentavam o desgaste físico dos políticos. Em Washington, o desconforto sentido pelas 

altas temperaturas que se registavam durante a maior parte do ano e a ausência de ventilação 

nas instalações do Senado dificultavam e diminuíam a capacidade de trabalho dos 

funcionários, assim como provocavam um mau-estar, levando, em Setembro 1888, o 

congressista Spooner a afirmar que “Hardly a man in the Senate feels [felt] well.”43 

Paralelamente, a existência de gabinetes superlotados impeliu alguns elementos do Senado a 

requisitarem os serviços de ajudantes, bem como a adquirirem e/ou a alugarem por conta 

própria escritórios nas imediações. Contudo, o volume excessivo de trabalho consumia muito 

tempo à figura do senador, pois as suas funções atravessavam um largo espectro, indo desde 

o tratamento das reformas dos idosos até à redacção dos seus próprios discursos. Durante as 

campanhas eleitorais, o cansaço físico era insustentável para o político profissional. O 

testemunho de um líder político de 1872 corrobora este ponto: “breathing railroad dust every 

day and speaking in the open air every night has played havoc with my voice. I am very 

hoarse and must lay up a day or two for repairs.”44 Mediante as condições de trabalho 

adversas, congressistas, senadores e líderes políticos mantinham-se nos seus cargos, pois 

nutriam indubitavelmente uma profunda devoção pelos seus partidos e respectiva ideologia.  

 O final do século XIX registou ainda um conjunto de mudanças profundas a nível da 

política económica e social. No que diz respeito à primeira, destaca-se a criação de leis 

comerciais como o Interstate Commerce Act (1887) e o Sherman Antitrust Act (1890) 
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durante a presidência de Grover Cleveland e de Benjamin Harrison, respectivamente. É digno 

de nota o facto de que estas duas leis comerciais foram criadas com o intuito de, no caso do 

Interstate Commerce Act, atribuir tarifas às transportadoras, cujos valores se encontravam 

estipulados nesse documento, e de delimitar as acções comerciais de pessoas singulares e 

empresas, isto é, evitar situações de monopólio comercial, no caso de Sherman Antitrust Act. 

Em termos de política social, a criação do programa de reformas que abrangia a população 

envelhecida constituiu a principal novidade. Após os escândalos da administração de Grant e 

as tentativas de acusação a Andrew Jackson por crimes contra o estado, a presidência ganhou 

uma importância acrescida uma vez que se tornou o núcleo do sistema político da América. 

William Mckinley foi inclusivamente considerado o primeiro presidente da era moderna 

visto que foi pioneiro no seu objectivo em cultivar um relacionamento salutar com a 

imprensa. A complexidade do período da Gilded Age advém do facto de se tratar de um 

momento da história durante o qual ocorrem, como vimos, mudanças radicais e de se 

encontrar “sandwiched between the end of Radical Reconstruction and the new complexities 

of the twentieth century.”45 De facto, as últimas três décadas do século XIX pautaram-se pela 

instabilidade social uma vez que se assitiu a uma transição severa do sistema agrário para o 

modelo industrial e para o competitivo sistema capitalista. Apesar dos avanços registados na 

área da tecnologia, dos transportes, da construção civil e da economia, o final do século foi 

marcado pelo desemprego, pela competitividade dos preços e pelas oscilações do mercado 

financeiro, como sublinha o estudioso Leon Fink: “This sudden transformation of American 

communities, accompanied as it was by a period of intense price competition and unregulated 

swings in the business cycle, provided plentiful ingredients for social unrest, first manifest on 

a national scale in the railroad strike of 1877.”46  No plano social, os problemas que a nova 

sociedade industrializada enfrentava tornou-a fragilizada, atingindo o seu ponto de ruptura 
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aquando da greve de 1877. Em 1869, foi criado por Uriah S. Stephens o primeiro movimento 

sindicalista intitulado 9oble and Holy Order of the Knights of Labor, que lançou o debate 

sobre as questões sociais que o capitalismo industrial e corporativo suscitava. Deste modo, 

em 1883, Terence Vincent Powderly, líder deste movimento que zelava pelos interesses dos 

operários, recebia diariamente um grande volume de correspondência solicitando auxílio, 

sendo que a natureza dos diferentes pedidos de ajuda corrobora o ambiente de instabilidade 

que se fazia sentir naquele periodo, como é mencionado por Leon Fink: “Unsolicited 

personal letters expressing the private hopes and desperations of ordinary American citizens 

daily poured in upon the labor leader: an indigent southern mother prayed that her four young 

girls would grow up to find an honorable living; an unemployed New York cakemaker 

applied for a charter as an organizer; a Cheyenne chief sought protection for his people’s 

land; an inventor offered to share a new idea for the cotton gin on condition that it be used 

cooperatively.”47 Neste seguimento, os Knights of Labor advogavam que as condições de 

trabalho nas fábricas, o cansaço físico e mental provocado pela permanência nas linhas de 

montagem, os baixos salários e o exercício abusivo de autoridade por parte dos patrões 

tornavam insustentáveis os níveis de produtividade exigidos. Apesar da intervenção dos 

movimentos sindicalistas, a precariedade das condições de trabalho mantinha-se e agudizava-

se, particularmente na indústria do ferro. Em 1892, a redução infligida nos salários dos 

operários deu origem a uma greve em Homestead, na Pennsylvania, que precipitou o 

confronto entre o maior produtor nacional de aço, ou seja, Andrew Carnegie, e o sindicado 

mais poderoso da América48, isto é, a Amalgamated Association of Iron, Steel and Tin 

Workers, criada em 1876 e com mais de vinte e quatro mil associados. Carnegie, que desde 

sempre se mostrou favorável relativamente ao facto dos operários reivindicarem 

pacificamente os seus direitos, mudou de estratégia e planeou a dissolução dos grevistas, 
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baixando os salários dos trabalhadores justamente quando a empresa prosperava. Após o 

contrato ter expirado em Junho de 1892, Henry Clay Frick, nomeado por A. Carnegie em 

1881 como responsável pela Carnegie Steel Company, enveredou por uma estratégia austera 

e desafiadora, ou seja, ordenou que a entrada dos operários na empresa fosse interdita, 

mandando eregir uma cerca de arame farpado em redor da Carnegie Steel Company, 

posicionando atiradores no seu interior e construindo torres de vigia com luzes como se de 

um forte se tratasse. Entretanto, Carnegie encontrava-se convenientemente de férias na 

Escócia para que não lhe fossem atribuídas responsabilidades pelo sucedido. Os planos de 

Frick enfureceram os trabalhadores e a Amalgamated Association concluiu que a Carnegie 

Steel Company violou o contrato quando impediu que os trabalhadores fossem trabalhar um 

dia antes do contrato ter expirado. Por solidariedade, os Knights of Labor bem como todos os 

operários que trabalhavam nas fábricas de Carnegie em Pittsburgh, Duquesne, Union Mills e 

Beaver Falls juntaram-se à Amalgamated Association manifestando o seu descontentamento. 

Os trabalhadores propuseram-se a fazer a patrulha daquele local visando impedir que a 

fábrica reiniciasse a produção com outros operários. Por seu turno, Frick contratou cerca de 

trezentos ‘pinkertons’, ou seja, agentes privados da Pinkerton 9ational Detective Agency, 

com o objectivo de dar protecção aos operários recém contratados, que foram criteriosamente 

seleccionados por se afirmarem anti-greve. Na manhã de 6 de Julho de 1892 ocorreu o 

confronto sangrento entre os ‘pinkertons’ e os operários desempregados do qual resultaram 

cerca de dezasséis vítimas mortais e mais de uma centena de feridos. Porém, o conflito 

armado ainda estava longe de ser resolvido, uma vez que William Stone, governador da 

Pennsylvania, enviou oito mil homens para restabelecer a ordem em Homestead. A contenda 

apaziguou a 15 de Julho e a fábrica de Carnegie em Homestead reabriu. A tentativa de 

homicídio a Henry Clay Frick prepetrada pelo anarquista Alexander Berkman contribuiu para 

que a opinião pública sentisse pela primeira vez alguma compaixão por Frick. Em Setembro 
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do mesmo ano, iniciaram-se os julgamentos e trinta e cinco operários acabaram por ser 

considerados culpados e foram condenados à prisão. Em Outubro, o caso foi reaberto e o júri 

chegou à conclusão de que não eram culpados sendo postos novamente em liberdade. Nesta 

linha sequencial, na óptica de Nell Irvin Painter “the Homestead tragedy, where sixteen men 

lost their lives and thousands lost their jobs, was the first of the tremendous labor upheavals 

of the 1890’s, and it showed that a strong employer could break a union that was strong if the 

company could hire a mercenary police force and could count on the cooperation of the 

courts.”49  

Durante a crise compreendida entre 1893 e 1897, o desemprego aumentou e o 

estereópito do tramp inundou o quotidiano americano de instabilidade e medo. Podemos 

definir tramp como aquele emigrante ou estrangeiro desempregado que viajava ilegalmente 

nos comboios de transporte de mercadorias, vivendo de cidade em cidade com o propósito de 

conseguir emprego. Viajavam em grupos de 50 a 300 elementos formando autênticas “tramp 

armies”. Indignado com o drama social que pairava, Jacob S. Coxey, político socialista, 

formou a Coxey’s Army - também designada como ‘Commonweal of Christ’ – e, em 1894, 

partindo de Massillon, no Ohio, iniciou uma marcha nacional de desempregados até 

Washington, D.C., reivindicando apoios financeiros do governo para se criarem empregos. 

Simultaneamente, a instabilidade social e o descontentamento manifestava-se desta vez na 

cidade de Chicago através da greve de Pullman e da posterior intervenção da American 

Railway Union (ARU) liderada por Eugene V. Debs. As causas da primeira vaga de greves 

não difere muito das de Homestead, ou seja, o que levou os operários da Pullman Palace Car 

Company a se manifestarem foi a redução dos seus salários. George Pullman procurou de 

imediato resolver a contenda construindo uma pequena cidade onde todos os seus 

empregados iriam residir: “Carefully planned, Pullman village was clean, orderly, rationally 
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arranged, carefully maintained, expensive, and dry (no liquor allowed).”50 Pullman estava 

convicto de que desta forma conseguiria erradicar as greves dos trabalhadores e os problemas 

sociais. Todavia, os operários nunca permaneciam muito tempo nas suas instalações visto 

que as rendas eram excessivamente altas, preferindo viver nas zonas limítrofes. Aquando da 

crise de 1893, a empresa decidiu baixar uma vez mais os salários, não reduzindo porém as 

rendas aos seus operários o que, por conseguinte, originou um descontentamento 

generalizado. Como as rendas eram deduzidas no salário, os trabalhadores chegaram a 

receber cerca de 1 dólar – “As rents were ordinarily deducted from pay, workers sometimes 

received pay envelopes containing $1 or $2 for two weeks’ work, even less than $1 on 

occasion.”51 Esta situação catapultou os trabalhadores da Pullman Palace Car Company para 

mais uma greve desta vez liderada por Eugene V. Debs. Contudo, esta acção não foi bem 

sucedida, pois o caos alastrou-se a outros estados sendo contabilizados trinta e quatro mortos 

em distúrbios provocados durante os confrontos entre manifestantes e a polícia e/ou 

elementos do exército.  

A sociedade finisecular viveu momentos difíceis provocados pela instabilidade social 

e política e pela volubilidade da economia, sendo que esses momentos de crise foram sendo 

dissipados pela acção conjunta do governo, da força militar e dos tribunais americanos.  

 A revolução industrial na América ficou, de facto, marcada pela prosperidade 

económica, pelo progresso tecnológico e ainda por confrontos violentos sobretudo no seio da 

classe operária. A industrialização foi também acompanhada por uma profunda mudança na 

paisagem natural da América, originando o aparecimento das primeiras cidades naquele 

espaço e, consequentemente, novos desafios e problemas emergiram. Concomitantemente, a 

nova potência mundial albergava uma mescla de diferentes etnias, raças e religiões 

provenientes não só do Velho Continente, mas também de outras regiões mais remotas. 
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Aliás, entre 1880-1920 a América registou a maior taxa de imigração de sempre, 

modificando e redesenhando o seu mapa demográfico. A celeridade deste fenómeno constitui 

outro importante traço distintivo da industrialização na América. - “If Americans seemed 

especially intense in their response to mechanization, especially obsessed with alternating 

images of mechanical plentitude and devastation, an explanation lies in the special 

circumstances of native industrialization, its speed, its scale, its thoroughness within a brief 

period.”52  Tal como Tench Coxe havia antecipado, a profusão de mão-de-obra não 

qualificada e a abundância de território livre e a custos muito reduzidos prefilaram entre os 

factores cruciais para que o fenómeno da industrialização ocorresse na América. 

Paralelamente, o espírito inventivo que tipifica o povo americano funcionou igualmente 

como uma chave que abriu as portas para a nova realidade da riqueza, da opulência e 

ascensão social. As palavras de Alan Trachtenberg apontam para algo que se tornou patente 

no início do presente capítulo, designadamente a capacidade criativa potencialmente 

geradora de riqueza: “By the 1850’s the practical Yankee inventor-entrepreneur, the tinkerer 

with an eye on profit, had come to seem an American type, proof of the republican principle 

that self-taught men of skill and ingenuity might rise to wealth and social position.”53 

 A máquina, enquanto símbolo do progresso, suscita junto dos americanos um enorme 

fascínio, emergindo como “a great emancipator of man from the bondage of labor.”54 

Todavia, o que torna a máquina num símbolo envolto em complexidade é a co-existência dos 

efeitos positivos e negativos da mecanização progressiva na sociedade americana – “If the 

machine seemed the prime cause of the abundance of new products changing the character of 

daily life, it also seemed responsible for a newly visible poverty, slums, and an unexpected 

wretchedness of industrial conditions.”55 A proliferação de greves ao longo das últimas 
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décadas do século XIX agudizou o sentimento de incerteza e instabilidade junto dos 

cidadãos, precipitando confrontos violentos em praça pública entre operários e forças 

policiais. A causa que está na origem deste mau-estar radica no facto de que, e parafraseando 

Henry George, “material progress does not merely fail to relieve poverty – it actually 

produces it.”56    

 Na literatura da época multiplicaram-se as alusões aos malefícios iminentes infligidos 

pela invasão da máquina, pois “the implications of a technologized world and its potential for 

explosion were not lost on more troubled observers, who felt themselves on a precarious 

bridge between an earlier America and the present.”57 Na verdade, Mark Twain em 

Adventures of Huckleberry Finn faz sentir a presença da máquina por intermédio da imagem 

do barco-a-vapor que se move ao longo do rio Mississippi. Para os críticos de literatura, esta 

imagem pertende, simbolicamente, representar a destruição da natureza provocada pela 

mecanização súbita. Outra fonte de ansiedade provocada pela industrialização que 

atravessava a sociedade oitocentista reside no nervosismo subjacente à nova rotina, ao novo 

estilo de vida e à confluência de um grande número de pessoas no mesmo local, como 

George M. Beard (médico neurologista que se evidenciou durante este período) menciona no 

seu estudo intitulado American 9ervousness do ano de 1884. A seu ver, o sistema nervoso 

assemelha-se a uma máquina na medida em que reage mecanicamente a estímulos externos, 

ou seja, “modern nervousness is the cry of the system struggling with its environment.”58     

O receio do caos iminente e a instabilidade social haviam-se fixado na sociedade 

oitocentista e textos como Progress and Poverty de Henry George59 fornecem-nos um retrato 

                                                 
56 Thomas Inge (ed.) A 9ineteenth-Century American Reader (Washington, D.C.: United States Information 
Agency, 1987), p. 431. 
57 Alan Trachtenberg, The Incorporation of America, p. 31. 
58 Cit. George M. Beard in Alan Trachtenberg, The Incorporation of America, p. 31. 
59 Nesta obra datada de 1879, o seu autor analisa o alastrar da pobreza extrema numa América que se 
transformava numa superpotência económica a nível mundial. Neste texto, Henry George reforça ainda a sua 
crença de que as terras pertencem a todos, mas como tal não se verifica e para evitar o monopólio e a 
desigualdade social, propõe a existência de uma taxa única (“single tax”) sobre as propriedades privadas, sendo 
esses lucros canalizados para os mais desfavorecidos.  
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apocaliptíco dos novos tempos - “The association of social unrest with the imagery of 

technological violence, of new city crowds with ignorance and contempt for culture (or 

regression to ‘savagery’), fired the imagination with a nightmarish narrative of impending 

apocalypse.”60 Em 1876, David Wells afirmou acerca da mecanização que “like one of our 

mighty rivers, its movement is [was] beyond control.” Continuando a sua linha de 

pensamento, se por um lado esta afirmação remete para a proficuidade do fenómeno da 

industrialização, por outro relembramos que o cataclismo é susceptível de realizar-se pois a 

ideia de catástrofe e de destruição de que a natureza é capaz é-lhe também inerente, o que 

será objecto de análise na parte seguinte deste trabalho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Alan Trachtenberg, The Incorporation of America, p. 31. 
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1.2 A Emergência da Cidade Industrial: problemas e reformas 

 
 
 
“Stormy, husky, brawling, 
  City of the Big Shoulders: 
 
They tell me you are wicked and I believe them, for I 
    have seen your painted women under the gas lamps 
    luring the farm boys. 
And they tell me you are crooked and I answer: Yes, it 
    is true I have seen the gunman kill and go free to  
    kill again.” 
And they tell me you are brutal and my reply is: On the  
    faces of women and children I have seen the marks 
    of wanton hunger.”  
 

Carl Sandburg (1916)61 

 

 Neste breve excerto de “Chicago”, Carl Sandburgh, ao apresentar uma visão da 

degradação humana presente na grande metrópole, recupera algo que ficou patente no 

capítulo anterior, isto é, os efeitos negativos do progresso industrial e tecnológico na 

América do final do século XIX.  

  O inigualável aumento demográfico provocado não só pela subida da taxa de 

natalidade, mas também pela entrada em massa de emigrantes, contribuiu grandemente para 

o crescimento económico e desenvolvimento tecnológico americano durante a segunda 

metade do século. É digno de nota o facto de que, entre 1870 e 1900, cerca de onze milhões 

de emigrantes chegaram ao Novo Continente, fixando-se massivamente nas grandes cidades. 

Aí, a mescla de tradições, culturas, hábitos, crenças e costumes atribuíram à cidade uma nova 

dimensão de cunho babélico. A mobilidade dos seus habitantes surge facilitada pela criação 

do barco-a-vapor e pelo alargamento da rede ferroviária a todo o território, permitindo 

também a dispersão das novas gentes. Assolada pela vaga de emigrantes oriundos sobretudo 

                                                 
61 Carl Sandburg, Chicago Poems. in Internet: http://www.bartleby.com/165/1.html 
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da Europa, a América iniciou o processo de urbanização e, consequentemente, de 

industrialização. Os efeitos colaterais do boom populacional e da industrialização depressa se 

fizeram sentir, nomeadamente na área do emprego, educação, saúde, habitação e saneamento. 

As condições de vida nas cidades densamente populadas eram aviltantes, especialmente para 

os emigrantes, como sublinha Brian Lee em American Fiction 1865-1940: “In eighteen of the 

twenty-eight cities over 100,000 in 1890, foreign-born adults preponderated, and New York 

at this time had twice as many Jews as Warsaw, twice as many Irish as Dublin, and as many 

Germans as Hamburg.”62 Maioritariamente provenientes da Irlanda, Inglaterra, Escócia e 

Alemanha, estes emigrantes abandonavam as suas pátrias, dizimadas pela fome e assoladas 

pela crise, para trabalhar na construção de canais, pontes, caminhos-de-ferro, fábricas e 

cidades. Apesar das diferenças étnicas que conotavam os emigrantes, a eleição da cidade 

como espaço de acolhimento tornou-os mais próximos pois as angústias, as ansiedades, a 

pobreza e a carência de instrumentos que lhes permitissem superar os problemas da cidade 

uniu-os. Os novos tempos carregavam ainda o peso da violência, da corrupção, da 

imoralidade e da degradação humana nos centros urbanos, tornando-se abissal a separação 

entre os ricos e os pobres. Alexander B. Callow corrobora este ponto afirmando o seguinte: 

“If the booming factories brought affluence along with shocking working conditions, labor 

violence, and corruption, the booming cities dramatized the irony of the Industrial 

Revolution: the collision between progress and poverty – the wealth of Wall Street, State 

Street, Montgomery Street, and the wretched streets of Cockroach Row, Hell’s Kitchen, and 

the Barbary Coast.”63 As classes sociais mais abastadas evadiam-se dos centros urbanos para 

adquirirem residência permanente nos subúrbios, onde a comunhão com a ruralidade e a fuga 

ao degredo urbano constituíam factores determinantes de escolha. Grande parte das cidades 

                                                 
62 Brian Lee, American Fiction 1865-1940 (London and New York: Longman Literature in English Series, 
1987), p. 4. 
63 Alexander B. Callow (ed.), American Urban History – An Interpretive Reader with Commentaries ( New 
York and Oxford: Oxford University Press, 1982, 3rd edition), p. 103.  
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do período da Gilded Age distinguiam-se por apresentar uma fisionomia peculiar, isto é, na 

periferia concentravam-se as mansões opulentas e luxuosas das classes sociais superiores que 

circunscreviam, como se de um anel se tratasse, os bairros degradados e os guetos de 

emigrantes no centro. É inquestionável o facto de que todos os parâmetros da vida americana 

sofreram uma metamorfose, que se manisfestou essencialmente na adopção de um estilo de 

vida urbano pois a cidade industrial evidenciou um franco crescimento com todas as 

vantagens e inconvenientes que encerrava em si mesmo.  

Ao longo dos tempos, a cidade destacou-se sempre como o espaço privilegiado do 

progresso civilizacional e, no século XIX, a emergência da cidade industrial americana é 

claramente uma questão incontornável, pois aí se encontram algumas respostas para os 

problemas que afectam as sociedades contemporâneas.  

 Na América, a principal força motriz da indústria residia na mão-de-obra barata 

proveniente da emigração que, na segunda metade do século, transformou o índice 

populacional, como comprovam os dados estatísticos: “Paterson, New Jersey, grew from 

7,500 in 1840 to 68,000 in 1890; Philadelphia from less than a hundred thousand to over a 

million in the same period; and Pittsburgh and Allegheny from 31,000 to a third of a million 

fifty years later.”64 Porém, o fluxo de emigração juntamente com o súbito aumento 

demográfico registado nas cidades imprimiu ao desenvolvimento citadino a mancha da 

degradação e do desrespeito pela vida humana, uma vez que a habitação disponível ou vaga 

para alojar os seus habitantes era insuficiente e não oferecia as condições básicas de 

salubridade e segurança. Essas condições deterioraram-se quando os proprietários dos 

prédios residenciais se aperceberam que poderiam rentabilizar aqueles espaços se 

concentrassem famílias inteiras na mesma habitação. “It was ‘soon perceived by state owners 

and agents of property that a greater percentage of profits could be realized by the conversion 

                                                 
64 Alexander B. Callow, American Urban History, p. 110. 
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of houses and blocks into barracks, and dividing their space into smaller proportions capable 

of containing human life within four walls..’.”65 A falta de higiene e a ausência de infra-

estruturas de saneamento facilitou a propagação de doenças infecto-contagiosas como, por 

exemplo, a febre tifóide, a cólera, a varíola, entre outras. Como já fizemos notar noutro 

momento do presente estudo, a cidade de Pittsburgh conheceu, durante este período, um novo 

surto de febre tifóide desencadeado não só pela inexistência de condições sanitárias 

adequadas ao volume de população, como também pela falta de recursos e/ou conhecimento 

no que concerne ao tratamento das águas residuais: “…few cities possessed half as many 

miles of sewers as of streets, and half the latter were unpaved. Fully one-third of the houses 

in the eighties relied upon private vaults and household utensils for the disposal of human 

waste. A large part of Philadelphia’s million inhabitants drank water from the Delaware 

River into which had been emptied daily thirteen million gallons of sewage.”66 Devido ainda 

à superlotação dos exíguos compartimentos nas habitações, registaram-se casos inéditos de 

morte provocada por asfixia, como documenta Jacob August Riis67 em How the Other Half 

Lives: “The death of child in a tenement was registered at the Bureau of Vital Statistics as 

‘plainly due to suffocation in the foul air of an unventilated apartment’.”68 

 As precárias condições de trabalho que o sector industrial praticava constituiu mais 

um factor para estigmatizar a cidade como local pouco aprazível e que reunia as condições 

favoráveis para a imoralidade, a precariedade e a desigualdade social se enraizarem. O 

recurso à mão-de-obra infantil e feminina, sobretudo canalizada para a indústria têxtil, serviu 

para agudizar a problemática da exploração laboral. Por conseguinte, a excessiva carga 

                                                 
65 Thomas Inge, A 9ineteenth-Century American Reader, p. 441. 
66 Alexander B. Callow (ed.), American Urban History p. 111. 
67 Jacob August Riis, emigrante dinamarquês, chegou à América em 1870 e, com parcos recursos económicos, 
viu-se forçado a viver nos guetos superlotados da cidade. Assim que alcançou alguma notoriedade como 
jornalista trabalhando inicialmente para o 9ew York Tribune e o 9ew York Evening Sun, Riis dedicou-se a 
denunciar e a expor detalhadamente o flagelo da vida dos emigrantes nos bairros urbanos. How the Other Half 

Lives é, simultaneamente, o resultado da sua própria experiência e um alerta para as condições de vida da classe 
emigrante. 
68 Thomas Inge, A 9ineteenth-Century American Reader, p. 441.  
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horária imposta aos operários têxteis acentuava o estado de fadiga física e mental dos 

mesmos. Crianças e mulheres, visto que não possuíam formação especializada e eram 

submissas, constituiam consequentemente a escolha preferencial das entidades patronais 

porque os custos salariais envolvidos emergiam como mais compensatórios. Apesar da 

criação de legislação laboral para regulamentar o trabalho nas fábricas, durante a década de 

oitenta do século XIX, o número de crianças a trabalhar quase que duplicou porque todos os 

elementos da família eram coagidos a contribuir para a economia familiar. O testemunho de 

um emigrante na América corrobora as afirmações: “When you work, you understand, you 

used to bring your pay home and give it to your parents. And whatever they feel they want to 

give you, they decide. There was no disagreement. That was their style. And don’t you dare 

talk about paying board, especially in dad’s house. If you want to pay board you have to go 

somewhere else. ‘This is no boardinghouse. This is a family,’ my father would say. He said 

to us to bring our pay home and whatever it was, we would make do.”69 Este 

disfuncionamento familiar originava problemas sociais graves, tais como a delinquência 

juvenil, a própria dissolução do ambiente familiar, o cansaço provocado pelo excesso de 

trabalho e pela monotonia que caracterizava a rotina nas linhas de produção, entre outros. 

Para colmatar a generalização destes problemas, ou seja, a excessiva carga horária, o vício, a 

delinquência e a imoralidade, a 9ational Eight-Hour League, movimento trabalhista, 

debateu-se pela redução da carga horária e pela melhoria das condições de trabalho nas 

fábricas. Para o tratamento e apoio perante os problemas de natureza social, típicos da cidade 

industrial, foram criadas instituições como a Women’s Christian Temperance Union, Society 

for the Prevention to the Cruelty to Children, State Charities Aid Association e/ou a Cruz 

Vermelha.  

                                                 
69 John Bodnar, The Transplanted: A History of Immigrants in Urban America (Bloomington: Indiana 
University Press, 1985), p. 147. 
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 A crença de que a vida no campo era sem dúvida mais saudável do que nos centros 

urbanos levou as entidades locais a suprir essa lacuna através da criação de espaços verdes 

nas cidades, destinados às crianças. Consideramos pertinente relevar o facto de que o 

baseball adquire, durante este período, o estatuto da principal modalidade na América 

porque, para além de ser uma forma de entretenimento de massas, sugeria também a presença 

do campo na cidade e servia como um instrumento de socialização dos emigrantes. É digno 

de nota o facto de que esta actividade desportiva encarnava os preceitos do novo estilo de 

vida do período da Gilded Age, de tal modo que Mark Twain reitera esta linha de pensamento 

ao definir baseball como “the very symbol, the outward and visible expression, of the drive 

and push and rush and struggle of the raging, tearing, booming nineteenth century.”70 

 Durante o agitado século XIX, a necessidade de aumentar a produtividade nas 

indústrias fez com que se procurasse baixar os custos. As entidades patronais concretizaram 

esse objectivo através da introdução de sistemas mecânicos que executavam as mesmas 

funções do operário. Por este motivo, os trabalhadores foram sendo dispensados, fazendo 

aumentar consideravelmente o número de desempregados. Para além disto, os patrões 

contratavam mão-de-obra barata (emigrantes, mulheres e crianças) em detrimento da mão-

de-obra qualificada. A persistência desta situação gerou o descontentamento e o sofrimento 

junto da classe trabalhadora e, a título exemplificativo, aquando da crise de 1873, cerca de 

meio milhão de trabalhadores perderam os seus empregos. A vivência na cidade torna-se 

caótica e a desordem, o crime, o vício e a imoralidade passaram a fazer parte integrante dela. 

Em 1844, Léon Faucher, político e economista francês da primeira metade do século XIX, a 

propósito da situação em Inglaterra, afirmou que “At the very moment when the engines are 

stopped... moral order… disappears in an instant.”71 O escasso policiamento dos pontos 

nevrálgicos da cidade fomentaram o crime e a decadência, uma vez que o crescimento 
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populacional suplantou o número de agentes da polícia requeridos nas zonas citadinas, isto é, 

o patrulhamento dos bairros problemáticos recrudesceu porque a quantidade de polícias 

estava bastante aquém do volume de população registado durante aquele período. As cidades 

americanas caracterizavam-se agora pela insegurança, registavam os mais altos níveis de 

criminalidade e a disparidade entre ricos e pobres era gritante, como refere Josiah Strong72 

em Our Country: “Here is heaped the social dynamite; here roughs, gamblers, thieves, 

robbers, lawless and desperate men of all sorts, congregate; men who are ready on any 

pretext to raise riots for the purpose of destruction and plunder; here gather foreigners and 

wage-workers; here scepticism and irreligion abound; here inequality is the greatest and most 

obvious, and the contrast between opulence and penury the most striking.”73 Perante a 

incapacidade de acção das forças policiais face à crescente propagação do crime e violência, 

a situação adquire uma dimensão mutante com as crises de Homestead e de Pullman e com 

os distúrbios em Haymarket Square. Consideramos pertinente referir que a revolta na 

Haymarket Square, em Chicago, ocorreu em 1886 e assemelhou-se às de Homestead e de 

Pullman, na medida em que os seus intervenientes reivindicavam melhores condições de 

trabalho (nomeadamente a alteração para um regime de oito horas diárias de trabalho) e o seu 

desenlace ficou igualmente marcado pelo confronto sangrento entre polícia e manifestantes.  

As cidades encontravam-se como que à beira da auto-destruição, onde proliferavam a 

prostituição, o vício do jogo, a decadência da vida humana e, por conseguinte, a perda de 

esperança no futuro, como Josiah Strong faz notar, mais uma vez, em Our Country: “There is 

a large class – I was about to say a majority – of the population of New York and Brooklyn, 

who just live, and to whom the rearing of two or more children means inevitably a boy for 

                                                 
72 Josiah Strong, fundador do movimento intitulado Social Gospel, procurou aplicar os preceitos do 
Protestantismo na resolução dos males sociais resultantes da industrialização, urbanização e emigração. Our 

Country analisa os diversos problemas sociais na América sua contemporânea, como a pobreza, o alcoolismo, a 
prostituição e a criminalidade.   
73 Thomas Inge, A 9ineteenth-Century American Reader. p. 436.  
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the penitentiary, and a girl for the brothel.”74 Por conseguinte, a urgência em restabelecer a 

ordem na sociedade americana tornou-se um imperativo e, neste seguimento, as classes 

sociais mais influentes da sociedade, imbuídas pelo espírito da filantropia, actuaram 

juntamente com as igrejas, escolas, instituições de caridade e entidades governamentais no 

sentido de proceder a uma profunda reforma social.  

Inicialmente, o fenómeno ligado a corrigir as atitudes comportamentais das classes 

mais desfavorecidas e carenciadas foi pautado por um certo revivalismo por instituições ou 

associações de solidariedade, tais como o YMCA (Young Men's Christian Association) ou a 

Sunday School, que se ocupavam em reestruturar a mente, o espírito e o corpo de jovens 

inseridos em grupos de risco. Durante esta época, foram criadas inúmeras associações de 

caridade, sendo de destacar, em primeiro lugar, a American Home Missionary Society e a 

Baptist Home Mission Society, que alcançaram alguma proeminência, apesar do insucesso 

das suas iniciativas. As estratégias destas associações consistiam em antecipar as 

necessidades e os problemas das futuras cidades, que se encontravam ainda em fase 

embrionária, marcando a sua presença através da construção de igrejas em terrenos doados 

pelas empresas de caminhos-de-ferro, uma vez que “if a community starts under the auspices 

of the saloon, the gambling table, the brothel, the tendency is downward, and these influences 

are hard to eradicate. It is far easy to keep in advance than to overtake.”75 Apesar das 

tentativas de reforma social, a acção destas associações não surtiu o efeito visado porque “the 

pace of the city growth, and the unresponsiveness of the masses, continually threatened to 

overwhelm the most determined effort.”76 Por outro lado, a Saint George’s Episcopal Church 

emerge como um exemplo que logrou algum sucesso comparativamente às anteriores. O 
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reverendo William S. Rainsford, de nacionalidade irlandesa e fixado em Nova Iorque, 

considerou prioritário o objectivo da Saint George’s em responder adequadamente às 

necessidades e ambições da população criando, para o efeito, um leque variado de 

actividades recreativas e espaços para os residentes fruirem. Tome-se como exemplo um 

clube para rapazes, uma Sunday School, um espaço pensado nos ensaios de cânticos 

eclesiásticos, um programa de formação na área da indústria e ainda a visita regular à igreja 

onde se poderiam escutar os seus próprios sermões.  

Fundada em Inglaterra em 1865 por William Booth, a Salvation Army chegou a Nova 

Iorque em 1880 sob a orientação de George S. Railton. Os elementos que integravam esta 

associação vestiam uniformes similares aos dos militares o que provocou inicialmente uma 

certa estranheza e desconfiança junto da população-alvo. Rapidamente, a Salvation Army 

ganhou credibilidade e, por volta do ano de 1900, esta organização possuía representantes em 

dezenas de cidades americanas. A proposta de Booth consistia em resgatar os elementos mais 

problemáticos da sociedade oferecendo-lhes, como chamariz, refeições diárias, alojamento, 

vestuário e, posteriormente, uma ocupação. Significa isto que, durante a primeira fase da 

reabilitação, a Salvation Army proporcionava-lhes alguma estabilidade. Seguidamente, 

seriam transferidos para colónias situadas nos meios rurais e, portanto, isolados da sociedade 

e apartados dos vícios que nela abundavam. Aí, adquiriam hábitos de trabalho, valores 

morais e responsabilidade a fim de que não sucumbissem às tentações, quando fossem 

eventualmente reinseridos na sociedade urbana. Aqueles que demonstraram alguma 

resistência perante a tentativa de regeneração moral eram denominados de “moral idiots” e 

permaneceriam retidos nestes campos com o intuito de não contaminarem a população 

recuperada.     

A demanda destas instituições de caridade em transformar os emigrantes dos centros 

urbanos em exemplos paradigmáticos de respeito e de integridade moral resultou infrutífera. 
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Isto deveu-se não só à profundamente enraizada imoralidade na maioria da população urbana 

e emigrante, mas também devido às diferenças irreconciliáveis entre o protestantismo dos 

nativos e a matriz religiosa judaico-cristã dos emigrantes. As questões de ordem étnica, 

económica e cultural foram também preponderantes no insucesso das acções levadas a cabo 

pelas instituições de solidariedade.  

No entanto, centenas de instituições não religiosas continuaram a exercer o trabalho 

de voluntariado junto dos mais necessitados e a servirem como exemplo de conduta para os 

mais pobres. Durante o período conturbado da Gilded Age, os americanos da classe média 

tomaram consciência de que a urgência de uma intervenção sistemática e conjunta se 

afigurava como a resposta adequada para a solução da pobreza e miséria dos emigrantes 

residentes nas grandes cidades. Após uma aturada análise, o diagnóstico realizado pelas 

instituições de solidariedade social - Charity Organization Society (COS) - enumerava as 

principais anomalias para o estado caótico dos centros urbanos. Em primeiro lugar, os 

reformadores apontavam que a pobreza nas cidades resultava da má formação moral dos que 

aí habitavam; em seguida, a reconversão dos espíritos enfermos exigia o reconhecimento por 

parte destes de que o mal residia nas deformações da sua personalidade; e, por fim, para que 

a recuperação da sociedade fosse laureada de êxito, era necessária uma actuação organizada e 

sistémica por parte de todas as instituições de caridade. O reverendo S. Humphreys Gurteen, 

fundador da primeira COS em Buffalo, na cidade de Nova Iorque, advogava que o 

procedimento adequado para erradicar a pobreza dos centros urbanos consistia em aconselhar 

os mais carenciados, isto é, era crucial fornecer-lhes uma orientação ao invés de os financiar.  

Josephine Shaw Lowell, como reformadora social e fundadora da 9ew York City 

Charity Organization Society (1882), destacou-se igualmente por acreditar que a função da 

caridade residia não só em suprimir o sofrimento, mas também deveria reabilitar os 

indivíduos para a vida em sociedade. Na óptica de Lowell, a “moral oversight of the poor” 
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constituía o objectivo prioritário de toda a intervenção social. A dedicação investida e o 

impacto da sua actividade catapultou-a para o reconhecimento a nível nacional.  

Em 1864, a estratégia adoptada por Octavia Hill em Inglaterra inspirou os filantropos 

na América. Dado que esta senhora londrina lograva de uma situação financeira favorável, 

decidiu iniciar o processo de aquisição e restauro de apartamentos degradados. Essas 

habitações eram então arrendadas a famílias muito pobres, às quais ela prestava uma visita 

não só como senhoria, mas também como “moral guardian”. Esta ideia foi importada para a 

América, tendo esta iniciativa sido aí denominada de “friendly visitor”. A primeira fase deste 

plano exigia um estudo prévio sobre a família necessitada, seguindo-se o registo e tratamento 

dessa informação num ficheiro da COS. A intervenção do voluntário, que normalmente era 

uma mulher da classe média-alta, constituía a última etapa do processo. Ao “friendly visitor” 

foi-lhe incumbida a função de visitar semanalmente um número restrito de famílias 

problemáticas designadas pelo director da COS. Segundo S. Humphreys Gurteen, o propósito 

desta estratégia resumia-se a “to promote ‘the personal intercourse of the wealthier citizens 

with the poor at their homes’ and thereby bring together ‘the extremes of society in a spirit of 

honest friendship’.”77 Significa isto que a natureza desta abordagem proporcionava uma 

maior proximidade entre pessoas de classes sociais distintas, gerando uma empatia mútua. A 

amizade resultante serviria para corrigir os males da sociedade e incutir nos mais carenciados 

a vontade de transformar a sua conduta e adoptar os valores e os padrões morais do “friendly 

visitor”. Todavia, o trabalho do visitante voluntário poderia estar comprometido se algum 

elemento da família-alvo notasse que essa aproximação tinha o objectivo de submetê-los a 

uma espécie de expiação comportamental. O guia do visitante voluntário produzido pelo 

Reverendo Gurteen continha inclusivamente a indicação seguinte: “Do not announce yourself 

as a visitor of any charitable organization, but as a friend or neighbor anxious to know those 

                                                 
77 Paul Boyer, Urban Masses and Moral Order in America, 1820-1920, p. 151. 
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among whom you live.” No entanto, por volta do ano de 1902, a estratégia do “friendly 

visitor” perdeu credibilidade devido ao facto de toda a informação reunida sobre a situação 

actual de determinada família ser do conhecimento público, ou seja, quer os senhorios ou 

agências bancárias, quer a polícia, por exemplo, poderiam aceder com facilidade a esses 

dados.       

Na última década do século XIX verificou-se um retorno às intervenções sociais da 

parte da igreja. William T. Stead, jornalista e reformador que tinha a cidade de Chicago como 

área de intervenção, e Charles Parkhurst, homem da igreja e reformador social em Nova 

Iorque, denunciaram a corrupção política assim como estimularam e precipitaram a urgência 

de reforma social e política.  

Deste modo, duas estratégias diferentes (mas complementares) emergem para lidar 

com a corrupção e degradação na sociedade e na política. Se por um lado foi proposta uma 

abordagem que passava pela erradicação dos vícios (abordagem coerciva), por outro foi 

sugerida uma estratégia que defendia uma reestruturação do espaço físico das cidades 

(abordagem ambientalista). Ou seja, os reformadores que defendiam a primeira abordagem 

viam a cidade, juntamente com todos os seus vícios, como uma ameaça à ordem e à moral 

públicas que, por conseguinte, tinham de ser objecto de subjugação através de brigadas de 

vigilância anti-prostituição e anti-jogo (alusão à City Vigilance League criada por Charles 

Parkhurst). Quanto à Abordagem Ambientalista, os reformadores que defendiam esta 

estratégia propunham inculcar a moralidade na cidade, transformando e melhorando as 

condições físicas. Uma vez que acreditavam que uma criança, nascida e criada num ambiente 

degradado, transformar-se-ia decerto num delinquente para a sociedade, e tornava-se 

imperioso alterar o ambiente urbano em que estas se movimentavam através de um 

melhoramento das infra-estruturas existentes. Ambas as propostas foram bem recebidas 
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durante a década de 90, tendo os reformadores iniciado o século XX com uma renovada 

esperança.    

O período da Gilded Age foi também profícuo em crítica literária e Mark Twain, 

juntamente com Charles Dudley Warner, incorporou essa tendência ao publicar em 1873 o 

romance The Gilded Age: a tale of today, onde se denunciavam justamente a euforia pela 

aquisição de dinheiro, o tráfico de influências, e a corrupção da classe política. Embora o 

livro tenha sido lançado em plena crise económica, este logrou de um sucesso inesperado 

para os autores, pois nele surgem recriados os problemas dos tempos modernos, como 

Clemens reconhece numa carta enviada ao amigo Dr. John Brown, autor de Rab and His 

Friends: “The fearful financial panic hit the book heavily, for we published it in the midst of 

it. But nevertheless in the 8 weeks that have now elapsed since the day we published, we 

have sold 40,000 copies; which gives £3,000 royalty to be divided between the authors. This 

is really the largest two-months’ sale which any American book has ever achieved (unless 

one excepts the cheaper editions of Uncle Tom’s Cabin). The average price of our book is 16 

shillings a copy – Uncle Tom was 2 shillings a copy. But for the panic our sale would have 

been doubled, I verily believe.”78 Mark Twain revela ser um conhecedor profundo do 

momento histórico que experiencia, sendo este romance o resultado dessa tomada de 

consciência, pois aí é recriada “the age as a great gold rush where the land and city alike are 

packed with fortune hunters.”79  

De forma lacónica e como o próprio título deixa transparecer, The Gilded Age: a tale 

of today narra o precurso de um grupo de indivídios ambicionando fortuna e unicamente 

preocupados em satisfazer os seus interesses pessoais. 

                                                 
78 Bryant Morey French, Mark Twain and The Gilded Age (Dallas: Southern Methodist University Press, 1965), 
p. 4.  
79 Malcolm Brandbury e Howard Temperley, Introduction to American Studies (London: Longman, 1998, 3ª 
edição), p. 197.  
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 A narrativa começa com a viagem de ‘Squire’ Hawkins e da sua família com destino 

ao Missouri, com o intuito de lá começarem uma nova vida longe das dificuldades e da 

penúria em que vivem em Obedstown. Pelo caminho encontram Clay, um rapaz orfão, que 

acolhem para o seio da sua família. Prosseguem viagem agora a bordo do barco-a-vapor 

Boreas e, num episódio burlesco em que tem lugar o naufrágio de um outro barco Amaranth, 

a família Hawkins, uma vez mais movida pela compaixão, acaba por adoptar uma menina 

orfã, cujo nome é Laura Van Brunt. Terminada a viagem, Hawkins e a sua família chegam ao 

destino, onde são recebidos pelo seu amigo Coronel Sellers e família. Juntos decidem iniciar 

um negócio que consiste em vender jumentos no mercado sulista. Devido à prosperidade do 

negócio, Hawkins ascende ao título de juíz, sendo agora apelidado de ‘Judge’ em vez de 

‘Squire’.  

Volvidos cerca de dez anos, ‘Judge’ Hawkins encontra-se novamente com sérias 

dificuldades finaceiras. Com o objectivo de contribuir para a economia familiar, os filhos de 

Judge Hawkins, decidem arranjar uma ocupação. Assim, o criativo Washington Hawkins 

opta por ir viver com Coronel Sellers; Emily Hawkins e Laura tentam a sorte em St. Louis; e 

Clay alivia algumas dívidas do seu pai adoptivo, viajando posteriormente para a Austrália.   

Em Hawkeye, no Missouri, Coronel Sellers convence Washington Hawkins a integrar 

num projecto ambicioso com contrapartidas económicas garantidas – o Infallible Imperial 

Oriental Optic Liniment and Salvation for Sore Eyes. Entretanto, por intermédio de Coronel 

Sellers, Washington trabalha agora no escritório de mediação imobiliária do General 

Boswell, ficando alojado em sua casa. Aí, conhece Louise, filha deste, por quem se apaixona. 

No entanto, Washington vê-se forçado a regressar para junto de seu pai, uma vez que este se 

encontra muito doente, acabando por sucumbir. À morte de Hawkins segue-se a de um 

popular congressita, Major Lackland, conhecido pela sua conduta fraudulenta. Durante a sua 

autópsia, o médico legista encontra um bilhete que indica que Laura não é filha biológia de 
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Hawkins, espalhando-se o boato pela localidade. Laura confirma o conteúdo do boato e 

descobre a verdade, sendo posteriormente renegada por todos.  

Philip Sterling e Harry Briely, dois homens jovens à procura do sucesso em Nova 

Iorque, surgem agora, pela primeira vez, na narrativa. Por intermédio de um familiar de 

Harry, os dois são destacados por capitalistas nova-iorquinos para o Missouri com vista à 

análise para a construção de uma linha de caminhos-de-ferro – a Salt Lick Pacific Extension. 

Por obra do acaso, Coronel Sellers trava conhecimento com Harry, a quem procura seduzir 

com a especulação de um terreno do seu interesse. Sellers convence-o a direccionar o novo 

traçado da linha ferroviária para uma propriedade onde existe um curso de água. O plano de 

Sellers é influenciar Harry para que este consiga reunir consenso no Senado no que toca a 

angariar condições de navegabilidade para o rio.  

Em Hawkeye, Harry conhece Laura e esta apercebe-se de imediato do fascínio que 

exerce sobre ele, aproveitando a oportunidade para alcançar os seus propósitos, sendo-lhe 

atribuído por Harry o cargo de coordenadora do projecto do rio, em Washington. Em visita 

àquela localidade, o Senador Abner Dilworthy, influenciado pela amabilidade de Washington 

Hawkins, oferece-lhe emprego como seu secretário e, absorvido pela beleza de Laura, 

convida-a a prestar-lhe uma visita, aquando da próxima temporada política.  

Em Washington D.C., W. Hawkins toma conhecimento do modo de funcionamento 

dos bastidores do Senado e fornece a Sellers a informação de que o projecto para a 

navegabilidade do rio vai ser aprovado e que receberá, para o efeito, $200,000. Os trabalhos 

têm início, porém o dinheiro previsto não é entregue pois, como Harry descobre, essa quantia 

foi utilizada para forjar a aprovação do projecto, isto é, para a compra de votos, a 

manipulação e subversão da imprensa. Por seu turno, Washington Hawkins perde também a 

oportunidade de vender a propriedade de Tennessee Land, ficando também na ruína 

financeira. Mais tarde, Washington persuade o senador Dilworthy a vender essa propriedade 
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ao Estado para lá ser edificada um pólo universitário para negros – Knobs Industrial 

University Bill. Dilworthy aceita a proposta e delega a tarefa de aprovação do projecto a 

Laura. Esta, antes de assassinar o Coronel Selby de quem tinha estado noiva, usou da 

chantagem para garantir a maioria para o projecto da construção da universidade. A par disto, 

a corrupção premeia todo o romance como também se pode constatar na selecção incisiva 

que o advogado de defesa, Mr. Braham, faz dos jurados, isto é, esta personagem escolheu 

pessoas com pouca formação escolar para melhor manipular o veredicto final. O advogado 

cumpriu o seu objectivo com sucesso visto que, tendo alegado insanidade temporária para 

Laura, esta sai em liberdade perante o desagrado e indignação do povo. Por sua vez, 

Dilworthy é notícia porque vem a público o seu envolvimento num crime de corrupção, aliás, 

comum na sua classe política, ou seja, para assegurar a sua reeleição, suborna e compra votos 

eleitorais. Consequentemente, mais uma vez os projectos de Sellers e de Washington são 

adiados. Ao procurar obter dividendos da sua situação, Laura decide fazer uma palestra, onde 

apresentará o seu testemunho de vida; porém, uma multidão revoltada põe termo àquilo que 

entende como sendo uma representação teatral, acabando Laura por falecer nessa noite de 

ataque cardíaco. A narrativa termina com o regresso definitivo de Clay para confortar a sua 

mãe pela perda de Laura e assumir o controlo da casa, Washington Hawkins casa com Louise 

Boswell e Coronel Sellers mantém o seu optimismo no que concerne a qualquer 

oportunidade de negócio. 

Sendo conhecido o facto de que Mark Twain trabalhou as personagens da família 

Hawkins, o Coronel Sellers, o senador Dilworthy e o microcosmo político que é Washington, 

torna-se claro que Clemens se dedicou inteiramente aos episódios de sátira social, tecendo 

uma acutilante crítica à conduta da classe política, ao ponto de os leitores reconhecerem no 

próprio romance personalidades suas contemporâneas e eventos que marcaram aquele 

período. Tomemos, como exemplo, o episódio do escândalo de Dilworthy e o julgamento de 
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Laura que aludem ao alvoroço gerado em torno do senador Samuel C. Pomeroy, do Kansas, 

em 1873 e o julgamento por homicídio de Laura D. Fair, de São Francisco, de 1971-1873.  

O estudioso B. Morey French escreveu que o romance The Gilded Age “was a 

thoroughgoing exposé of its times and that, though its minor characters and incidents fell 

short of the full roman à clef role assigned to its major ones, they still had a fresh topicality 

that served as running commentary on the period.”80 Porém, é o único em que Mark Twain 

denuncia abertamente a degenerescência de valores e a corrupção moral e política que 

invadiu o final do século XIX. Nos capítulos que se seguem, procurarei demonstrar que em 

Adventures of Huckleberry Finn também a ausência de valores e os preceitos que regem a 

comunidade do Vale são conducentes à rejeição da sociedade por parte de Huck.   

   

 

 

 

                                                 
80 Bryant Morey French, Mark Twain and The Gilded Age, p. 141. 
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“Of Huckleberry Finn he [DeVoto] asserts: ‘… here is 

America.’ The details he cites from the book are 

marshaled in support of this thesis: Huck’s story is 

‘American life formed into great fiction’; Mark Twain 

‘wrote books that have in them something eternally true 

to the core of the nation’s life’.” 

Henry Nash Smith 

 

 

No romance Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain, a viagem emerge como 

elemento e símbolo central desta obra. Na verdade, o tema da viagem é um tema recorrente 

na literatura americana, ou melhor, a literatura americana irrompe desta temática. Deste 

modo, é importante partir do estudo desta obra de Mark Twain para melhor compreender 

algumas vivências e ocorrências históricas, unificadoras para a construção de uma identidade 

no contexto dos Estados Unidos. 

Sendo assim, a América foi desde sempre entendida ora como uma utopia ora com 

distopia, sendo que esta invenção da “América” era comungada por todos aqueles que 

inicialmente nela se fixaram. Assim, o objectivo cimeiro dos primeiros emigrantes 

holandeses e ingleses consistia na criação de uma nova Jerusalém em território americano, 

isto é, a construção de uma nova ordem social e religiosa num espaço imaculado e, por isso, 

ideal para a realização dos seus sonhos. Para estes primeiros emigrantes trans-Atlânticos, esta 

visão utópica permaneceu pois, ao escapar à pobreza, miséria e opressão política do Velho 

Continente, os colonos refugiavam-se em solo americano tido como terra prometida, como 

um retiro redentor da corrupção nos seus países de origem. Aqui era-lhes dada uma nova 
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oportunidade de recomeçar uma vida com outras perspectivas. Todavia, estes puritanos 

depararam-se com um território bravio e selvagem que requeria ser dominado pelo homem 

para que este pudesse usar e dispor livremente, mas a modificação da “wilderness” conduziu 

inevitavelmente à adulteração do espaço selvagem americano e, por conseguinte, levou à 

industrialização e ao progresso tecnológico. Neste seguimento, a projecção da fronteira no 

sentido da costa Oeste tem lugar devido a esta necessidade de domar e conquistar uma área 

territorial inexplorada e ocupada pelos nativos, o povo índio. É por este motivo que o termo 

“fronteira” assume pertinência no contexto da história dos Estados Unidos, visto que é 

responsável pela formação do carácter de excepção americano, sendo também sinónimo de 

individualismo e espírito americanos.  

Se, no início do século XIX, a fronteira era identificada como um lugar aprazível e 

salutar, relativamente isolada e auto-suficiente, onde o homem era capaz de viver livre dos 

males da civilização em pequenos centros urbanos – a “small town” –, já no final do século o 

conceito de fronteira é recuperado pelos escritores e entendido como um lugar onde os seus 

habitantes manifestavam os mesmos problemas e as ansiedades daqueles que viviam nas 

cidades e metrópoles. Assim, a nostalgia associada à “small town” começou a esboroar-se e 

rapidamente os escritores descobriram que, sob aquela imagem romantizada da “small town”, 

jaziam as mesmas vidas trágicas e frustradas, que eram inicialmente associadas aos meios 

citadinos. Na obra objecto de estudo, Adventures of Huckleberry Finn, o autor tece 

observações sobre a vida nas cidades ribeirinhas do Mississippi, dando justamente ênfase ao 

lado obscuro das “small towns”, fornecendo variados exemplos de actos e manifestações de 

violência como formas de entretenimento local. Ao inserir Huck Finn, um jovem órfão, neste 

ambiente, Mark Twain inicia-lo-á numa viagem permanente de busca de uma vida melhor e, 

consequentemente, podemos inclusivamente analisar a questão da fronteira não só a nível 

geográfico, mas também devemos entendê-la como fronteira mental. No final da viagem, 
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Mark Twain levará o leitor a descobrir que Huck, ao repudiar a sociedade sulista, confirma o 

mito americano, pois ele vai permanecer em viagem, em busca de um mundo novo, na 

demanda da utopia que no fundo faz com que o povo americano permaneça sempre em 

movimento. Terminada a viagem, uma profunda desilusão invade Huck Finn, mas este 

sentimento não se apodera dele, uma vez que o nosso herói vai orientar a sua procura em 

direcção ao futuro. Huck foge para o território, permancendo assim em viagem e não 

esgotando as possibilidades, ou seja, o herói escolhe continuar em viagem em termos físicos 

porque se recusa a viver em sociedade, o que faz com que volte ao ponto em que se 

encontrava no início da sua aventura. Agora, ele parte novamente em busca da utopia e viaja 

para o “territory”, o espaço dos índios, que emerge outra vez como uma espécie de Novo 

Continente. Ele prossegue a sua demanda por um novo Éden, puro e imaculado, que ele crê 

estar no território. Contudo, a viagem leva-lo-á de regresso à civilização que tanto repudia, 

pois o fechar da fronteira está próximo. Desta forma, a viagem continua em aberto e, por 

isso, Huck Finn afirma contundentemente que “After all [that] long journey all come to 

nothing everything all busted up and ruined.” (AHF: 221)   

Tudo isto é-nos dado por Mark Twain que, de forma panorâmica, nos apresenta uma 

visão fidedigna das sociedades no Oeste e toda a sua variedade, desde paisagens, habitantes, 

modos de vida, costumes, crenças e superstições. Todavia, o seu realismo adequa-se às 

diferentes atmosferas de cada ambiente. No rio, Twain centra-se na subtil força da natureza, 

enquanto que, relativamente às pequenas cidades ribeirinhas, o autor foca a atenção nas 

forças sociais em funcionamento. Aqui a sociedade encontra-se rigidamente organizada em 

classes sociais, os seus habitantes são rudes e obtusos, a opinião pública é escassa, 

condicionada e restrita e, com o fechar da fronteira próximo, os homens perdem o espírito de 

pioneirismo. Mas o espírito da liberdade e da aventura não se desvaneceu por completo, pois 

está presente entre as crianças e os membros da comunidade negra, mantendo vivo o desejo 
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pela liberdade e por uma vida de contornos pastoris. Mas Mark Twain também revela com 

crueza a brutalidade desta sociedade: a opressão, a submissão e a discriminação exercida 

sobre os escravos negros, a intolerância e a intransigência dos habitantes das small towns ou 

os malfeitores e criminosos, que povoam e aterrorizam populações inteiras no Oeste 

americano. 

Na realidade, os estereótipos em que Twain se inspirou para o romance Adventures of 

Huckleberry Finn são muito comuns e tão antigos quanto a humanidade, mas investem-se de 

características distintivas quando inseridos no ambiente do Oeste americano. Isto é, aqueles 

que partiram em busca de uma vida melhor, lutam agora a todo o custo por enriquecer e por 

viver uma vida livre das convenções sociais e, com o futuro pela frente, podem agora sonhar 

e fantasiar com ele. Porém, têm unicamente em mente o enriquecimento material. Fantasia e 

realismo andam pari passu e esta é a essência do Oeste. Mark Twain anteviu e projectou para 

a ficção estas “verdades eternas” sobre a América, pois ele próprio enquanto americano as 

envergava.  

Através de um processo de identificação com os traços gerais da vida americana, 

Adventures of Huckleberry Finn representa a dissecação da experiência americana e do 

significado de nacionalismo. De facto, esta obra trata uma viagem errante em busca da 

liberdade, analisa a exploração da raça humana, retrata a variedade e a pluralidade cultural da 

América, reflecte sobre a inquietude e as ansiedades de uma democracia recente e em 

formação, e regista a mentalidade de um período da história desta nação – a América ante 

bellum. Nesta linha sequencial, podemos afirmar que esta obra twainiana, Huckleberry Finn, 

se transforma inequivocamente num registo anatómico da América, desde a fase da inocência 

e do jardim impoluto ao período industrializado e do avanço da máquina, abraçando o 

recorrente tema da mobilidade e alargamento de horizontes.   
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Como é sabido, Twain foi no seu tempo uma lenda viva e interveniente activo da 

experiência americana durante o período da Gilded Age, que aliás foi profícuo em 

prosperidade material e desenvolvimento técnico, científico e industrial. No entanto, 

ensombrado pelas ansiedades aquando da mudança de século, Twain deu voz aos receios 

crescentes de um grupo pequeno de americanos que agora questionava o rumo que a nação 

estava a tomar. Aliás, Twain há muito se sentia apreensivo relativamente a esta questão e, 

durante a sua longa e sofrida tentativa de conclusão do romance Huckleberry Finn, essa 

inquietude tornou-se mais séria. Tal aconteceu porque Twain entendeu que o projecto 

americano de construção de uma Nova Jerusalém não foi cumprido e que a hipótese de 

remediar o passado não era possível, isto é, não se adivinhava nenhum capítulo novo na 

história da América, não se vislumbrava uma nova fronteira, nem uma sociedade superior.  

Efectivamente, Mark Twain não emerge no panorama literário americano como um 

simples homem de letras cumprindo a função periódica de escrever grandes obras, mas antes 

como um escritor para quem o leitor americano se volta em busca da reminiscência de uma 

América que outrora foi pura, selvagem e que permaneceu um repositório de esperanças no 

progresso em curso. Também Twain permanece, assim, como símbolo desse período único 

da experiência americana deixando uma obra original e duradoura. Bernard DeVoto 

corrobora este ponto afirmando que “life here [in Adventures of Huckleberry Finn] finds 

issue more memorably than it has anywhere else, and since the frontier is a phase through 

which most of the nation has passed, the book comes nearer than any other to identity with 

the national life.”    

No que a Adventures of Huckleberry Finn diz respeito, o próprio autor descreveu-o 

como um livro onde “a sound heart and a deformed conscience come into collision and 

conscience and conscience suffers a defeat”, assim como um romance onde se traça o 

desenvolvimento e o crescimento moral de Huck à medida que ele enfrenta uma panóplia de 
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pessoas e acontecimentos fortuitos. Ao longo da sua viagem pelo rio Mississippi e as 

vivências que daí retirou, o nosso herói foi marcado por um rito de passagem, operando-se 

uma transição crucial no seu modo agir e de pensar quanto ao seu entendimento pessoal do 

bem e do mal, isto é, do seu coração e da sua consciência (de)formada por uma sociedade 

racista. Quanto mais a jangada dos dois viajantes é levada pela corrente, mais sórdida e 

moralmente fracas se tornam as comunidades junto à margem do rio. Escravatura, religião, 

lealdade à família, cultura popular, aristocracia e democracia são todas reveladas como 

inimigas da verdade e da integridade moral e individual. Ao auscultar o seu coração, Huck 

gera um conflito de difícil resolução porque ele terá eventualmente de optar por aquilo que 

ele gradualmente descobriu que é correcto ou por aquilo que lhe foi inculcado toda a sua vida 

como certo. Paralelamente, um outro tema dominante nesta história é o contraste evidente 

entre a limitadora vida das cidades da margem e a liberdade proporcionada pelo mítico rio e 

pela jangada, que aqui emerge como um retiro de toda a artificialidade da sociedade humana 

rigidamente organizada. A necessidade de apartamento do mundo industrializado e corrupto 

confere uma renovada vitalidade à noção de pastoralismo, que agora urge o abandono da 

cultura dominante para abraçar um novo estilo de vida mais próximo da natureza. Na 

realidade, naqueles passos do romance que descrevem a existência a bordo da jangada, o 

autor deixa transparecer uma fusão entre as suas memórias de uma vida simples e de 

contornos pastoris e a confusão gerada pela vida pública e privada da América urbana pós 

Gerra Civil. Esta mescla assume, portanto, um carácter laudatório por uma vida em plena 

liberdade no rio, longe dos constrangimentos de uma sociedade castradora, como se o tempo 

tivesse por momentos parado e as obrigações da civilização tivessem igualmente sido 

suspensas. Contudo, a liberdade oferecida pelo rio e pela jangada é efémera, ou seja, Huck e 

Jim não conseguem fugir à sociedade porque esta vai ao seu encontro sob a forma dos 

matreiros Duke e Dauphin. Sendo assim, a viagem empreendida por Huck e Jim é 
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amplamente perspectivada como uma afirmação simbólica sobre a corrupção da sociedade e 

a condenação de uma civilização, que estimula a ambição e a decepção e, consequentemente, 

destrói a inocência e escraviza o homem. Deste modo, Huck Finn no final opta novamente 

pela liberdade em vez da “crockery culture” e continua assim em viagem, que o levará ao 

território índio. Mas Clemens sabe já o que encontrará lá pois ele próprio fez esse caminho e 

chegou à conclusão que, e citando Louis D. Rubin , Jr., “the only way (…) to escape the 

social circumstance was through the private imagination, to pretend, like Tom Sawyer (…), 

that a Sunday school picnic was an affair of Arabs, elephants, and high adventure (…).”   

Efectivamente, o progresso tecnológico estava a produzir o caos social, como é 

sabido, porque o caos é a lei da natureza e a ordem é a ambição do homem. Como tal, a crise 

do final do século XIX deu origem a diferentes perspectivas, ou seja, aquilo que a maior 

parte dos americanos entendia como o triunfo do progresso, para outros assemelhava-se à 

transformação e destruição do continente. Desta forma, o estudioso Leo Marx procurou 

demonstrar em The Machine in the Garden que, para muitos escritores americanos, a imagem 

do aparecimento súbito da máquina no jardim desencadeia noções e sentimentos contrários 

ao progresso optimista da cultura dominante de que o episódio da invasão do barco a vapor 

nas águas do rio Mississippi e a perturbação que causa nos protagonistas, retirado da obra 

Adventures of Huckleberry Finn, é exemplificativo. Aliás, este passo revestir-se-ia de um 

simbolismo central e grandioso no seio da literatura americana. De facto, a jangada 

representa a liberdade e o barco a vapor o destruidor dessa fantasia, gerando-se o conflito 

irreconciliável entre os ideais progressistas e os pastoris. No centro da literatura pastoril, o 

contraste existente entre formas de vida mais simples, associadas à natureza, e mais 

complexas, relativas à industrialização, fará desvanescer a esperança de recuperar a natureza. 

Nesse episódio, a jangada não é totalmente destruída, apenas danificada o que permitirá que a 

viagem prossiga. Contudo, o barco a vapor é o intruso oriundo de um universo oposto à 
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jangada e aos seus ocupantes. O conflito está, pois, instalado. É por isso que podemos 

declarar que a obra Adventures of Huckleberry Finn reproduz as novas ansiedades da vida 

quotidiana, estimulada pelo acelarado desenvolvimento econónimo e demográfico do final do 

século XIX, como salienta Randall Knoper no seu artigo. Muito embora não se dirija rumo à 

cidade, Huck Finn demonstra de igual modo as mesmas ansiedades semelhantes às suscitadas 

pela cidade. Além disso, podemos afirmar que na obra, ao seguir o movimento que o nosso 

protagonista faz de um ambiente mais complexo para um ambiente mais simples, 

constatámos que o poder da máquina é usado para marcar o dinamismo da nova ordem 

social. Se as novas forças sociais não forem paradas ou impedidas, elas profanarão 

consequentemente o espaço natural americano. Assim, é neste contexto que emergem as 

dicotomias cidade/fronteira, público/privado, universo feminimo/masculino, 

verdade/mentira, tranquilidade/ansiedade, bem como o dilema de consciência de Huck, 

reflectindo justamente estas dualidades.  

Nesta obra de Mark Twain, o território espacial encontra correspondência directa com 

a paisagem urbana finisecular, distinguindo-a e organizando-a, como vimos, em pólos 

opostos. É, portanto, neste ambiente dual que Twain insere o jovem Huck, representante, de 

um modo geral, da liberdade ilimitada. Através das suas atitudes, gestos e palavras, o jovem 

vagabundo conhece outros limites e toma consciência da fragilidade destes, sendo que esta 

vulnerabilidade é exarcebada pela conjuntura social daquele período, ou seja, a 

industrialização e urbanização do século XIX. O espaço familiar criado por Huck e o escravo 

Jim a bordo da jangada navega contra a corrente da ordem social dominante, criando-se por 

conseguinte uma nova estrutura. Esta estrutura social simboliza a tentativa de controlo no 

seio da desordem da sociedade estabelecida, e confere um especial sentido nos momentos 

privados ou do foro público. Segundo R. Knoper, um silêncio, uma mentira ou uma 
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descoberta são lugares comuns para a sociedade do século XIX, que reúne as ansiedades não 

só sobre a industrialização, mas também sobre os impulsos pela ordem. 

Em conclusão, Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain reflecte e regista, de 

facto, as preocupações e as ansiedades de um novo mundo emergente através de um texto 

que, em diversos momentos, confunde e recria oposições e limites, podendo ser entendido 

como “a heightening of anxiety or as a promise of compensatory control”, citando R. 

Knoper. Efectivamente, trata-se de um livro que apresenta as possibilidades de vida na 

América industrial sem negligenciar as desvantagens que daí possam advir, algo que se 

procurará explanar nos capítulos seguintes ao analisar a confluência de representações 

urbanas num texto marcado pela demanda do ideal pastoril.   
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2.1 A Viagem e a (des)aprendizagem de Huck Finn 
  
 

 

“All I wanted was to go somewheres; all I wanted 

was a change, I warn’t particular.” (AHF:15) 

Huck Finn 

 
 
 

Em Adventures of Tom Sawyer (1876), Mark Twain viaja até ao universo infantil 

recriando as brincadeiras e as travessuras de rapazes. Mas não se esquece de reencontrar, por 

outro lado, a beleza e a ingenuidade que só uma criança pode ter. Deste modo, Tom Sawyer, 

tal como o seu amigo Huck Finn, encarnam na perfeição essa ingenuidade: neles tudo é puro 

e espontâneo. Dos sentimentos que transparecem das suas atitudes, sempre repletas de 

nobreza e humanidade, até às suas crenças e superstições, algumas delas simplesmente 

hilariantes, os dois amigos transformam-se em seres humanos ideais. No entanto, em 

Adventures of Huckleberry Finn (1885), Samuel L. Clemens transporta, desta vez, Huck para 

uma série de situações probatórias que o conduzirão a um processo de aprendizagem e de 

questionação da realidade que o rodeia. 

Com efeito, as aventuras de Huckleberry Finn começam a ser narradas a partir do 

capítulo VII, episódio em que este simula a sua própria morte como solução para escapar aos 

maus tratos infligidos por Pap Finn, seu pai. Porém, o herói do romance expressa desde cedo 

o seu desejo de evasão do modo de vida que norteia a sociedade junto do rio Mississippi e lhe 

é imposta não só por Miss Watson, mas também pela irmã desta, a Widow Douglas, 

irredutíveis em torná-lo “so cramped up and sivilized.” (AHF:38) O excerto que introduz o 

presente capítulo denota desde logo essa ânsia de mudança sentida por Huck, sendo este 
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compelido a embarcar numa viagem de iniciação. Ao longo desta viagem a bordo da sua 

jangada nas águas do Mississippi, o jovem vagabundo, acompanhado pelo escravo Jim, 

percorre a região sulista, construindo o seu conhecimento com base naquilo que apreende e 

tomando paulatinamente consciência do mundo em que habita e do qual procura escapar. Na 

verdade, Huck propõe-se a narrar a sua experiência dessa viagem, proporcinando-nos a sua 

visão dos acontecimentos, ao mesmo tempo que se envolve no tumultuoso e inquietante 

processo de problematização da sociedade que o rodeia.  

Sobre o romance em estudo, Mark Twain fala-nos de um conflito travado entre “a 

sound heart and a deformed conscience”, sendo que a consciência corrompida e moldada pela 

sociedade sai penalizada em detrimento da simplicidade e pureza da interioridade da 

personagem, devido à mutação que a América experienciava entre o tempo da diegese do 

romance situando-a no Velho Sul – “forty to fifty years ago” - e o momento de redacção e 

publicação do mesmo, isto é, o final do século XIX que coincide com o período da Gilded 

Age.  

Ao decidir contar a história na primeira pessoa, Twain estava a dar um contributo 

importante e inovador para a literatura americana, pois isso obrigava-o a recorrer ao uso de 

diferentes dialectos, sendo este aspecto alertado, num tom irónico, numa nota explicativa que 

antecede o início da narração – “I make this explanation for the reason that without it many 

readers would suppose that all these characters were trying to talk alike and not succeeding.” 

(AHF:5) Na óptica de Henry Nash Smith, se por um lado a presença de um narrador 

autodiegético pôs um terminus ao problema técnico de perspectiva e estilo narrativo, por 

outro conferiu inevitavelmente densidade psicológia a Huck.81 Ou seja, aquilo que nos é 

narrado por Huck coincide com aquilo que ele presencia e apreende do real, isto é, como 

escreve sabiamente o estudioso Brander Matthews, “they are his [Huck’s] eyes and not a pair 

                                                 
81 Henry Nash Smith (Editor), Mark Twain – A Collection of Critical Essays (Prentice-Hall, Inc., 1963), p. 83. 
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of Mark Twain’s spectacles. And the comments on what he sees are his comments – the 

comments of an ignorant, superstitious, sharp, healthy boy, brought up as Huck Finn had 

been brought up; they are not speeches put into his mouth by the author.”82  

Antes de optar por um registo narrativo de primeira pessoa e de cunho autobiográfico, 

Clemens, numa carta endereçada a Howells em 1875, informava-o sobre as suas pretensões 

para o herói do romance: “By & by I shall take a boy of twelve & run him on through life (in 

the first person) but not Tom Sawyer – he would not be a good character for it.”83 Como 

podemos verificar, Twain rejeita veementemente a figura de Tom Sawyer, uma vez que este 

emerge como a incorporação dos preceitos e valores da genteel tradition.
84 Por esse motivo, 

Mark Twain considera que a personagem Tom não se adapta nem cumpre os seus intentos. 

Escolhe, portanto, Huck Finn para o projectar numa viagem de conhecimento sobre a 

sociedade do vale do Mississippi, assumindo como linha orientadora para análise do romance 

o desenvolvimento interior e crescimento moral do personagem eleito como protagonista.   

Durante o período inicial de gestação de Adventures of Huckleberry Finn, Twain 

sentia-se insatisfeito e apreensivo devido ao aparecimento de algumas dificuldades 

relacionadas com a atribuição do estatuto de narrador a Huck, bem como com o bloqueio 

sentido após o episódio do nevoeiro (capítulo XVI), chegando inclusivamente a considerar, 

por esse motivo, a hipótese de destruir o manuscrito -“I like it only tolerably well, as far as I 

have got, & may possible pingeonhole or burn the manuscript when it is done.”85 No final do 

capítulo XV, Huck fere os sentimentos de Jim quando o convence de que a separação dos 

dois provocada pelo intenso nevoeiro que descreve não aconteceu na realidade, 

acrescentando que foi apenas uma pesadelo que o escravo teve. Porém, após alguma reflexão, 

                                                 
82 TWAIN, Adventures of Huckleberry Finn, p. 330. 
83 TWAIN, Adventures of Huckleberry Finn, p. 341. 
84 É digno de nota o facto de que me apropriei desta expressão de George Santayana, que a entende como 
representante de uma mentalidade retrógada proveniente do Velho Continente e está profundamente enraizada 
no Calvinismo e Transcendentalismo.  
85 TWAIN, Adventures of Huckleberry Finn, p. 343. 
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Jim apercebe-se de que Huck mente com o intuito de se divertir às suas custas, sendo este 

repreendido pela sua conduta e o seu comportamento veementemente condenado. O discurso 

emotivo e profundamente sentido de Jim confere uma dimensão nova à relação existente 

entre ambos, sendo que o pedido de desculpas feito por Huck é revelador do processo de 

maturação a ter início. “En all you wuz thinkin ’bout wuz how you could make a fool uv ole 

Jim wid a lie. Dat truck dah is trash; en trash is what people is dat puts dirt on de head er dey 

fren’s en makes ’em ashamed.  

       Then he got up slow, and walked to the wigwam, and went in there, without saying 

anything but that. But that was enough. It made me feel so mean I could almost kissed his 

foot to get him to take it back.  

       It was fifteen minutes before I could work myself up to go and humble myself to a 

nigger – but I done it, and I warn’t ever sorry for it afterwards, neither.” (AHF: 95) 

Após este incidente, Huck no capítulo seguinte debate-se pela primeira vez no 

romance com o dilema de se encontrar a ajudar um escravo foragido, algo que é considerado 

errado pela sua comunidade e que no passo que se segue surge simbolizado pela Miss 

Watson, proprietária de Jim. “Well, I can tell you it made me all over trembly and feverish, 

too, to hear him, because I begin to get it through may head that he was most free – and who 

was to blame for it? Why, me. I couldn’t get that out of my conscience, nor how, nor no way. 

(…) Conscience says to me, “What had poor Miss Watson done to you, that you see her 

nigger go off right under your eyes and never say one single word? What did that poor old 

woman do to you, that you could treat her so mean? Why, she tried to learn you your book, 

she tried to learn you your manners, she tried to be good to you every way she knowed how. 

That’s what she done.” ” (AHF:110) 

Criativamente esgotado e desanimado pelos obstáculos com que se deparara, Twain 

escolheu abandonar temporariamente esse projecto, como deixa transparecer Henry Nash 
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Smith: “The incipient contradiction between the narrative plan and increasing depth in 

Huck’s character must have been as disconcerting to Mark Twain as the difficulty of finding 

a way to account for Huck’s and Jim’s continuing southward past the mouth of the Ohio. It 

was undoubtless the convergence of the problems that led him to put aside the manuscript 

near the end of Chapter 16.”86 Durante esta interrupção, que se arrastou por sete anos, 

escreveu “Life on the Mississippi” (1883), emergindo deste afastamento premeditado com 

uma renovada energia que canalizou para a conclusão do manuscrito, vindo este mais tarde a 

figurar no âmago do cânone literário americano.      

 Como já foi mencionado noutro momento desta reflexão, Huck Finn empreende uma 

viagem de iniciação com o propósito de melhor compreender a cultura sulista e de agir de 

acordo com os seus parâmetros reguladores. No entanto, o crítico James M. Cox caracteriza a 

iniciação de Huck como “triste”, porque o herói do romance aperceber-se-á que essa tentativa 

de ordenar a sua vivência dentro dos requisitos da sociedade do vale do Mississippi implicará 

e exigirá em retorno, como veremos, o aniquilamento dos seus valores e, por conseguinte, 

levará à desilusão e ao pessimismo de Huck – “The tragic irony of the novel is Huck’s inner 

awareness that membership in the cult will involve the dissolution and the denial of his 

values.”87 Huck Finn experiencia um mundo de crueldade e violência que o decepciona, mas 

essa lição é também assaz enriquecedora pois ele descobre e apreende uma realidade com a 

qual não se identifica. 

No início da narrativa, Huck, filho de um alcoólico e adoptado pela viúva Douglas, e 

Tom Sawyer, um rapaz burguês que vive com a sua tia Polly, são amigos e companheiros 

numa série de aventuras picarescas contadas por Mark Twain em Adventures of Tom Sawyer 

(1876) - “You don’t know about me, without you have read a book by the name of 

“Adventures of Tom Sawyer,” but that ain’t no matter. That book was made by Mr. Mark 

                                                 
86 Henry Nash Smith, Mark Twain – A Collection of Critical Essays, p.89. 
87 James M. Cox, “Remarks on the Sad Initiation of Huckleberry Finn” in Thomas Inge, Huck Finn Among the 

Critics, p. 145.  
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Twain, and he told the truth mainly.” (AHF:13) Agora em Adventures of Huckleberry Finn, 

Tom seduz Huck a ir viver sob a protecção da viúva Douglas e a tornar-se socialmente 

aceitável, com o qual este último concorda. Todavia, a custosa adaptação de Huck à rotina 

marca o seu discurso nos primeiros capítulos da obra. Aí, Huck revela-nos o 

perfeccionismo/idealismo que distingue a Widow Douglas e faz sobressair o autoritarismo 

que caracteriza Miss Watson: a primeira mostra rigor no cumprimento das regras ao jantar 

como se se tratasse de um ritual – “The widow rung a bell for supper, and you had to come to 

time. When you got to table you couldn’t go right to eating, but you had to wait for the 

widow to tuck down her head and grumble a little over the victuals (…)” (AHF:14); por sua 

vez, a Miss Watson é atribuída a função de familiarizar Huck com as boas maneiras e com o 

estudo da língua, ao qual a tutora se dedica intensivamente – “Her sister, Miss Watson (…) 

had just come to live with her, and took a set at me now, with the spelling-book. She worked 

me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn’t stood it 

much longer.” (AHF:15) Enquanto vive em St. Petersburg, Huck revela indícios de 

inadaptação e incapacidade de compreender determinados hábitos, como a importância 

conferida à religião e à necessidade de rezar para obtenção de serenidade espiritual ou ainda 

a desapontamento perante aquilo que ele depreende que é a Sunday School e a deturpação 

fantasiosa da realidade por parte de Tom. Como Maurice Le Breton escreve, a hipocrisia e o 

conformismo da sociedade sulista é insustentável para Mark Twain, levando-o a satirizar isso 

na narrativa em estudo: “Mark Twain shows us these communities along the Mississippi 

oppressed by narrow-minded customs and maintaining in their children a religion of mere 

form which finds expression in Sunday-school exercises where the prize goes to the pupil 

who has been able to learn two thousand verses by heart.”88 Por intermédio da personagem 

de Tom Sawyer, Clemens, ao mesmo tempo que valoriza a importância do conhecimento 

                                                 
88 Henry Nash Smith, Mark Twain – A Collection of Critical Essays, p.37. 
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livresco - “Don’t I tell you it’s in the books? Do you want to go to doing different from 

what’s in the books, and get things all muddled up?” (AHF:21) -, ridiculariza igualmente esse 

aspecto nos episódios em que o jovem rapaz burguês orienta a sua conduta mediante o 

resultado das leituras que faz. A reprodução mimética não só dos romances que Tom Sawyer 

lê, mas também dos preceitos bíblicos por parte de Miss Watson e Widow Douglas, afigura-

se incompreensível e desprovida de utilidade à luz da razão de Huck Finn. Richard Poirier 

corrobora este ponto quando escreve que “we have before us the creation in words of a whole 

society built on games, tricks, and illusions, and the adult version is only superficially 

different from the children’s.”89 

Apesar de revelar um notório desajuste em relação à realidade onde se encontra 

inserido, Huck, num primeiro momento, foge à opressão e aos maus-tratos cometidos por Pap 

Finn, cuja caracterização releva o lado sombrio e terrífico do pai - “He was most fifty, and he 

looked it. His hair was long and tangled and greasy, and hung down, and you could see his 

eyes shining through like he was behind vines.” (AHF:31) Pap surge definido como uma 

figura medonha, sem educação, nem valores morais, vivendo em estado selvagem, mostrando 

desrespeito pelo outro e revelando-se um oportunista. As ausências prolongadas do alcóolico 

Pap, tranquilizam o filho, visto que este se sente menos reprimido quando o pai não está por 

perto. Por esse motivo, T. S. Eliot considera que Huckleberry Finn é uma das personagens 

mais solitárias da ficção, conquistando, a seu ver, no final do romance um estatuto literário 

ao lado de outras personagens de projecção ficcional a nível mundial: “So we come to see 

Huck himself in the end as one of the permanent symbolic figures of fiction; not unworthy to 

take place with Ulysses, Faust, Don Quixote, Don Juan, Hamlet and other great discoveries 

that man has made about himself.”90 Todavia, o regresso de Pap Finn era já aguardado por 

Huck, uma vez que o filho era conhecedor da sua personalidade e motivações, ou seja, Huck 

                                                 
89 Richard Poirier, “Huck Finn and the Metaphors of Society” in Claude M. Simpson (ed.), Twentieth Century 

Interpretations of Adventures of Huckleberry Finn (New Jersey: A Spectrum Book, 1968), p. 96. 
90 TWAIN, Adventures of Huckleberry Finn, p. 349. 
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acreditava que o seu pai acabaria por descobrir sobre o dinheiro que ele possuía (que agora se 

encontrava ao cuidado de Judge Thatcher), reclamando-o para si por direito. Os seus receios 

revelaram-se reais quando, no início de capítulo V, é confrontado com o seu regresso e é 

intimado a transferir a soma monetária para sua guarda. Confrontado com essa 

impossibilidade, Pap Finn, invocando os seus direitos naturais de figura paterna, leva o filho 

para as imediações da pequena cidade de St. Petersburg, fazendo-o cativo numa cabana. Para 

a criação desta figura, Twain inspirou-se no período em que trabalhou junto dos mineiros no 

estado do Nevada, onde estabeleceu contacto com uma amálgama de tipos sociais 

trapaceiros, amorais e insatisfeitos com as políticas do governo. Embora fosse permanente e 

violentamente subjugado pelo seu pai, Huck revelou ser capaz de disfrutar, por momentos, a 

vida ao ar livre na companhia de Pap, como podemos constatar no passo seguinte: “(…) I 

was used to being where I was, and liked it, all but the cowhide part. It was kind of lazy and 

jolly, laying off comfortable all day, smoking and fishing, and no books nor study.” 

(AHF:36) 

No entanto, sentindo-se à mercê da instabilidade do pai, provocada pelo consumo 

excessivo de alcóol, Huck engendra um plano de fuga preparado com tanta minúcia que 

acredita com firmeza que Tom, expedito no assunto, o aprovaria pela subtileza do disfarce – 

“I did wish Tom Sawyer was there, I knowed he would take interest in this kind of business, 

and throw in the fancy touches.” (AHF:45) Seguidamente, Huck põe em prática o plano que, 

num primeiro momento, passa pela simulação da sua morte, recorrendo para o efeito à 

chacina de um porco selvagem, seguindo-se a fuga numa embarcação à sua espera na 

margem do Mississippi. Para o estudioso James M. Cox, Huck, ao simular o seu próprio 

homicídio, permitir-lhe-á renascer de novo sempre que se desloca aos pequenos centros 

urbanos do vale do Mississippi, visto que a sociedade como que aprisiona os seres humanos 

ao impor-lhes regras e normas – “He [Huck] is indeed the man without identity who is reborn 
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at almost every river bend, not because he desires a new role, but because he must re-recreate 

himself to elude the forces which close in on him from every side.”91 Richard P. Adams, em 

“The Unity and Coherence of Huckleberry Finn”, é da opinião de que em Huck se opera uma 

aprendizagem e maturação quando este retorna das esporádicas visitas à sociedade, havendo 

espaço para reflexão na tranquilidade do rio.             

No capítulo seguinte, Huck encontra-se já em Jackson’s Island, uma ilha deserta 

situada no meio do rio que o jovem fugitivo observa e aprecia deleitosamente. A descrição 

que o narrador faz do seu novo estado adquire contornos adâmicos, visto que Huck vive em 

harmonia com a natureza e experiencia uma tranquilidade até aí impossível junto do pai e de 

tudo aquilo que a civilização consubstancia. Aliás, é de notar que no mundo dos adultos 

figura uma galeria completa de personagens sociais, devidamente hierarquizadas, para que se 

torne fácil compreender como funcionava uma “small town” em meados do século XIX, 

perdida no meio do vasto território americano. O seu apartamento da sociedade significa a 

não coadunação com os hábitos e costumes da pequena cidade de St. Petersburg, com a 

insistência de Miss Watson e Widow Douglas em instruí-lo e encerra também um protesto 

contra o comportamento cruel e intolerável do seu pai. Huck não permite, portanto, que seja 

“institucionalizado”, ao contrário de Tom e Jim.  

Na perspectiva de Gladys Carmen Bellamy, os três representam três estádios da 

civilização, sendo que Tom e Jim, de forma diametricamente oposta, possuem as suas 

próprias crenças e regras, ou seja, Tom faz tudo de acordo com os seus livros e Jim encontra 

orientação no repositório de tabus e superstições que herdou dos seus antepassados africanos. 

A este propósito, considera-se pertinente notar que a superstição é um tema dominante nos 

primeiros capítulos do livro, nomeadamente a magia negra (em Jim) e folclore local (em 

Huck). Relativamente ao primeiro, o episódio da bola de pêlo ou o incidente de Old Hank 

                                                 
91 James M. Cox, “Remarks on the Sad Initiation of Huckleberry Finn”, p. 146. 
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Bunker surgem como exemplos da superstição do escravo Jim; quanto ao segundo, Huck 

entende que matar uma aranha ou derramar sal são sinais de pouca sorte, algo que 

posteriormente se concretiza com o regresso do seu pai, conferindo verosimilhança à crença. 

Gladys Carmen Bellamy considera ainda que Huck, por sua vez, sobressai como um “natural 

man”, levando uma vida simples e em liberdade (à maneira Whitmaniana), vivendo todavia 

assaltado por dúvidas e dilemas. Uma vez que a inexistência de uma conduta regrada em 

consonância com as instituições sulistas emerge como um traço distintivo de Huck, este é 

obrigado a guiar-se pela sua voz interior.     

Ao explorar a ilha por se sentir muito só, Huck encontra para seu agrado Jim, um 

escravo negro que fugiu do domínio de Miss Watson pois teve conhecimento que esta 

planeava vendê-lo por oitocentos doláres para New Orleans, local com conotação pouco 

aprazível para os negros em geral – “ (...) she gwyne to sell me down to Orleans, but she 

didn’ want to, but she could git eight hund’d dollars for me, en it ’uz sich a big stack o’ 

money she couldn’ resis’.” (AHF:55) Na ilha, ambos partilham momentos de felicidade, 

conforto e segurança, denunciado por expressões como “I wouldn’t want to be anywhere else 

but here” ou “We got home all safe” (capítulo IX). É também aqui que Jim é visto como um 

ser humano ganhando gradualmente o respeito de Huck. O interlúdio na Jackson’s Island 

termina com a aproximação de caçadores de escravos, aterrorizando o jovem rapaz e o 

escravo negro e precipitando mais uma vez a acção. Assim, Huck e Jim são forçados a 

escapulirem-se da ilha a bordo de uma jangada no curso do rio, sendo que este elemento da 

natureza simboliza para os dois desde já a liberdade que não encontram nas suas margens. 

Assiste-se, neste momento, a uma viragem crucial na acção, porque Huck associa-se ao plano 

de fuga de Jim com o célebre grito de emancipação “Git up and hump yourself, Jim! There 

ain’t a minute to lose. They’re after us!”. (AHF: 72) É de sublinhar que é neste momento que 

o sentimento de amizade e de solidariedade entre os dois começa a ganhar contornos mais 
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definidos, assim como também reside aqui em Huck o primeiro sinal de uma consciência 

orientada para os seus próprios valores individuais. A este propósito, Leo Marx afirma que 

Clemens “compresses the exhilarating power of Huck’s instinctive humanity.”92 É também a 

partir deste episódio que Jim e Huck prosseguem juntos uma viagem com o propósito de 

conquistar a liberdade que, para o escravo, significa alcançar a cidade de Cairo e, para Huck, 

significa abandonar tudo aquilo que Pap Finn encerra em si mesmo, partindo em busca de um 

novo mundo. Contudo, Leo Marx argumenta que Huck parte em busca de liberdade, 

considerando-a uma demanda, isto é, “a positive journey, implying an effort, a struggle to 

reach a goal”93 mas, segundo Cox, a viagem que Huck empreende é em si mesmo uma 

negação – “His journey is primarily a negation, a flight from tyranny, not a flight toward 

freedom.” 94 No nosso entender, só no final do romance é que podemos falar de demanda de 

um mundo novo em estado natural, pois é o momento em que Huck se dá conta que a 

realidade da qual foge só emana crueldade e hipocrisia, sendo imperativo essa procura 

permanente de uma existência com contornos utópicos. Para além disto, Huck enfrenta o 

dilema da sua consciência perante a obrigação moral de ajudar Jim a libertar-se da 

escravatura a que esteve sempre votado, incorrendo no facto de o considerarem “a low down 

Ablitionist.” (AHF:55) 

A primeira unidade temática do romance em estudo termina com a destruição da 

jangada pelo barco-a-vapor, forçando os dois companheiros a salvarem as suas próprias vidas 

da turbulência das águas, sendo que, em termos metafóricos, o barco-a-vapor personifica a 

industrialização que destrói a jangada e agita as águas do Mississippi, símbolo da natureza. 

Por outro lado, esta imersão forçada no rio poderá também simbolizar o baptismo de Huck, 

que emerge agora com uma nova identidade para o episódio sangrento da rivalidade entre as 

                                                 
92 Leo Marx, “Mr. Eliot, Mr. Trilling and Huckleberry Finn” in Thomas Inge, Huck Finn Among the Critics, 

p.115. 
93 James M. Cox, “Southwestern vernacular” in Claude M. Simpson, Twentieth Century Interpretations of 

Adventures of Huckleberry Finn, p. 86. 
94 James M. Cox, “Southwestern vernacular”, p.86. 
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famílias Grangerford e Sheperdson. Considera-se pertinente realçar o facto de que a história 

que Huckleberry Finn se propôs narrar está permeada com a imagem de morte e, associada a 

esta, a violência e a brutalidade caracterizadoras da cultura da “small town”. Sugere-se, deste 

modo, algo que se manifestará não só nos episódios da morte de Buck e de Boggs, como 

também no funeral de Peter Wilks.   

 A segunda unidade temática começa no capítulo XVII com o episódio sobre a 

rivalidade existente entre duas famílias sulistas – os Grangerfords e os Sheperdsons. 

Contudo, antes de proceder à análise do episódio referido e para melhor compreendermos o 

modo e o ambiente em que se vivia no Sul ante bellum, consideramos pertinente recordar, de 

modo breve, o período em questão designado de Velho Sul. Deste modo, o Velho Sul era 

inicialmente uma região produtora de tabaco e de cana-de-açúcar. Porém, apesar de ser rico 

em matéria-prima, o Sul era bastante pobre em termos de receitas económicas. Sendo assim, 

na ânsia de construir um império grandioso, esta região necessitava de uma forte colheita que 

o sustentasse e é, neste seguimento, que o algodão, importado da Índia, vai encontrar no Sul 

o clima adequado à sua plantação e comercialização em grande escala.  

 Contudo, a produção de algodão não era capaz de responder às necessidades e às 

exigências do mercado internacional, designadamente da Inglaterra, França, Alemanha, 

Itália, Rússia e Espanha, porque, apesar de as colheitas serem abundantes, os senhores das 

plantações apenas podiam comercializar uma pequena parte do que os negros plantavam 

devido à dificuldade que os escravos sentiam em extrair a semente do algodão. Em 1793, é 

criado um engenho mecânico por Eli Whitney que irá facilitar a tarefa de extracção da 

semente e, por conseguinte, incrementar a produção de algodão e a sua exportação. Em 1820, 

o Sul iniciava assim o processo de criação do seu império que exigia, nesta fase, um 

acréscimo de mão-de-obra negra.  
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 Entretanto, o Norte revelava já alguns sinais de descontentamento face à prosperidade 

económica do Sul, alertando a nação para o comércio de negros que o Sul estava a praticar e 

para o sistema esclavagista que estava igualmente a inculcar na sociedade. Porém, na 

perspectiva dos fazendeiros sulistas, o aumento do número de escravos significava o 

crescimento da produção de algodão e, consequentemente, a prosperidade económica daquela 

região. Aqui residia “a sound economic basis for the legend of a glamorous aristocracy.”95 Os 

sulistas advogavam que dependiam do sistema esclavagista uma vez que eles se afirmavam 

como agrários, ou seja, viviam do que a terra lhes fornecia para que pudessem produzir 

fortuna e riqueza. Os nortistas, por seu turno, não necessitavam de recorrer à escravatura pois 

a industrialização estava em curso na região norte da nação, conduzindo-a inevitavelmente à 

ascensão e prosperidade económicas.     

 Como resultado do florescimento económico no Sul, fruto da exploração dos escravos 

negros, pululavam nesta região grandiosas mansões rodeadas por férteis e extensas 

plantações de algodão, cujo senhor – o “planter” - era, pois, um self-made man que “carved 

fortunes for themselves from a new country. It was possible, says a historian, for men to 

mount ‘from log cabin to plantation mansion on a stairway of cotton bales, accumulating 

slaves as they climbed.’”96 O Sul vivia agora numa época de grande esplendor, criando 

paulatinamente imagens que o caracterizavam como, por exemplo, as magnólias ao luar, o 

típico licor de menta, o cavalheirismo dos senhores das plantações que advogavam ser 

descendentes de nobres cavaleiros ingleses, as formosas donzelas e a hospitalidade própria 

desta região. Na sociedade sulista verificava-se também uma influência da cultura inglesa, 

designadamente no que concerne à adopção do estilo arquitectónico, à prática de 

determinadas actividades desportivas como a caça à raposa e o andar a cavalo, este de puro-

sangue, à aquisição de artigos luxuosos importados e ao cultivo dos códigos de 

                                                 
95 Francis Butler Simkins e Charles Pierce Roland, A History of the South (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1972, 
4ª edição), p. 132. 
96 Francis B. Simkins e Charles P. Roland, A History of the South, p. 133. 
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comportamento aristocráticos. Estava assim criada a lenda do Velho Sul que conferia aos 

sulistas “a satisfying sense of superiority to the traders and artisans of the North.”97 

Inclusivamente, os nortistas reconheciam e aceitavam a verosimilhança da lenda do Velho 

Sul.  

 É, portanto, neste ambiente que as famílias Grangerford e Sheperdson se 

movimentam e, através da brutalidade que este episódio encerra, é aqui, em Adventures of 

Huckleberry Finn, tecida uma crítica mordaz à sociedade sulista das margens do rio 

Mississippi, nomeadamente aos seus preconceitos. Este incidente, que encontra eco no texto 

quinhentista de Shakespeare, Romeu e Julieta, é narrado por Huck começando por informar o 

leitor do quão civilizada, cordial e respeitada é a família aristocrata que o acolheu – os 

Grangerfords. Estes vivem numa plantação tipicamente sulista proporcionando momentos de 

lazer e de tranquilidade aos seus benfeitores: “The old gentleman owned a lot of farms, and 

over a hundred niggers. Sometimes a stack of people would come there, horseback, from ten 

or fifteen mile around, and stay five or six days, and have such junketings round about and 

on the river, and dances and picnics in the woods, daytimes, and balls at the house, 

nihts.”(AHF: 126) Todavia, este retrato é manchado quando Huck Finn revela que, devido a 

uma desavença antiga, as famílias rivais desprezam-se e odeiam-se de morte ao ponto de 

ambas irem à igreja armados como descreve Huck: “Next Sunday we all went to church (…). 

The men took their guns along, so did Buck, and kept them between their knees or stood 

them handy against the wall. The Sheperdsons done the same. It was pretty ornery preaching 

– all about brotherly love, and such-like tiresomeness; but everybody said it was a good 

sermon (…).” (AHF: 129) No excerto transcrito, transparece também o juízo crítico de Huck 

relativamente à contradição entre a predisposição dos intervenientes e a ida a um local 

sagrado para escutar um sermão sobre o amor pelo próximo. Mais tarde, acontece o 

                                                 
97 Francis B. Simkins e Charles P. Roland, A History of the South, p. 135. 
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previsível: as famílias desavindas envolvem-se num violento tiroteio, resultando na morte de 

todos os elementos da família, exceptuando os dois amantes.98 Huck sente-se profundamente 

afectado com toda a tragédia e este incidente constitui parte da experiência que acentuará o 

conhecimento da maldade humana que Huck tão bem conhece pois ele próprio utiliza a 

mentira, adoptando diferentes identidades – ora finge ser um orfão com os Grangerfords, ora 

um pobre rapaz que vive com a sua família vítima de varíola -, para alcançar os seus 

propósitos: sobreviver e auxiliar Jim na fuga para a cidade de Cairo e assim conquistar a tão 

desejada liberdade. Como já foi mencionado anteriormente, a chacina e a morte cruel de 

Buck perturba-o bastante, derramando algumas lágrimas pela sua perda e recusando fazer 

uma descrição minuciosa dos detalhes sangrentos pois receia ficar novamente perturbado. É 

também com o assassinato do seu amigo que Huck fornece o primeiro sinal de rejeição da 

sociedade e da civilização do menino Tom – “It made me so sick I most fell out of the tree.” 

(AHF: 133) De facto, Huck Finn tira as suas ilações e concluiu que a rixa que teve lugar 

naquela localidade é desprovida de qualquer sentido racional, revelando uma grande 

maturidade e afigurando-se este momento como o primeiro passo que Huck dá no processo 

de crescimento interior e de maturação. Outro indicador de que Huck rejeita as convenções 

sociais que lhe são impostas pela civilização é a repetida recusa em vestir as roupas, que o 

tornam mais “cramped up and sivilized”, quando se encontra em estado natural e liberdade: 

“Soon as it was night, out we shoved; when we got her [the raft] out to about the middle, we 

let her alone, and let her float wherever the current wanted her to; then we lit the pipes, and 

dangled our legs in the water and talked about all kinds of thing – we was always naked, day 

and night, whenever the mosquitoes would let us – the new clothes Buck’s folks made for me 

was too good to be comfortable, and besides I didn’t go much on clothes, nohow.” 

(AHF:136)    

                                                 
98 É digno de nota que, para redacção deste passo, Mark Twain se inspirou em acontecimentos verídicos, 
nomeadamente na rivalidade entre os Darnalls e os Watsons. 
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A narrativa prossegue com o regresso de Huck ao mundo acolhedor da jangada, onde 

Jim o espera, e à paz do rio Mississippi – “We said there warn’t no home like a raft, after all. 

Other places do seem so cramped up and smothery, but a raft don’t. You feel mighty free and 

easy and comfortable on a raft.” (AHF: 134) Este passo ilustra, com clareza, que o rio 

permite purificar a alma de Huck de todo o sangue derramado aquando do confronto entre as 

duas famílias sulistas. A descrição do rio, no capítulo XIX, adquire os contornos de uma 

paisagem edénica, onde os protagonistas buscam serenidade, tranquilidade, equilíbrio e 

harmonia com a natureza. Devido aos poderes curativos, purificadores e regeneradores, as 

águas do rio Mississippi permitirão a Huck expurgar os malefícios da sua incursão à margem 

e filtrar as experiências funestas. Na realidade, irá assitir-se, ao longo do romance, a uma 

movimentação da cidade em direcção ao rio ou à natureza e vice-versa. Ou seja, assiste-se ao 

abandono de um local onde pululam a violência, a crueldade, a mentira e a hipocrisia, para 

um espaço natural em busca de simplicidade, de harmonia, de equilíbrio e da possibilidade de 

regeneração interior. A sociedade e a civilização do menino Tom surgem como pequenos 

centros urbanos onde prolifera uma ordem moral distrocida, ao invés do rio Mississippi e da 

jangada que se distinguem pela paz e serenidade que suscitam junto das personagens que 

usufruem esses espaços naturais e idílicos ao longo da viagem rumo ao desconhecido.  

Como foi mencionado numa fase preliminar do presente estudo, Huck inicia-se, de 

facto, numa viagem que tem lugar não só no espaço físico e social que é a América sulista do 

século XIX, mas também no espaço psicológico, isto é, a sua interioridade e a aprendizagem 

gradual a que é votado. Contudo, Huck nunca regressa dessa viagem de conhecimento e de 

progressiva tomada de consciência do mundo dos adultos, optando por permanecer em fuga 

da sociedade cruel e hostil das margens do rio Mississippi, de acordo com o que fica sugerido 

pelas palavras transcritas de F. Scott Fitzgerald, escritor da “lost generation” da literatura 

norte-americana: “Huckleberry Finn took the first journey back. He was the first to look back 
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at the republic from the perspective of the west. His eyes were the first eyes that ever looked 

at us objectively that were not the eyes from overseas. There were mountains at the frontier 

but he wanted more than mountains to look at with his restless eyes – he wanted to find out 

about men and how they lived together. And because he turned back we have him forever.”99 

Na realidade, a viagem empreendida e as aventuras vividas por Huck na companhia 

do escravo Jim são conduncentes não só a um conhecimento profundo das relações humanas, 

como também a uma desaprendizagem dos valores da civilização de Tom Sawyer. 

Efectivamente, o herói do romance irá questionar, por um lado, a moralidade e os 

ensinamentos que lhe foram incutidos por Miss Watson, emergindo esta como o baluarte dos 

valores da sociedade do Velho Sul e, ao fazê-lo, Huck estará a problematizar as directrizes da 

cultura dominante; por outro lado, o jovem herói inicia igualmente um processo de 

autoconhecimento e de progressiva tomada de consciência da sociedade do qual foge, ou 

seja, Mark Twain em Adventures of Huckleberry Finn confere uma dimensão psicológica 

extraordinária a Huck, proporcionando ao leitor a sua exploração e análise à medida que o 

romance se desenvolve.  

Ao longo da narrativa, Huckleberry Finn aprende a escutar a sua voz interior, a sua 

própria consciência que emerge como sendo tão dissonante daquela que a cultura dominante 

lhe procura inculcar. A consciência moral do herói ganha espaço quando este se encontra no 

rio em liberdade, onde ele “goes studying things out” quando se sente confuso, pois a 

tranquilidade do rio Mississippi proporciona momentos de reflexão, ao invés da violência e 

da mentira experienciadas na civilização das margens do rio Mississippi, que oprime a sua 

consciência moral e atira Huck para um dilema entre duas consciências morais: a sua - “a 

sound heart” – pautada pela pureza, simplicidade e humanidade e aquela que lhe foi incutida 

enquanto viveu em sociedade - “a deformed conscience” – caracterizada pela hipocrisia, 
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brutalidade e dissimulação. Até ao reaparecimento de Tom na narrativa, Huck age sempre de 

acordo com o que a sua consciência individual dita e que os olhos da sociedade sulista 

condenam e reprovam.  

Como já ficou claro noutro momento desta dissertação, Huck parte em busca de um 

novo mundo, em estado natural e, consequentemente, o desconhecido, procurando afastar-se 

de tudo aquilo que o seu pai incorpora e que ele repudia, isto é, a crueldade, a maldade e a 

hipocrisia. Contudo, a sua viagem no curso do Mississippi é perturbada pela presença do 

Duque e do Rei, personagens que corporizam justamente os valores que Huck despreza. À 

medida que a viagem prossegue, a crueldade dos incidentes que Huck presencia nas margens 

do rio aumenta de igual modo, susceptibilizando o herói que percepciona aquela realidade. 

Huck depreende do desenlace dos acontecimentos que o abandono do pré-estabelecido 

consubstanciado na civilização é imperativo, assim como deverá nortear, sem receios, a sua 

vida pelos seus próprios valores individuais. A bordo da jangada, Huck e Jim encontram-se 

apartados da sociedade esclavagista que é castradora de sentimentos puros e humanos, 

ganhando espaço para se cultivarem laços de amizade firmes. Porém, o Rei e o Duque, dois 

vigaristas e trapaceiros que viajam de cidade em cidade com o intuito de burlar os seus 

habitantes, invadem aquele espaço, não se deixando todavia influenciar pelos valores daquela 

“comunidade de santos.” Embora eles se auto-intitulem de membros da nobreza europeia, 

designadamente o Rei como sendo “the late Dauphin, son of Looy the Sixteen and Marry 

Antonette” (AHF:141) e o Duque como “the lineal descendant” do Duke of Bilgewater 

(AHF:139), Huck apercebe-se de imediato de que são dois burlões, escolhendo o silêncio e a 

submissão para manter a paz a bordo da sua jangada: “It didn’t take me long to make up my 

mind that these liars warn’t no kings nor dukes, at all, but just low-down humbugs and 

frauds. But I never said nothing never let on; kept it to myself; it’s the best way; then you 
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have no quarrels, and don’t get into trouble. If they wanted us to call them kings and dukes, I 

hadn’t no objections, long as it would keep peace in the family.” (AHF: 142)    

Os personagens King e Duke of Bilgewater foram pensados e criados para cumprir o 

objectivo do autor, ou seja, proporcionar a Huck e a Jim uma visão panorâmica das cidades 

que se estendem ao longo do rio Mississippi e, por conseguinte, fazer a sátira social à medida 

que a viagem progride. Cada vez que Huck acompanha os dois vigaristas à civilização, a 

crítica de Twain incide sistematicamente na decadência, hipocrisia e maldade da sociedade 

do menino Tom: “Traditional values have gone to seed. The inhabitants can hardly be said to 

live a conscious life of their own; their actions, their thoughts, even their emotions are 

controlled by an outworn and debased Calvinism, and by a residue of the eighteenth century 

cult of sensibility.”100 Huck assiste passivamente aos esquemas fraudulentos do Rei e do 

Duque, como se fosse apenas um observador externo moralmente superior. Expressões como 

“Human beings can be awful cruel to one another” (AHF: 239) ou “I never see anything so 

disgusting” (AHF: 178) são elucidativas não só da revolta de Huck mediante a hipocrisia 

testemunhada, como também de uma consciência moral humana, simples e pura. 

Concomitantemente, assiste-se também a um apagamento da participação de Jim e a uma 

diminuição das suas intervenções, sendo este remetido unicamente a uma presença de 

circunstância, meramente física como se de um figurante se tratasse, dando lugar à análise da 

raça humana vil.  

O Rei e o Duque, nascidos e criados numa sociedade desprovida de valores, viajam 

pela região do Sul em busca de riqueza fácil, burlando e vigarizando todos os seus habitantes. 

A título exemplificativo, a prática fraudulenta do Duque vai desde a prescrição de 

medicamentos, sendo de destacar um preparado peculiar para remoção do tártaro, até ao 

ensino de geografia na escola ou mesmo ser um actor melodramático. Por seu turno, a 
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versatilidade do Rei inclui ler a sina, ser detentor da receita milagrosa para a cura do cancro, 

destacando-se notavelmente na arte da pregação. Os dois formam uma dupla que encerra em 

si mesmo a experiência de todo um povo e uma nação.  

O assassinato de Boggs cometido pelo Coronel Sherburn será talvez um dos episódios 

que indiscutivelmente macula o cavalheirismo sulista e desilude mais uma vez o espírito de 

Huck relativamente à civilização. Boggs, um pobre coitado inofensivo, importuna Sherburn, 

um aristocrata orgulhoso, severo e arrogante, que dispara sobre ele com frieza e sem piedade 

na presença da sua filha e da população de Bricksville, aspecto este que acentua a tragicidade 

do momento e conflui para tornar o assassino num monstro impiedoso. O incidente tem 

origem num homicídio presenciado por Clemens, durante a sua infância passada em 

Hannibal: a morte de Sam Smarr perpetrada por William Owsley em 1845. Na perspectiva de 

Richard P. Adams, a recuperação deste trágico incidente é importante pois serve para analisar 

o comportamento do povo como uma personagem colectiva. Inicialmente, a brutalidade e a 

frieza são os principais traços distintivos do povo pois este procura explorar o sofrimento 

alheio, sendo capaz de retirar alguma satisfação na agonia do pobre Boggs. “Well, pretty 

soon the whole town was there, squirming and scrouging and pushing and shoving to get at 

the window and have a look but people that the places wouldn’t give them up, and folks 

behind them was saying all the time, ‘Say, now, you’ve looked enough, you fellows; ’taint 

right and ’taint fair, for you to stay thar all the time, and never give nobody a chance; other 

folks has rights as well as you.” (AHF: 159)   

Depois segue-se a amotinação do povo para o linchamento do Coronel Sherburn com 

o intuito de se fazer justiça. Aí, Mark Twain descreve-nos Sherburn como um indivíduo 

superior em relação à multidão que se reúne à sua porta. Num discurso inflamado, Sherburn, 

de arma em punho na soleira da porta, afugenta o povo que se acobarda e retrocede. A 

coragem que demonstrou ao desafiar o povo revoltado e enraivecido contribui para amenizar 



89  

a cobardia do seu anterior acto, isto é, o assassinato a sangue frio de Boggs. Neste episódio é 

ainda perceptível uma rivalidade entre o coronel e o líder do motim, Buck Harkness, que a 

seu ver é “part of a man” (AHF: 162) sugerindo-se a hipótese de estarmos diante duma 

disputa pelo poder de Bricksville. Sherburn revelou-se superior a Harkness na medida em 

que o povo recua ao abandonar obedientemente o local, não sendo sequer necessário usar da 

arma que ostenta para o efeito – “Now leave – and take your half-a-man with you.” (AHF: 

162) A absoluta ausência de remorsos e o desprezo pelo povo daquela pequena localidade 

constituem elementos perturbadores para Huck, que se sente mais uma vez inquietado com a 

brutalidade do ser humano. Aliás, Huck encontrará reiteradamente em Jim a humanidade e 

nobreza de sentimentos que não achou nem na civilização, nem junto do seu próprio pai. 

Relembro, a este respeito, um incidente ocorrido com a sua filha Elizabeth que o escravo 

recorda e o entristece profundamente, no qual a filha, perante uma ordem do pai para que 

fechasse a porta, permanece imóvel e sorridente. Jim, considerando o seu comportamento 

insolente, agrediu-a como forma de castigo. Porém, logo deu-se conta que a filha não lhe 

havia desobedecido, mas que padecia de um problema de surdez justificando-se, por isso, a 

sua conduta. Jim sentiu muitos remorsos pelo que fez, sentimento que ainda não o 

abandonou: “O de po’ little thing! de Lord God Amighty forgive po’ ole Jim, kaze he never 

gwyne to fogive hisseff as long’s he live!” (AHF: 170)   

 A massa popular que compõe o motim para o linchamento de Sherburn é a mesma 

que assiste ao espectáculo de variedades do Rei e do Duque, afigurando-se como um passo 

muito curioso devido ao facto do público assistir a uma performance incipiente tal como se 

poderia advinhar pelo seu título, The Royal 9onesuch. A perspicácia dos dois vigaristas 

reside no conhecimento intrínseco do povo de Bricksville ao anunciar que a entrada de 

crianças e mulheres será vedada – “if that line don’t fetch them, I don’t know Arkansaw!” 

(AHF:165) Isto desperta a curiosidade dos homens da cidade, por natureza ignorantes, 
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covardes e influenciáveis, que são levados a pagar para ver somente o Rei, despido e com o 

corpo pintado, caminhando sobre os quatro membros numa actuação fugaz e desprovida de 

criatividade e senso comum. Sentindo-se mais ridicularizados do que burlados, no dia 

seguinte os homens da cidade elogiam o espectáculo com receio de serem alvo de chacota, 

atraindo mais pessoas e fazendo com que nessa mesma noite se repita o sucesso de 

audiências da noite anterior. Apesar das críticas e ameaças de burla feitas aos organizadores 

daquele evento, o Rei e o Duque decidem actuar na noite seguinte, seduzidos pelo lucro 

obtido mas cientes do perigo. Desta vez aparecem as mesmas pessoas que assistiram ao 

espectáculo das noites anteriores, mas fazendo-se acompanhar de ovos podres e outros 

artigos indicadores da sua indignação. No entanto, o Duque, antecipando a ira da audiência, 

paga algumas moedas a um estranho para que este escolte a entrada. Assim, mesmo antes de 

o espectáculo dar início, o burlão e Huck eclipsam-se do local e fogem em direcção à jangada 

onde o Rei e Jim os aguardam. No final, os 465 dólares que o The Royal 9onsuch rendeu aos 

dois vigaristas é fruto do plano para defraudar a população, a qual revelou igualmente o 

egoísmo do ser humano e a completa indiferença manifestada pelo outro.   

 Como ficou já claro, Mark Twain criou estes dois personagens não só com o intuito 

de lhe permitir satirizar a sociedade sulista do período pré-Guerra Civil, mas também para 

evitar o tratamento do dilema de consciência de Huck, aspecto aliás ao qual ele oferecia 

alguma resistência. Sendo assim, há lugar para mais um episódio sórdido protagonizado pelo 

Rei e o Duque relacionado com o falecimento de Peter Wilks. Os dois têm conhecimento de 

que este, sendo dono de algumas propriedades, deixou a sua riqueza aos seus familiares mais 

chegados, nomeadamente as três filhas e dois irmãos, que ainda não chegaram de Sheffield, 

em Inglaterra. Ora, esta informação agrada ao Rei que vê aí uma oportunidade única para 

burlar as filhas enlutadas. Após ter confidenciado a história ao Duque, ambos concordam em 

vestir a pele dos irmãos Wilks e Huck figurará como um criado de nome Adolphus. O 
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estratagema funciona de acordo com o planeado de tal modo que Huck sente novamente 

repulsa pelo que o ser humano é capaz de fazer para atingir os seus fins, designamente 

quando vê o Rei e o Duque a dissimularem dor pela perda do seu “irmão”, chorando 

penosamente a sua morte em frente dos amigos e vizinhos mais próximos: “It was enough to 

make a body ashamed of the human race.” (AHF: 176) 

 A farsa tem agora seguimento junto das filhas, Mary Jane, Susan e Joanna, que os 

recebem emocionadas e os levam a ver o defunto pai no caixão. A cena repete-se, a 

simulação de dor é idêntica e a farsa prevalece, levando Huck a firmar mais uma vez o seu 

repúdio pelo homem e pela civilização: “I never see anything so disgusting.” (AHF: 178) 

Segue-se a tomada de conhecimento do conteúdo do testamento, sendo que as propriedades e 

cerca de três mil dólares são destinados aos irmãos Wilks, ficando as três irmãs orfãs com a 

casa onde vivem, assim como recebem igualmente três mil dólares em dinheiro, que se 

encontram guardados noutro local da casa. No entanto, surge um personagem, o Doctor 

Robinson, que irá lançar suspeitas sobre a identidade real do Rei e do Duque devido à fraca 

imitação da pronúncia inglesa e acusando-os abertamente de serem impostores.     

No capítulo XXVI, Huck priva com uma das irmãs, Joanna, que o põe à prova e 

termina acusando-o de que ele está a mentir. Mary Jane apercebe-se da injustiça que a sua 

irmã está a cometer e fá-la desculpar-se junto de Huck. Este incidente sensibiliza-o e decide 

então tomar a decisão de evitar que o Rei e o Duque usurpem o clã Wilks: “I felt so ornery 

and low down and mean, that I says to myself, My mind’s made up; I’ll hive that money for 

them or bust.” (AHF: 188) Este momento catapulta o nosso herói para um estádio de 

crescimento que lhe confere mais maturidade e alguma independência face a outros 

elementos de autoridade com quem privou (como Pap Finn, Miss Watson, a viúva Douglas, o 

juíz Thatcher e o Rei e o Duque), visto que até ao momento Huck age submissamente 

mediante os parâmetros reguladores da socidade do vale do Mississipi. Ele liberta-se dos 
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grilhões de uma sociedade corrompida no momento em que escolhe agir correctamente e 

devolver o dinheiro que o King e o Duke roubaram do lugar original. Pela primeira vez, 

Huck faz aquilo que a sua consciência moral e individual lhe ordena e procura libertar-se 

igualmente dos dois vigaristas pois a seu ver simbolizam covardia, falsidade e humilhação. 

Recorde-se que, quando Huck os conhece pela primeira vez, compara-os com o seu próprio 

pai, ou seja, pessoas com quem se procura não criar inimizades: “If I never learnt nothing 

else out of pa, I learnt that the best way to get along with his kind of people is to let have 

their own way.” (AHF: 142) 

Durante o episódio, é digno de nota o facto de que Jim desaparece, dando lugar ao 

tratamento do drama da separação de uma família escrava que se encontrava ao serviço das 

irmãs Wilks. Subtilmente, Mark Twain utiliza este pequeno episódio para demonstrar a sua 

posição quanto ao tema da escratura evidenciando notoriamente a sua desaprovação, porque 

a seu ver os negros são seres humanos como todos os outros e que têm igualmente 

sentimentos dignos de serem respeitados.   

Uma vez que o Rei estava necessitado de dinheiro para manter o seu plano, decide 

vender aquela família, isto é, os filhos e a mãe a dois compradores de escravos resultando na 

sua separação: “the two sons up the river to Memphis, and their mother down the river to 

Orleans.” (AHF: 195) As irmãs Wilks bem como toda a população ficam chocadas e 

sensibilizadas com a dor daquela mãe pelos seus filhos, considerando que se está a cometer 

uma violência. Huck Finn também não fica indiferente ao caso observando o sofrimento 

atroz infligido àqueles escravos humildes e servidores: “I thought them poor girls and them 

niggers would break their hearts for grief; they cried around each other, and took on so it 

most made me down sick to see it. (…) I can’t ever get ir out of my memory, the sight of 

them poor miserable girls and niggers hanging around each other’s necks and crying (…).” 

(AHF: 195) Embora o povo tenha ficado comovido com aquele cenário, a atitude do Rei e do 
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Duque em vender os negros como mercadoria é uma prática vulgarizada pelos aristocratas 

fazendeiros sulistas. A este respeito, Richard P. Adams realça que Clemens identifica uma 

característica comum a dois grupos sociais aparentemente bem distintos, mas que 

determinada prática é passível de os homogeneizar: “Are these two scoundrels the most 

absurd, unmitigated, bare-faced buffoons of wickedness imaginable? So, Clemens wishes us 

to feel and understand, are all aristocrats.”101  

Na sequência dos acontecimentos do capítulo anterior, Huck revela toda a verdade a 

Mary Jane sobre a venda dos escravos, deixando-a decepcionada e furiosa com o Rei e o 

Duque. Entretanto os verdadeiros herdeiros chegam de viagem, precipitando os 

acontecimentos. Para provar a sua identidade, o irmão de Peter Wilks, Harvey Wilks, afirma 

que o seu irmão ostentava uma tatuagem no peito e exige que o Rei lhe revele em que 

consistia o desenho para assim confirmar a autenticidade das suas palavras. O Rei não vacila 

e mantém o seu plano, afirmando que Peter Wilks tem uma seta tatuada naquela parte do 

corpo. Ao procederam à exumação do cadáver, a população depara-se com o ouro que havia 

sido ali previamente colocado por Huck, na tentativa de preservar o que é da família dentro 

da família e assim fazer-se justiça. Antes de o embuste ser confirmado, o Rei e o Duque 

abandonam o local sorrateiramente uma vez que todos os presentes, curiosos pela natureza da 

revelação, descuidaram-se a vigia. De regresso à jangada, os dois trapaceiros envolvem-se 

numa discussão e acusam-se mutuamente. Alguns dias mais tarde, planeiam uma forma de 

recuperar o dinheiro.  

Chegados a Pikesville, o Rei e o Duque vão recuperar de novo o espectáculo The 

Royal 9onesuch e tentar ludibriar desta vez os homens daquela cidade. No entanto, quando 

se julga que a avareza humana tinha alcançado o seu limite, Huck toma conhecimento de que 

o Rei vendeu Jim por quarenta dólares a um fazendeiro local e, depois de ser ameaçado pelo 
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Duque, parte em direcção à plantação dos Phelps, fazendo votos de não ter que lidar outra 

vez com indivíduos daquela estirpe: “(...) I didn’t want no trouble with their kind. I’d seen all 

I wanted to of them, and wanted to get entirely shut of them.”(AHF: 227) Aqui também é 

notório algo que ficou patente anteriormente, ou seja, os dois vigaristas permitiram que Huck 

tivesse uma percepção da vida em sociedade, a compreendesse e optasse por permanecer em 

liberdade e por continuar a demanda de uma existência pastoril: “For him [Huck Finn], their 

function [the King’s and the Duke’s] has been to complete his education in the social realities 

of slavocracy and to put the finishing touches on his preparation for the final decision he has 

to make. They have done the job effectively; he is ready now to see Jim through to freedom 

in spite of anything. Unconsciously, but with deep conviction, he understands the society to 

which by accident of birth he belongs, and refuses to submit to it.”102  

Todavia, a venda de Jim a Silas Phelps devolveu-o à vida de escravatura da qual 

batalhou para sair e levou Huck a pensar que a viagem havia fracassado: “After all this long 

journey (…), here was it all come to nothing, everything all busted up and ruined.” (AHF: 

221) Na tentativa de remediar a situação presente, Huck enfrenta finalmente, no trigésimo 

primeiro capítulo da obra, o dilema de ter de revelar ou não o paradeiro de Jim a Miss 

Watson. Deste modo, Huck começou por considerar a hipótese de denunciar o escravo pois, 

na sua óptica, “it would be a thousand times better for Jim to be a slave at home where his 

family was.” (AHF: 221) No entanto, rapidamente muda de opinião porque está convicto de 

que Miss Watson castigaria Jim pela sua ingratidão ao ter fugido do seu domínio e vendê-lo-

ia certamente como já havia considerado noutro momento. Para além disso, Huck teme 

igualmente que ele próprio seja reprimido pela sociedade por ter prestado auxílio a um 

escravo em fuga. Seguidamente, o jovem errante evoca as normas sociais e a lei da religião 

para o orientar e o ajudar a resolver a sua crise interior: “ (...) people that acts as I’d been 
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acting about that nigger goes to the everlasting fire.” (AHF: 222) Huck decide rezar e 

descobre de que é incapaz de o fazer uma vez que, por um lado, ele não acredita no sistema 

social e nas suas regras e, por outro, o sentimento que o une a Jim é tão profundo que não 

consegue negar a humanidade deste: “It made me shiver. And I about made up my mind to 

pray, and see if I couldn't try to quit being the kind of a boy I was, and be better. So I kneeled 

down. But the words wouldn't come. Why wouldn't they? It warn't no use to try and hide it 

from Him. Nor from me, neither. I knowed very well why they wouldn't come. It was 

because my heart warn't right; it was because I warn't square; it was because I was playing 

double. I was letting on to give up sin, but away inside of me I was holding on to the biggest 

one of all.” (AHF: 222) Em nome da amizade que nutre pelo escravo, Huck ultrapassa a sua 

crise obedecendo ao que a sua consciência individual manda, isto é, não denunciar Jim: “It 

was a close place. I took it up, and held it in my hand. I was trembling, because I’d got to 

decide, forever, betwixt two things, and I knowed it. I studied a minute, sort of holding my 

breath, and then says to myself: ‘All right, then, I’ll go to hell’ – and tore it up.” (AHF: 223) 

O facto de Huck estar disposto a sacrificar a sua alma ao inferno pelo seu companheiro Jim 

demonstra o crescimento pessoal por que passou ao longo da viagem, visto que nos capítulos 

iniciais essa atitude com certeza não ocorreria. Este passo, considerado o clímax emocial da 

narrativa, evidencia que a sua relação com Jim se foi alterando e cimentando à medida que a 

viagem no rio progredia, ou seja, se Jim inicialmente era apenas um companheiro de viagem, 

rapidamente esse estatuto evoluiu para o de amigo digno de respeito, emergindo, no final da 

narrativa, como o único parente que acarinhou Huck. Sendo assim, Huck decide não entregar 

Jim a Miss Watson depois de recordar momentos especiais, marcantes e únicos em que o 

escravo desempenhou o papel de pai para Huck, cuidando dele e preocupando-se com ele. 

Aliás, fica claro que para Huck é preferível ser castigado pela mão divina e, por isso, ir para 

o inferno do que viver em sociedade. Imbuído por uma determinação de ferro, Huck 
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cumprirá agora o objectivo de libertar Jim do cativeiro, atitude que lhe poderá custar a sua 

integridade física ou causar prejuízos morais.  

Analisando comparativamente este momento com a primeira crise moral de Huck no 

final do capítulo XVI, podemos concluir que ambos lidam com a temática da fuga a uma 

sociedade hostil e cruel, sendo o leitor subjugado à exploração do dilema psicológico do 

protagonista. Contudo, a principal diferença entre estes dois momentos reside na maior 

intensidade dedicada à crise do capítulo XXXI, visto que no primeiro conflito interior não 

existem elementos suficientes que justifiquem a resolução dessa mesma crise. Atente-se no 

facto de que Huck sentia-se bastante “trembly and feverish” (AHF: 110) cada vez que Jim 

avistava uma povoação provocando-lhe a ilusão de ser a cidade de Cairo, no Ohio, pois, a seu 

ver, “he’d [Jim] be a free man the minute he seen it, but if he missed it he’d be in the slave 

country again and no more show for freedom.” (AHF:110) Huck começa a sentir-se 

pressionado pela sua consciência e as primeiras dúvidas surgem. O peso das leis que regem a 

vida em sociedade emergem e a sentimento de respeito e de subjugação a Miss Watson 

atormentam Huck, fazendo-o sentir muito inquieto e angustiado com isso: “I begun to get it 

through my head that he was most free – and who was to blame for it? Why, me. I couldn't 

get that out of my conscience, no how nor no way. It got to troubling me so I couldn't rest; I 

couldn't stay still in one place. It hadn't ever come home to me before, what this thing was 

that I was doing. But now it did; and it stayed with me, and scorched me more and more. I 

tried to make out to myself that I warn't to blame, because I didn't run Jim off from his 

rightful owner; but it warn't no use, conscience up and says, every time, "But you knowed he 

was running for his freedom, and you could a paddled ashore and told somebody." That was 

so -- I couldn't get around that noway. That was where it pinched.” (AHF:110) O primeiro 

argumento é invalidado quando Jim, como que lendo os pensamentos de Huck, recorda a 

amizade de Huck e a gratidão que lhe ficará a dever eternamente por tê-lo ajudado a 
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conquistar a liberdade, uma vez que Huck foi o único indivíduo de raça branca que cumpriu 

com a sua palavra, não decepcionando Jim, e o tratou como um ser humano: “Pooty soon I'll 

be a-shout'n' for joy, en I'll say, it's all on accounts o' Huck; I's a free man, en I couldn't ever 

ben free ef it hadn' ben for Huck; Huck done it. Jim won't ever forgit you, Huck; you's de bes' 

fren' Jim's ever had; en you's de only fren' ole Jim's got now.” (AHF:111) Mesmo ouvindo 

estas palavras proferidas pelo escravo, Huck decide ir até à margem e informar alguém da 

população de que há um escravo negro em fuga a bordo da jangada. Porém, quando 

confrontado e questionado por dois caçadores de escravos em fuga, Huck não foi capaz de 

atraiçoar a amizade de Jim, sentido-se impelido a mentir aos dois homens: “I didn't answer 

up prompt. I tried to, but the words wouldn't come. I tried for a second or two to brace up and 

out with it, but I warn't man enough -- hadn't the spunk of a rabbit.” (AHF:111) Como é 

perceptível, Mark Twain não fornece o leitor com elementos suficientes ou dados claros 

sobre o modo como Huck solucionou este conflito interior. Contudo, Huck Finn tomou 

consciência de que não se teria sentido melhor com ele próprio se tivesse denunciado Jim e 

que, por essa razão, futuramente iria menosprezar a moral convencional, optando por ouvir a 

sua voz interior: “Well, then, says I, what’s the use of learning to do right, when it’s 

troublesome to do right and ain’t no trouble to do wrong, and the wages is just the same? I 

was stuck. I couldn’t answer that. So I reckoned I wouldn’t bother no more about it, but after 

this always do whichever come handiest at the time.” (AHF: 113) Este breve episódio denota 

que Huck ainda está moldado pela concepção sulista do mundo que o rodeia, pois no fundo 

ele acredita que o mais correcto seria ter devolvido Jim à escravatura e que Miss Watson não 

merecia tal ingratidão da sua parte. Aliás, numa perspectiva sulista, Huck Finn está a cometer 

um crime pois um escravo é visto como uma mercadoria passível de ser comercializada, 

sendo o valor de Jim de oitocentos dólares. A infracção legal que Huck comete agudiza a 

questão que paulatinamente o consumirá ao longo da narrativa. Porém, segundo Jonathan 
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Arac, Huck Finn não se sente amedrontado com as consequências judiciais do seu acto, teme 

pelo contrário a “damnation and social ostracism”103, aquilo que está bem presente no 

conflito interior do capítulo XXXI. Quanto a este segundo momento de reflexão, o leitor tem 

uma percepção cabal do que se está a processar na mente de Huck Finn, pois assiste-se ao seu 

diálogo interior. Enquanto que no passo anterior Jim interfere e influencia a conduta de 

Huck, dissuadindo-o do seu propósito, desta vez isso não acontece pois Huck faz a sua 

avaliação apenas com as recordações que o escravo lhe deixou: “I see Jim before me all the 

time: in the day and in the night-time, sometimes moonlight, sometimes storms, and we a-

floating along, talking and singing and laughing. But somehow I couldn't seem to strike no 

places to harden me against him, but only the other kind.” (AHF: 222)  

A complexidade do herói do romance reside justamente na capacidade de Clemens 

em atribuir ao personagem dois modos distintos de se perspectivar face à realidade 

circundante, ou seja, Twain faz coexistir em Huck os valores vernáculos de liberdade, assim 

como os valores que norteiam a cultura dominante, isto é, a sociedade sulista ante bellum. A 

crítica tecida à sociedade de matriz esclavagista que imperava no sul antes da Guerra Civil 

agudiza a questão em torno do facto de que o próprio Huck Finn foi outrora dominado e 

moldado pelos seus “valores”. No entanto, a emancipação da consciência moral de Huck da 

civilização que ele considera injusta e cruel, devido às suas leis, religião e moralidade 

apregoadas, afigura-se como um impulso revelador da sua humanidade e sensibilidade. 

Henry Nash Smith corrobora esta perspectiva ao afirmar que “The conflict in which Huck is 

involved is not that of a lower against an upper class or of an alienated fringe of outcasts 

against a cultivated elite. It is not the issue of frontier West versus genteel East, or of 

backwoods versus metropolis, but of fidelity to the uncoerced self versus the blurring of 
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attitudes caused by social conformity, by the effort to achieve status or power through 

exhibiting the approved forms of sensibility.”104   

Tomada a decisão de reencontrar Jim, Huck dirige-se para a plantação dos Phelps, 

momento em que Mark Twain reintroduz na narrativa um estilo mais ao sabor de Adventures 

of Tom Sawyer. O reingresso de Tom na história e o afastamento de Huck do protagonismo 

contribuiu para a generalização, da parte da crítica literária, de que os últimos capítulos do 

romance denotam as dificuldades que o autor sentiu relativamente ao final. De facto, o 

desenlace revela uma estrutura incoerente porque no momento em que Huck decide ir ao 

encontro de Jim para o ajudar a alcançar a liberdade não se incomodando em ser castigado 

por Deus, a narrativa parece encontrar aí o seu terminus pois completa-se também o 

desenvolvimento interior do personagem.  

 Todavia, Mark Twain prossegue a história recuperando ainda a figura de Tom 

Sawyer para acompanhar Huck na libertação do escravo. Porém, a atitude perversa de Tom 

Sawyer que, não dando a conhecer a informação de que é portador (o facto de que Miss 

Watson faleceu e de que esta manifestou no seu testamento vontade em conceder a liberdade 

ao seu escravo Jim), denota o absoluto desrespeito pelo ser humano e falta de sensibilidade 

pela importância da libertação de Jim, entendendo aquele momento como uma oportunidade 

de divertimento e de aventura, pervalecendo os valores ideológicos da sociedade sulista. De 

facto, Tom Sawyer não tem consciência do sofrimento que está a imputar a Jim pois o 

primeiro, nascido e criado no seio de uma sociedade que vê os indivíduos de raça negra como 

uma espécie diminuída, não o encara como um ser humano. Mais uma vez, a civilização, 

corporizada na figura do menino Tom, não se redime e permanece cruel e desumana. O anti-

clímax que se opera no final do romance é revelador da desilusão do próprio autor, uma vez 

que apreende que, para concluir a redacção das últimas páginas do romance, ele deparou-se 
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com o facto de que os valores vernáculos presentes a bordo da jangada e que definiam e 

moldavam a natureza da relação de Jim e Huck eram apenas resultado da sua imaginação, 

isto é, não eram corpóreos, sendo por isso incompatíveis com os valores emanantes da 

realidade social. Aliás, como veremos no capítulo seguinte, a presença de uma moral 

corrompida, assim como a ansiedade presente em diversos momentos do romance denotam 

desde já a presença de marcas da industrialização que se avizinhava.   
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2.2 Mundos Representados: a cidade, o rio e a jangada 
 
 
 
 

“Twain’s [Adventures of Huckleberry Finn] is not 

just a story of nature but society, the society of the 

mercantile, often urban central river where the great 

technological steamboats work, as do the 

Melvillean confidence men, the King and the Duke, 

exploiting innocence for gain.” 105 

 

  

Retomando algo que foi focado num capítulo precedente, no romance The Gilded 

Age, Mark Twain, juntamente com Charles Dudley Warner, satiriza em concomitância todo 

um período repleto de avanços científicos e tecnológicos inigualáveis e os seus problemas 

sociais, os conflitos e as turbulências adjacentes a esse progresso rompante e desenfreado. 

Contudo, em Adventures of Huckleberry Finn ainda está bem presente, designadamente no 

seu narrador, uma inocência natural e pura que não foi ainda totalmente maculada pelo 

preconceito das instituições que regem a civilização. Por este motivo, é possível fazer uma 

leitura diferente deste romance, na medida em que podemos afirmar sem receios que o 

mesmo evidencia uma determinada angústia e inconstância despertadas e estimuladas pelo 

advento da industrialização naquela região em particular. 

Na realidade, o período compreendido entre 1873 e 1879 caracterizou-se, como 

vimos, por uma forte instabilidade económico-financeira devido ao alarmante aumento da 

taxa de desemprego que, consequentemente, originou a primeira greve geral na América, 
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sendo acompanhada de confrontos violentos e de distúrbios. Além disso, a corrupção da 

classe política - tema que se afigura como a pedra angular do romance The Gilded Age - e a 

degradação do espaço natural americano pela rápida industrialização e urbanização agravam 

a situação vivida, gerando ansiedades e permeando o discurso dos escritores e dos artistas da 

época. Se, num primeiro impulso, Samuel L. Clemens é fortemente atraído pelo frenesim dos 

novos tempos, depressa o autor muda de opinião e repudia o progresso e a industrialização 

por causa da corrupção generalizada. Desta forma, Mark Twain, enquanto principal crítico do 

período da Gilded Age, deixa transparecer no romance em estudo de modo sublime as 

ansiedades decorrentes de importantes mudanças que estavam a ter lugar num momento 

crucial e de transição na história da América. Aliás, a citação que introduz o presente 

capítulo anuncia sem equívocos a presença inconspícua das ansiedades provocadas pelo 

fenómeno da industrialização iminente, sendo que essas tensões e inquietações atravessam 

todo o romance e serão experienciadas por todos e, em especial, por Huck Finn.  

Não obstante o facto de Huckleberry Finn ser considerado uma obra de cariz 

universal pois aborda tudo aquilo que nos engloba como seres humanos, o romance faz 

também referência a um momento particular da história da América, nomeadamente o 

período pós-Guerra Civil. Foi durante este momento repleto de novidades e inovações que o 

rio Mississippi foi sendo paulatinamente esquecido pelos habitantes da cidade que durante a 

Gilded Age elegem os caminhos-de-ferro como meio de transporte rápido e cómodo. Para 

muitos americanos, a Guerra Civil não só dissipou o fluxo de trânsito fluvial do Mississippi, 

como também determinou uma degradação dos valores morais da vida americana. De facto, a 

principal diferença consistia na atitude laudatória que as pessoas em geral adoptavam 

relativamente ao dinheiro. Por conseguinte, o dinheiro-deus invade o oeste, o capitalismo 

enraíza-se na sociedade, a industrialização e a urbanização alteram profundamente a 

paisagem americana, o fechar da fronteira está cada vez mais próximo e o mote dos novos 
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tempos pode ser sintetizado nos seguintes termos: “Get money. Get it quickly. Get it in 

abundance. Get it in prodigious abundance. Get it dishonestly if you can, honestly if you 

must.”106 Embora o período histórico recriado em Adventures of Huckleberry Finn represente 

uma América repleta de violência, crueldade e falhas democráticas graves, o crítico Lionel 

Trilling considera que, nesse período, a nação não se encontrava dominada pelo poder do 

dinheiro como se verificou durante a Gilded Age, onde a “dollarocracy” imperava por 

oposição à ascendência do rio na América ante bellum. O rio Mississippi assume justamente 

uma posição de destaque no romance, pois é como um Deus que vai conduzindo o herói à sua 

aprendizagem e fazendo-lhe companhia em momentos de solidão: “When I woke up I didn’t 

know where I was, for a minute. I set up and looked around, a little scared. Then I 

remembered. The river looked miles and miles across. The moon was so bright I could a 

counted the drift logs that went a slipping along, black and still, hundreds of yards out from 

shore. Everything was dead quiet, and it looked late, and smelt late. You know what I mean-I 

don’t know the words to put it in.” (AHF:47) Efectivamente, como nos é permitido verificar 

neste excerto, Huck Finn é marcadamente uma figura solitária, mas não é capaz de 

permanecer nesse estado de solidão por um período longo de tempo. O herói anseia por 

companhia, sendo este desejo sugerido em expressões como “I did wish I had some 

company” que, num primeiro momento, é a do seu amigo Tom Sawyer para, posteriormente, 

dar lugar à do escravo Jim. Urge salientar que Huck procura combater a solidão a que muitas 

vezes é votado. Todavia, a companhia de Jim parece nunca preencher esse vazio pois, como 

podemos constatar através da leitura do capítulo que precede a destruição da jangada pelo 

barco-a-vapor, Huck esquece-se de Jim com alguma facilidade, ao invés de Tom cujo nome é 

frequentemente recuperado qualquer que seja a duração do afastamento entre ambos. 

Contudo, o crítico e poeta T. S. Eliot é da opinião que Huck Finn e Jim se completam 
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mutuamente visto que se por um lado Huck assume o papel de observador passivo dos 

incidentes que presencia, por outro o escravo é frequentemente a vítima de comportamentos 

abusivos. Embora ambos se encontrem numa situação de fuga a uma sociedade hostil, 

Huckleberry Finn não desistiu totalmente de se integrar naquela comunidade. Sendo assim, a 

primeira tentativa que o nosso narrador dá à sociedade ocorre logo no final do primeiro 

capítulo que termina com Huck a escapulir-se pela janela do seu quarto para ir ao encontro de 

Tom que o espera no exterior: “Then I slipped down to the ground and crawled in amongst 

the trees, and sure enough there was Tom Sawyer waiting for me.” (AFH: 17). No capítulo 

seguinte do romance, é notória a aceitação por parte de Huck do mundo de Tom Sawyer, 

sendo os jogos e as fantasias deste último as linhas orientadoras dominantes da sua conduta, 

devido à reprodução mimética que este faz da literatura. Por sua vez, Miss Watson e Widow 

Douglas adoptam e lutam por inculcar em Huck os seus valores inspirados na leitura dos 

textos bíblicos e na religião. No entanto, os jogos de Tom e os valores defendidos pelas duas 

irmãs, que acolheram Huck, revelam uma natureza similar. Por esse motivo, o jovem 

vagabundo, que aos poucos se apercebe das semelhanças, recusa mais tarde ingressar nos 

parâmetros da vida em sociedade. Ou seja, Huck procede a uma análise comparativa dos dois 

universos, isto é, a conduta de Tom e a postura das duas mulheres enformadas pela cultura do 

vale, sendo que os pontos de contacto se tornarão evidentes no espírito de Huck e daí a ilação 

que se pode ler no final do capítulo III: “So then I judged that all that stuff was only just one 

of Tom Sawyer’s lies. I reckoned he believed in the Arabs and the elephants, but as for me I 

think different. It had all the marks of a Sunday school.” (AFH: 26) Relativamente a este 

aspecto, o estudioso Richard Poirier aponta, como vimos, que estamos perante a construção 

de uma sociedade sustentada por jogos e ilusões, sendo que o mundo dos adultos difere do 

das crianças apenas superficialmente. Por sua vez, Huck conclui que rejeição do universo das 

crianças implicará, como entenderá mais tarde, ser condenado e repudiado pela sociedade 
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que agora o acolhe, uma vez que viola os preceitos basilares que a regem. A título 

exemplificativo, recordemos o episódio em que Huck, com intuito jocoso, decide fazer uma 

brincadeira ao escravo Jim, levando-o a crer que tinha sonhado com uma tempestade e que, 

de facto, Huck não tinha desaparecido no nevoeiro. Ora, quando Huck se desculpa junto de 

Jim por ter ferido os seus sentimentos, ele sente que, ao fazê-lo, transgrediu as normas da 

sociedade. Mais do que isso, Huck descobrirá que recusar uma brincadeira infantil significa 

ser votado ao ostracismo social e ser condenado ao inferno.107 Mais, Huck toma consciência 

de que ele não é como os outros rapazes da sua idade, pois sente que sempre que tem uma 

brincadeira daquela natureza, vê-se forçado a assumir inteira responsabilidade sobre os seus 

actos como se fosse um adulto. Podemos assim verificar que a linha que separa o mundo dos 

adultos do das crianças é muito ténue, pois as consequências de certos actos ingénuos 

encontram repercussão a nível social.  

Desde muito cedo, Mark Twain depressa se apercebeu de que os temas que pretendia 

abordar no seu romance, designadamente o percurso de aprendizagem efectuado pelo herói e 

a sátira ao ambiente onde se desenrola a acção principal, não são passíveis de ser abordados 

em simultâneo, isto é, o autor não pode tecer uma crítica à sociedade sulista e manter o 

relacionamento de companheirismo entre Huck e Tom. Efectivamente, esta questão não é de 

fácil resolução, pois se por um lado Mark Twain tem consciência de que estará a ser 

incongruente ao adoptar um posicionamento duplo face ao romance, por outro a voz de Huck 

tende a evocar sistematicamente a presença de Tom, símbolo metafórico de sociedade. 

Atente-se que, do capítulo III ao XV, Huck invoca com frequência a presença de Tom 

Sawyer e imita-o do mesmo modo que este último repete o que lê nos livros. Apesar de 

discordar das partidas de Tom, quando se encontra sozinho Huck enceta algumas dessas 

travessuras típicas do menino Tom. Recorde-se o comentário de Huck quando este planeia a 
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sua fuga às atrocidades de Pap Finn: “I did wish Tom Sawyer was there, I knowed he would 

take an interest in this kind of business, and throw in the fancy touches. Nobody could spread 

himself like Tom Sawyer in such a thing as that.” (AFH: 45) As imitações de Tom sucedem-

se no primeiro momento do romance em análise, sendo reveladoras do grau de involvência 

de Huck na sociedade: “I says to myself, Tom Sawyer wouldn’t back out now, and so I won’t 

either” (AFH: 77) ou “I judged I had done it pretty neat – I reckoned Tom Sawyer couldn’t a 

done it no neater, himself. Of course he would a throwed more style into it, but I can’t do that 

very handy, not being brung up to it.” (AFH: 205) Para além de Tom Sawyer, Huck recorre 

também ao discurso da viúva Douglas com o propósito de recolher argumentos de autoridade 

– “I wished the widow knowed about it. I judged she would be proud of be for helping these 

raspcallions, because raspcallions and dead beats is the kind the widow and good people 

takes the most interest in.” (AFH: 85) -, seleccionando deste modo duas figuras 

representativas da artificialidade da civilização para validar o seu modo de agir em 

sociedade.  

No entanto, o afastamento total de Tom ocorre somente quando Huck enfrenta pela 

primeira vez a desilusão de Jim face ao tratamento que este lhe deu após o naufrágio no rio. 

Huck arrepende-se profunda e dolorosamente do que fez e desculpa-se junto de Jim, acto que 

dignifica o nosso herói pois revela a sua humanidade. Neste seguimento, podemos avançar 

com a ideia de que Huck é no fundo uma vítima do modo como a sociedade se encontra 

estruturada, visto que quando ele é assomado pela sua consciência, Huck é arrebatado pelo 

poder e pelo domínio do sistema que regulamenta a sociedade de Miss Watson, pelo sistema 

que é moldado pela Bíblia de Widow e/ou os livros do menino Tom. É digno de nota o facto 

de que o próprio discurso de Huck está impregnado por estas ascendências, que não se 

coadunam com os seus sentimentos e o seu espírito. Consideramos, por exemplo, o episódio 

do dilema de consciência do capítulo XVI– “Here was this nigger which I had as good as 
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helped to run away, coming right out flat-footed and saying he would steal his children – 

children that belonged to a man I didn’t even know; a man that hadn’t ever done me no 

harm.” (AFH: 111) – ou o comentário de Huck com Aunt Sally no capítulo XXXII -  

“Good gracious! anybody hurt?” 
“No’m. Killed a nigger.” 
“Well, it’s lucky; because sometimes people do get hurt.”   (AHF:230) - pertinentes para 

ilustrar este aspecto, na medida em que, em momentos distintos da obra, Huck pensa e sente 

como um jovem adolescente que cresceu e sempre viveu numa sociedade de matriz 

esclavagista. 

Ao longo do romance, o leitor é conduzido a reconhecer que a civilização não é mais 

do que um conjunto de simulações, jogos e mentiras perpetradas pelos cidadãos que nela se 

movimentam e, como veremos, no decurso da sua viagem, Huck irá adoptar diferentes 

papéis, mentir e fingir ter outras identidades. No final do romance, mais concretamente no 

capítulo XXXII, Huck assumirá a identidade do próprio Tom Sawyer, emergindo como 

momento propício também à descoberta de que a sua consciência individual não se pode 

desenvolver em pleno naquela sociedade castradora. Tal deve-se ao facto da sociedade do 

vale ser pautada pela simulação, pela mentira e pelo fingimento, emergindo como jogos 

perigosos para um jovem adolescente em busca de um rumo no seio da complexidade desta 

malha social. Para além disso, os indivíduos que formam esta sociedade pressentem as 

ansiedades de uma cultura capitalista e urbana em processo de desenvolvimento. Neste 

seguimento, o professor Randall Knoper, no seu artigo intitulado “Away from Home and 

Amongst Strangers: Domestic Sphere, Public Arena, and Huckleberry Finn”, acrescenta 

sabiamente a este respeito que o romance recria novos parâmetros da vida quotidiana com 

repercussões a nível comportamental.  

Efectivamente, Mark Twain em Adventures of Huckleberry Finn recria as ansiedades 

sentidas e a inquietação experienciada por aqueles que anseiam por uma realidade mais 
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estruturada e ordenada. Desta forma, a sociedade do final do século XIX desenvolveu um 

conjunto de parâmetros organizadores segundo grupos binários opostos e bem distintos: 

exterior/ interior, realidade/lar, tranquilidade/ansiedade, privado/público, universo 

masculino/universo feminino e verdade/dissimulação.   

Na óptica de R. Knoper, Huck Finn incorpora essas ansiedades, na medida em que 

vive assomado por medos e receios face ao mundo exterior povoado por homens vis e 

desonestos. É importante relembrar que as mudanças se sentiram a nível do comércio e da 

agricultura, alterando profunda e irreversivelmente os padrões de vida e dissipando a 

imperativa estabilidade que sustém a sociedade. Assim, é no seio deste turbilhão de novas 

emoções e experiências que os jovens adolescentes, que optam por abandonar os meios rurais 

em troca das grandes metrópoles, se movimentam carregando consigo o estigma da 

ansiedade, estimulada pelo progresso e pela industrialização em curso na América pré-

industrial. Estes adolescentes caracterizavam-se, portanto, por adoptarem uma postura errante 

perante a vida, deambulando pela paisagem urbana, contribuindo para a crescente 

urbanização e rejeitando o conforto do lar proporcionado pela família, entregando-se a um 

mundo onde as relações se pautam pelo caos e pela absoluta ausência de transparência. Em 

Adventures of Huckleberry Finn, a actuação de Huck ao longo da viagem permite-nos 

diagnosticar com facilidade alguns paralelos por demais evidentes. Atente-se que, embora o 

herói/narrador escolha partir de St. Petersburg, a sua cidade de acolhimento, rumo ao 

desconhecido, ao não-civilizado, onde o perigo está camuflado a todo o momento, Huck 

cristaliza as ansiedades de um período instável, que são no fundo inquietações comuns às dos 

jovens que decidem deixar a simplicidade da vida no campo e abraçar uma nova realidade. 

De facto, Huck Finn efectua uma viagem em direcção a uma realidade mais simples e pura. 

A este respeito, Lionel Trilling afirma que a fuga de Huck é a forma que o herói encontrou 

para alcançar aquilo que a sociedade idealiza e conclui que, por este motivo, Huck está 
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profundamente envolvido na comunidade da qual pretende evadir-se. No entanto, se num 

primeiro momento Huck parece evocar junto do leitor um certo distanciamento dos valores 

associados ao lar, essa ideia rapidamente se desfaz quando se encontra a bordo da jangada 

com Jim. Este meio de locomoção escolhido para navegar nas águas do rio Mississippi 

emerge como o espaço onde avultam os valores da transparência, da compreensão mútua, da 

sinceridade e propícios à paz interior. Ou seja, de acordo com a concepção oitocentista sobre 

a esfera doméstica da tessitura social, Huck assume inequivocamente uma posição ambígua, 

uma vez que ora repudia claramente a sociedade e o mundo desregrado dos homens, ora 

abraça com veemência uma existência doméstica e serena. Na verdade, a jangada adquire 

simbolicamente a conotação de refúgio onde os companheiros de viagem podem edificar uma 

comunidade de santos e regressar após as visitas decepcionantes da civilização. A esfera da 

intimidade é ainda acentuada pela convivência dos dois na jangada transparecendo os valores 

comummente associados ao lar; por seu turno, a presença sistemática do Duque e do Rei 

contrasta com o ambiente familiar a bordo da jangada e ameaça a sua harmonia, uma vez que 

esta dupla de burlões se afigura como arquétipos do mundo caótico e amoral da sociedade 

das margens do rio. Note-se que a cisão entre o mundo cruel exterior da sociedade e a 

tranquilidade proporcionada por uma realidade de cunho doméstico é agudizada pela 

existência da própria jangada per se. Aí, Huck e Jim têm a oportunidade de expurgar os 

males que testemunharam nas margens do rio, uma vez que “the raft becomes a sanctified 

place of trust separate from the disguise and duplicity assumed by nearly everyone in the 

public realm.”108 A jangada encerra em si mesmo a associação com a tranquilidade de um 

ambiente doméstico como guardiã da segurança ausente no mundo exterior, oferecendo, ao 

mesmo tempo, o primeiro momento de ansiedade a Huck e Jim que consiste em gerir e 

assegurar o equilíbrio entre os dois mundos opostos e que ameaçam a cada momento se 
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mesclar. Para assegurar essa tranquilidade, Huck não hesita, por exemplo, em usar da mentira 

para manter a estabilidade a bordo da jangada. Todavia, quando Huck mente a Jim, as 

consequências dos seus actos resultam em sofrimento para ambos, visto que o escravo vê-se 

ofendido pela brincadeira de Huck, desencadeando um mau-estar a bordo da jangada. O caos 

instala-se igualmente quando Huck, numa atitude pueril, coloca uma cobra já morta junto do 

escravo sem este o saber. O resultado do seu acto mais uma vez originou instabilidade e caos, 

inflingindo desta vez no escravo a penosa dor provocada pela mordidela da cascavel fêmea 

atraída pelo macho morto. É digno de nota que à medida que estes momentos têm lugar, o 

leitor é presenteado com uma visão panorâmica da vida na jangada, acentuando desta forma 

o secretismo daquele espaço que ambos vão aprendendo a preservar. Nesta linha sequencial, 

R. Knoper salienta com muita pertinência que assistimos à construção de um espaço privado 

incorporado no objecto-jangada e apartado da realidade exterior. A bordo desta e com 

características de ambiente doméstico presencia-se, por sua vez, a criação do espaço 

psicológico de Huck.  

Por oposição à jangada, o rio e as suas margens emergem como mundos onde 

pululam trapaceiros, criminosos e burlões. Porém, o romance apresenta o rio Mississippi 

como uma divindade, um “rio-deus” pois encerra em si mesmo uma imponência e uma força 

natural capazes de determinar e de orientar as vidas humanas. Ainda que o Mississippi seja 

fonte de vida, ele emerge como um elemento natural poderoso dado que pode arrastar 

cadáveres, casas ou gado ao longo do seu curso, derrubar pontes e impossibilitar a 

navegabilidade fluvial. Para além disso, o rio oculta muitos segredos e mesmo um olhar 

experiente e prevenido deve acautelar-se uma vez que ele repentinamente poderá desfazer um 

banco de areia e criar um outro noutra parte do leito. Por isso, T. S. Eliot afirma 

veementemente que o Rio Mississippi dá forma ao próprio romance, explicando este ponto 

nos seguintes termos: “It is the River that controls the voyage of Huck and Jim; that will not 
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let them land in Cairo, where Jim could have reached freedom; it is the River that separates 

them and deposits Huck for a time in the Grangerford household; the River that re-unites 

them, and then comples upon them the unwelcome company of the King and the Duke.”109O 

rio controla, portanto, em absoluto a viagem de Huck e Jim. Se o rio tem a capacidade de 

influenciar o percurso de Huck Finn e conduzi-lo a uma aprendizagem moral, por outro o 

Mississippi é também perigoso visto que também conduz o herói ao inesperado, ao não-

civilizado, ao nevoeiro e aos bancos de areia. Devido à sua natureza selvagem, o rio-

divindade lança Huck para momentos de profunda decepção, contribuindo mais uma vez para 

a aprendizagem e amadurecimento do narrador, enriquecendo-o e tornando-o mais 

conhecedor do mundo e da sociedade à sua volta.   

No romance, o Mississippi serve ainda como veículo primordial de deslocação 

geográfica, permitindo também a todos uma fluidez social, na medida em que as pessoas, por 

adoptarem essencialmente uma postura nómada, mantinham-se desconhecidas nos locais por 

onde passavam e onde se alojavam temporariamente. Por conseguinte, proporciona-se a 

adopção de identidades mais convenientes com o intuito de contornar algum envolvimento 

nalguma vigarice. Deste modo, a transparência e a sinceridade que marcam a esfera 

doméstica são ensombradas por estes manipuladores, sendo as ansiedades frisadas não só por 

estes comportamentos de dissimulação, mas também pela mobilidade permitida pelo rio. Na 

óptica de Randall Knoper, Huck procura gerir esses dois universos antagónicos ao 

movimentar-se na sociedade cruel. Por isso, opta por permanecer em silêncio como forma de 

evitar os confrontos com os burlões Duke e King e expor a sua interioridade uma vez que, 

enquanto pré-adolescente que é, se revela com pouca ou nenhuma experiência de vida e 

conhecimentos. Sendo assim, Huck Finn limita-se a cumprir as ordens proferidas pelos dois 

trapaceiros com quem convive e pelo seu pai, pois o silêncio revela-se o seu melhor aliado. 
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Consideramos pertinente notar que, no século XIX, o silêncio adquire considerável 

relevância, sendo entendido como um instrumento valioso para manter a ordem social na 

cidade. Na realidade, John Kasson 110 corrobora este ponto e acrescenta que a urgência em 

criar novas formas de incutir a ordem moral e social se fez sentir, sendo implementada 

através de um conjunto de regras “interiorizadas” capazes de normativizar os 

comportamentos sociais. Para além do silêncio, outros métodos de controlo comportamental 

são reforçados, tal como o sentimento de culpa.  

Ao longo da narrativa, o nosso herói observa atentamente os dois burlões com o 

intuito de deslindar indícios das suas personalidades ou propósitos. Segundo R. Knoper, na 

América do final do século XIX, era vulgarmente sabido que, na esfera pública cujo principal 

traço distintivo é a dissimulação e a mentira, qualquer revelação inconsciente ou gesto físico 

involuntário eram denunciadores da natureza de cada um e do seu modo de pensar, agir e ser. 

Porém, esta revelação involuntária só acontece com aqueles indivíduos pouco habituados à 

simulação, nomeadamente as mulheres e as crianças, como aponta aquele estudioso. A este 

respeito, o episódio das irmãs Wilks encerra, de modo subtil e em diversos momentos, esse 

receio de auto-revelação e um cuidado redobrado com a exposição involuntária da 

privacidade. Note-se, por exemplo, que Huck, antes de denunciar o Rei e o Duque a Mary 

Jane, pondera como deve fazê-lo, sendo inquestionável o facto de que é crucial ter em 

consideração o secretismo da sua denúncia, pois teme que Mary Jane – sendo mulher – seja 

incapaz de manter um rosto impávido: “Shall I go to that doctor, private, and blow on these 

frauds? (…) Shall I go, private, and tell Mary Jane? No – I dasn’t do it. Her face would give 

them a hint, sure.” (AHF: 188) Deste modo, Huck vai contornar o problema escondendo o 

dinheiro no caixão junto do falecido. No dia seguinte, Huck observa e analisa com minúcia 

todos aqueles que velam o defunto Peter Wilks com o objectivo de descortinar algum sinal 

                                                 
110 Cf. John Kasson, “Civility and Rudeness” in Randall Knoper “‘Away from Home and amongst Strangers’: 
Domestic Sphere, Public Arena, and Huckleberry Finn”, p. 131. 
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ou indício indicativo do paradeiro da herança: “I watched their faces to see if anything had 

been happening, but I couldn’t tell.” (AHF: 193) Após o enterro, Huck tenta novamente mas 

obtém o mesmo resultado: “They buried him, and we come back home, and I went to 

watching faces again – I couldn’t help it, and I couldn’t rest easy. But nothing came of it; the 

faces didn’t tell me nothing.” (AHF: 195) No capítulo XXVIII, Huck depara-se com Miss 

Mary Jane a chorar enquanto esta faz as malas para ir com os seus falsos tios (Rei e o Duque) 

para Inglaterra. Ao questionar-lhe sobre o motivo que a traz triste, esta responde-lhe 

manisfestando o seu descontentamento e a sua decepção sobre a venda e posterior separação 

cruel dos seus escravos. Para tranquilizar o seu espírito, Huck inadvertidamente informa-a de 

que em breve os seus escravos estarão juntos novamente. Surpreendida com a natureza 

daquela informação, Huck é obrigado a revelar toda a verdade, ciente do erro cometido.  

Como vemos, este descuido da parte de Huck corresponde a um momento singular no 

qual a presença da ansiedade relativamente à postura do jovem vagabundo em público o 

traiu, isto é, embora Huck Finn seja um indivíduo do sexo masculino, ele não detém a 

capacidade de gerir com habilidade o fingimento da verdade à semelhança dos burlões que 

povoam aquela região, assim como não prima também pela transparência e pela incapacidade 

para o disfarce próprio das figuras femininas. A título exemplificativo, tomemos Mary Jane 

como modelo: “ (...) if a neighbor was to ask how is your uncles this morning, your face 

would tell something.” (AHF: 201) Huck sente que necessita de um certo polimento para se 

movimentar confortavelmente na realidade hostil da cidade. Uma vez que Mary Jane estava 

indignada e enfurecida com aquela revelação, Huck aconselha-a a ir para um local seguro. 

Contudo, antes de partir Huck regista num pedaço de papel a localização precisa do dinheiro 

com receio de que se ela ficar, o seu rosto a denunciaria, justificando nos seguintes termos: 

“Why, it’s because you ain’t one of these leather-face people. I don’t want no better book 

than that your face is. A body can sat down and read it off like coarse print.” (AHF: 201)  
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 Na verdade, a necessidade de manter aos olhos dos outros uma aparência consistente, 

regular e ausente de qualquer género de perturbação compõem aspectos deveras exigentes, 

porque qualquer intervenção inconsciente pode ser reveladora da identidade de cada um. 

Convocamos aqui o episódio em que Huck se disfarça de menina para ir à margem colher 

informações sobre as buscas em curso ao escravo Jim. Uma hora mais tarde, a mulher, com 

quem Huck, disfarçado de Sarah/Mary Williams, conversa, acredita que Jim se encontra 

refugiado em Jackson’s Island. Ao escutar a sua opinião, Huck fica impaciente e nervoso, 

procurando todavia não dar sinais de perturbação. No entanto, não é bem sucedido expondo a 

sua verdadeira identidade em dois momentos distintos: o primeiro surge quando é 

confrontado novamente sobre o seu nome, esquecendo-se do nome adoptado inicialmente - 

“so I felt sort of cornered, and was afeared maybe I was looking it to.” (AFH: 69)111; e o 

segundo momento acontece quando a mulher se apercebe de que “Sarah/Mary Williams” no 

fundo é um rapaz uma vez que age como tal, pois tem dificuldade em enfiar uma linha na 

agulha.112 Aliás, ainda na ilha Jim aconselha Huck a evitar colocar as mãos nos bolsos e a 

caminhar como um rapaz, porque envergando um vestido e com aquela postura masculina, 

rapidamente ficaria vulnerável. Este episódio é também um exemplo em que Huck, na sua 

primeira ida à civilização, recorre à mentira para obter o que pretende, apesar de no final a 

verdade ser revelada. Todavia, é curioso que quando decide atraiçoar Jim e entregá-lo pois a 

sua consciência assim o dita, Huck acaba por mentir. (KNOPER: 131)   

 Como foi referido noutro momento deste capítulo, a consciência é de facto um 

instrumento que serve para disciplinar os comportamentos associais e amorais e, neste 

seguimento, a consciência de Huck Finn constitui uma forma de controlo “interiorizado” pelo 

sentimento de culpa que gera. No que à consciência diz respeito, Randall Knoper escreve que 

                                                 
111 Note-se que Huck teme que a verdade seja revelada pela sua própria expressão facial, daí o uso da expressão 
“(...) I was looking it to.” 
112 Huck decide executar com muita naturalidade uma tarefa feminina justamente para iludir a senhora que o 
questionava sobre a sua verdadeira identidade. Todavia, esta atitude obteve o efeito contrário.  
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este instrumento é assaz eficaz uma vez que o agonizante sofrimento que Huck experiencia 

ao ter de decidir se deve ou não denunciar o seu companheiro Jim é agudizado pela 

ascendência da cultura dominante, apesar do jovem vagabundo viver apartado da civilização. 

Huck enfrenta, portanto, o dilema de ter de agir de acordo com a sua moral individual ou 

segundo os valores preconizados pela comunidade onde está inserido. No final, a moral de 

Huck prevalece e a consciência é derrotada e questionada: “Conscience is jettisoned from the 

interior into the realm of false public convention, and home, heart, nature, and Jim win.”113 

Segundo R. Knoper, Huck provou que a sua experiência pessoal e consciência moral são 

superiores à realidade da vida pública, porque desenvolveu um mecanismo fiável que lhe 

permitiu optar por defender um escravo evadido de uma sociedade onde a escravatura impera 

e domina.  

Efectivamente, tendo em conta que testemunhámos episódios extraídos do romance 

nos quais Huck Finn se debatia por gerir as dicotomias público vs privado, universo 

masculino vs feminino, transparência vs mentira, revelação vs fingimento, consciência 

individual vs consciência, entre outros, podemos afirmar que estas oposições contribuiram 

para intensificar a ansiedade subjacente em múltiplos momentos nesta obra de Twain, 

ansiedades que surgem estimuladas pelas transformações sociais em curso.  

Contudo, a ansiedade manifesta-se ainda no romance assumindo outras formas. O 

corpo do pré-adolescente Huck Finn emerge como um repositório de comportamentos que 

perspiram tensões e inquietações, uma vez que se encontra em plena fase de puberdade, daí a 

sua incapacidade de controlo sob determinados impulsos do seu corpo. Smith-Rosenberg114 

considera que esta ausência de controlo do adolescente, em transformação processual, se 

relaciona com as tensões causadas pelas mudanças sociais e culturais no final do século XIX, 

                                                 
113 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 134. 
114 Cf. Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct e “Sex as Symbol in Victorian America” in Randall Knoper, 
“‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and Huckleberry Finn”, p. 134. 
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sendo de salientar aquelas associadas à existência de famílias e de instituições disfuncionais. 

Neste seguimento, R. Knoper relembra que a urbanização e a industrialização galopantes 

estavam a forçar o adolescente daquele período a abandonar o conforto do lar e da 

comunidade, originando momentos de solidão propensos à descoberta da sexualidade. 

Embora Mark Twain não aborde explicitamente esta questão, Knoper escreve que o corpo de 

Huck Finn é revelador, de forma significativa, de total ausência de controlo. Deste modo, o 

desconforto que Huck sente vestido com as roupas oferecidas por Widow Douglas provoca-

lhe suores, sendo a transpiração um reflexo involuntário do nosso organismo à ansiedade: 

“She put me in them new clothes again, and I couldn’t do nothing but sweat and sweat, and 

feel all cramped up.” (AHF: 14) Este passo ilustra fielmente a impotência dos pais e de 

tutores perante a libertação em geral de fluídos corporais dos adolescentes. Associado a este 

aspecto, a preocupação pela pureza e o culto da ordem evoca a obsessão de Miss Watson e 

Widow Douglas por tornar Huck “so cramped up and sivilized”. Porém, como Huck sente 

um certo desconforto e repúdio por ter de respeitar horários, formas de estar diferentes, bem 

como outras práticas vulgares do mundo civilizado, o nosso herói rejeita a convivência e a 

obediência das regras da sociedade do vale pois é mais feliz e livre longe destas imposições 

da cultura dominante: “so when I couldn’t stand it no longer, I lit out. I got into my old rags, 

and my sugarhogshead again, and was free and satisfied.” (AHF: 13) Ao tomar esta atitude, 

Huck Finn transgrediu as normas basilares estipuladas pela comunidade de St. Petersburg.   

A concomitante ausência e tentativa de exercer controlo sobre o corpo surge tratado 

noutro momento do romance, nomeadamente no episódio em que Huck tenta esforçadamente 

não se fazer notar na escuridão, esfregando o nariz em comichão: “My nose began to itch. It 

itched till the tears come into my eyes. But I dasn’t scratch. Then it begun to itch on the 

inside. Next I got to itching underneath. I didn’t know how I was going to set still. This 

miserableness went on as much as six or seven minutes; but it seemed a sight longer than 
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that. I was itching in eleven different places now.” (AHF: 18) Huck acrescenta que esta 

situação se verifica sempre que ele não a deseja, daí o funcionamento desregrado do seu 

corpo. A vontade de fumar por parte de Huck representa também um outro momento onde 

sentimos a presença da desordem, apesar de Widow Douglas condenar abertamente na 

tentativa de impor a regra: “Pretty soon I wanted to smoke, and asked the widow to let me. 

But she wouldn’t. She said it was a mean practice and wasn’t clean, and I must try to not do 

it any more.” (AHF: 15)  Na opinião de Randall Knoper, Huck Finn simboliza o típico 

adolescente do final do século XIX, na medida em que se caracteriza por demonstrar ser 

“undisciplined at conservation and subject, because of changes at puberty, to enervations and 

excesses that discomfited and depleted his entire physical and psychic systems.”115 Esta 

instabilidade emocional causada pela puberdade, juntamente com a necessidade de evasão ao 

controlo parental e da comunidade constitui ameaças à integridade pessoal. Sendo assim, a 

masturbação, na óptica de Randall Knoper, emerge como um comportamento adolescente 

que representa uma forma de individualismo extremo, adquirindo contornos de egoísmo e/ou 

uma postura associal. No romance em estudo, o comentário de Huck Finn quando é 

surpreendido pelo Rei e o Duque no quarto em casa das irmãs Wilks - “And yet you know 

it’s kind of natural to hide under the bed when you are up to anything private.” (AHF: 189) - 

sugere uma alusão à “disordering masturbation, privacy and autonomy as well as antisocial 

secrecy and rebellion towards elders.”116 Esta referência a comportamentos de índole sexual 

não é única no romance. Atente-se, por exemplo, à ambiguidade sugerida no comentário de 

Huck Finn a propósito da rotina da viúva Douglas antes das refeição: “In a barrel of odds and 

ends it is different; things get mixed up, and the juice kind of swaps around, and the things go 

better.” (AHF: 14) Relativamente a este aspecto, R. Knoper escreve que este passo em 

                                                 
115 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 135. 
116 Randall Knoper, “‘Away from Home and amongst Strangers’: Domestic Sphere, Public Arena, and 
Huckleberry Finn”, p. 136. 
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termos metafóricos reitera a ideia de transgressão e de contaminação de Huck por oposição à 

pureza e ordem apregoadas tanto por Miss Watson como por Widow Douglas.  

 Muito se tem escrito sobre os últimos capítulos de Adventures of Huckleberry Finn e, 

consequentemente, diferentes perspectivas emergem. Sendo assim, T. S. Eliot e Lionel 

Trilling enaltecem o romance e consideram o seu final adequado e ausente de falhas 

estruturais. Por sua vez, o escritor Ernest Hemingway é da opinião de que Huckleberry Finn 

termina efectivamente antes do reingresso de Tom Swayer na intriga. Por último, o estudioso 

Leo Marx acrescenta que a opção de Mark Twain em relação ao terminus da diegese 

constitui um retorno fazendo com que, por esse motivo, a viagem volte ao mesmo ponto de 

onde partiu, isto é, ao esforço de Huck para se integrar no modo de vida de St. Petersburg. Na 

sua opinião, no momento em que Huck e o escravo Jim não se apercebem que passaram por 

Ohio e prosseguem viagem rumo ao Sul, uma dimensão moral e política é introduzida no 

romance resultante da atitude de sublevação dos dois para com a sociedade e será conducente 

a sucessivos adiamentos no tratamento da crise moral de Huck por parte de Mark Twain. No 

final da viagem, Huck reencontra o companheiro Tom e deixa-se render às suas fantasias 

extravagantes, fazendo com que os motivos que levaram Huck e Jim a se lançarem nesta 

aventura fossem surpreendentemente ignorados e desvalorizados para satisfazer unicamente 

os caprichos de “mars´ Tom”. Segundo Marx, com a entrada do menino Tom na narrativa, 

Huck adopta novamente o papel submissivo que detinha, assistindo-se a uma transformação 

acentuada capaz de ofuscar as suas qualidades demonstradas ao longo da viagem. Se, no 

decurso desta, Huck mostrou sempre seriedade e maturidade, agora na plantação da família 

Phelps parece ceder às brincadeiras de Tom que tornam Jim alvo de chacota. Por este motivo, 

para Leo Marx isto significa derrota, considerando que o objectivo da viagem falhou. É digno 

de nota o facto de que também o escravo se torna submissivo mediante Tom Sawyer, por 

oposição à vivência na jangada com Huck onde a sua individualidade e dignidade se 
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evidenciavam. Todavia, a subjugação de Huck perante os jogos fantasiosos de Tom, que 

incorpora o mundo civilizado, deve ser entendida como uma derradeira oportunidade que foi 

conferida pelo primeiro a este último para se redimir, não havendo por conseguinte nenhum 

retrocesso no romance, como defende muito pertinentemente a Professora Teresa Castilho. 

117 Se por um lado Ernest Hemingway considera que Mark Twain defrauda o final do 

romance e, por outro Leo Marx entende-o, como vimos, como uma derrota dos pressupostos 

iniciais, a estudiosa Myra Jehlen acrescenta que o final é para si desconcertante pois é em 

concomitância “a cheat, a defeat, and an affirmattion”. Na verdade, os últimos capítulos 

podem ser entendidos como uma fraude na medida em que a emancipação temporária de Jim 

evita o confronto com o problema de obtenção de liberdade em pleno território sulista. O 

final do romance pode igualmente ser assumido como uma derrota dado que o seu autor não 

se debruça sobre o tema do racismo, abandonando essa hipótese. Por último, é ainda uma 

afirmação visto que nele se reafirma que o compromisso da moral individual prevalece 

mesmo numa sociedade onde os conceitos de liberdade e de justiça assumem um carácter 

ambíguo: “the ending reaffirms the morality of an individual commitment to freedom in the 

face of society’s entrapments and to transcendent truths against the world’s inevitable 

duplicities.”118 O crítico Leo Marx reitera a tese de que o enredo apresenta incongruências e 

que, por esse motivo, o desfecho do romance emerge como um fracasso. Contudo, Marx 

mantém uma opinião divergente no que diz respeito à conotação de divindade atribuída ao rio 

Mississippi por parte de T. S. Eliot e Lionel Trilling. Na sua perspectiva, o rio emerge como 

o elemento da natureza que separa dois universos sociais opostos: a comunidade a dois criada 

a bordo da jangada e a sociedade das margens do rio. Huck e Jim servem-se do rio para se 

alimentar e prosseguir viagem em busca de liberdade. Ora, Marx advoga que S. Clemens, ao 

                                                 
117 Maria Teresa Castilho, Três viagens à procura da América: Hawthorne, Twain e Fitzgerald, 1984. 
118 Myra Jehlen in Forrest G. Robinson (ed.), The Cambridge Companion to Mark Twain (Cambridge:  
Cambridge University Press, 1995), p. 103. 
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contrapor estas duas realidades sociais distintas, está a aceitar o facto de que a comunidade 

criada a bordo da jangada não é mais do que uma quimera, ao invés da outra que surge como 

uma ordem social sólida, concreta e real. Deste modo, Leo Marx infere que Twain cria e 

introduz na narrativa a família Phelps, que em rigor são elementos que fazem parte da cultura 

dominante, com o intuito de presentear o leitor com um paradigma de dualidade de critérios. 

Significa isto que o autor do romance em análise apresenta a disparidade entre aquilo que as 

pessoas são na privacidade do lar e em família e aquilo que fazem quando são coagidas e 

influenciadas pelos parâmetros vinculativos que regem a sociedade. Tome-se como exemplo 

os Phelpses que, apesar de serem descritos como generosos, mantêm um escravo agrilhoado, 

vivendo sem condições dignas e enclausurado num casebre nas imediações da sua casa. 

Nesta sequência, Huck Finn afigura-se igualmente como um excelente exemplo de dualidade 

de comportamentos. De facto, Huck é assomado pelo sentimento penoso de culpa somente 

quando esta provém da infracção directa das normas estabelecidas no código social. Para 

corroborar este ponto, considero crucial relembrar que o propósito da viagem de Huck e Jim 

é justamente a demanda de uma liberdade que passa pela fuga de uma sociedade fortemente 

castradora e propícia a desigualdades sociais gritantes. Este é, em suma, o tema central do 

romance apontado por Leo Marx.  

 No que concerne à jangada, esta adquire as características de um meio de 

comunicação impotente, vulnerável e precário não só perante a força massiva e a imponência 

do rio Mississippi, mas também mediante as intenções malévolas do Rei e do Duque que a 

certa altura tomam o controlo da frágil embarcação. Na realidade, a conquista da liberdade é 

indubitavelmente uma ilusão para Huck e Jim porque eles não conseguem escapar aos 

tentáculos opressores da sociedade, agora personificados na figura dos dois burlões. Na 

óptica de L. Marx, estes traços distintivos da jangada podem metaforicamente expressar o 

estado da sociedade americana no final do século XIX. Deste modo, significa isto que resta 
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uma única solução a Huck que consiste em abandonar a jangada e partir para o “território”, 

permanecendo em viagem. Efectivamente, o herói do romance enceta um novo começo, parte 

novamente em viagem em direcção a um espaço natural não maculado pelo progresso e pela 

civilização onde habita o povo índio. Como não há lugar para o herói na civilização, Huck 

recusa permanecer em sociedade e parte em busca de uma nova realidade que vá de encontro 

às suas expectativas pessoais. Apesar de rejeitar a sociedade sulista onde cresceu e sempre 

viveu, Huck Finn acaba por revelar que é, na sua essência, americano dado que opta por 

permanecer em viagem na demanda de uma realidade de contornos utópicos que ele acredita 

estar no “território”. Aliás, a América do século XIX estava em permanente fluxo 

direccionado no sentido Oeste e Huck corporiza esse desejo de procura de uma existência 

melhor como deixa transparecer Lauriat Jane, Jr.: “Such desire is of course not uniquely 

American, but during the nineteenth century Americans took it and made it their own. The 

American of that time could always say, as did Huck at the very end of the story (…)”.  

Contudo, a solução de partir para o “território” continua a ser um plano engendrado 

por Tom – “le’s all (...) go for howling adventures amongst the Injuns, over in the Territory” 

(AHF: 295) – o que significa que a busca do Novo Éden por parte de Huck levá-lo-á 

eventualmente, num futuro próximo, de novo à civilização da qual procura evadir-se, visto 

que a fronteira junto à costa Oeste do país está a definir-se e a industrialização, o progresso, a 

urbanização e o capitalismo acompanharão inevitavelmente este fluxo: “Huck is afloat in 

America in search of a destination. He is an Odysseus without an Ithaca. Like Odysseus he is 

‘never at loss’ and knows how to disguise himself or manufecture a tale in order to get 

himself out of trouble and continue on his way; but that way is no longer clear. The frontier 

to which he finally heads is too vague to be a definite destination – it is the geographical 
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location of the great unknown. But still, there is a feeling that out there all things are 

possible. Huck, we feel, stands a chance.”119  

           

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
119 Tony Tanner in Henry Nash Smith, Mark Twain – A Collection of Critical Essays, p. 168. 
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 Mark Twain encerra o seu romance Adventures of Huckleberry Finn com o seu 

protagonista expressando a vontade de permanecer em viagem – “I got to light out for the 

Territory” – e deixando transparecer a ideia de procura de um futuro que vá de encontro aos 

seus sonhos. Na verdade, o tom que atravessa todo o romance remete para um tema 

recorrente na literatura americana: a civilização é castradora e, por isso, é conduncente a uma 

viagem de procura de uma existência de cariz utópico. Aliás, este mesmo tema emerge como 

um traço distintivo do povo americano o qual remonta ao período da colonização com os 

puritanos para quem o conceito de utopia permaneceu porque estes saíam dos seus países de 

origem fugindo à fome, à doença, à pobreza e às opressões políticas e religiosas e viajavam 

para a América com o intuito de construir uma nova sociedade e nela cumprir os desígnios 

divinos, por outras palavras, levar a vida que Deus lhes tinha reservado e que não poderiam 

ter na velha Europa. Durante este período, os Puritanos assumem-se, por conseguinte, como 

o povo escolhido e a América como o espaço eleito por Deus. A missão deles consistia em 

dominar a “wilderness”, transformando-a num paraíso terrestre, sendo esta oportunidade 

oferecida por Deus. É digno de nota o facto de que a necessidade de modificação da 

“wilderness” conduziria, inevitavelmente, à industrialização e ao progresso, transformando 

progressivamente a América na terra do futuro e no símbolo do capitalismo. Esta concepção 

utópica da América persistiu ao longo de todo o século XIX estendendo-se até à actualidade.  

Após o fim da sua viagem em busca de uma realidade de contornos edénicos, Huck 

Finn narra a sua experiência dos acontecimentos vividos, problematizando os preceitos 

basilares da sociedade do vale do Mississippi. Ao longo desta viagem de iniciação, Huck irá 

presenciar um conjunto de episódios onde a crueldade e a hipocrisia humanas se evidenciam, 

conduzindo o herói a um gradual processo de aprendizagem e de amadurecimento. Ou seja, 
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esta viagem, que em termos físicos se direcciona para o núcleo da sociedade esclavagista do 

Sul, proporcionará também ao narrador momentos de profunda desilusão perante a 

constatação da natureza vil do ser humano. Contudo, a experiência da viagem também o 

torna mais sábio do mundo de que faz parte e do qual procura evadir-se. Portanto, o romance 

analisa não só o desenvolvimento interior do personagem que narra a história, mas também 

pode ser visto como um estudo sobre a actuação do homem em sociedade.    

 Ao analisarmos o tom como o romance termina à luz do contexto global da obra, e 

após uma análise aturada do mesmo, chega-se a uma conclusão inevitável: Huck Finn 

distanciou-se tanto dos valores preconizados pela vida em sociedade que faz com que a sua 

narração retome o tom inicial, nomeadamente no que concerne à sua forma e à sua 

necessidade de busca de liberdade, não sendo esta alcançada. Ou seja, Huck continua em 

fuga e opta por permanecer em viagem desta vez com destino ao território índio, pois na 

região onde cresceu e sempre viveu, não alcançou a liberdade tão desejada. Para Huck, essa 

liberdade consiste em viver num ambiente edénico, levando uma existência de contornos 

pastoris. Porém, Huck parte para o território dos índios, parte para uma nova aventura com 

outros pressupostos e ideais. Na verdade, Huck Finn opta por permanecer em viagem pois 

não foi capaz de encontrar um lugar para si em sociedade. Em Adventures of Huckleberry 

Finn, o herói atravessou, como é sabido, um processo de (des)aprendizagem, isto é, 

desaprendizagem  dos valores defendidos por Miss Watson, símbolo daquela sociedade, o 

que por sua vez o obrigou em alternativa a aprender a escutar a sua própria consciência, 

tornando-o mais conhecedor da sua natureza interior, bem como tornando-o um observador 

atento dos que habitam nas margens do rio Mississippi. Aquilo com que se depara é um 

conjunto de contradições, sendo que estas acabam por se reflectir no desenvolvimento do 

próprio romance e nas dificuldades que também o autor sentiu aquando da sua feitura.  



126  

 No cerne do conflito reside a questão da liberdade individual, sendo que a liberdade 

que Huck procura alcançar vai revelar-se profundamente diferente na sua essência da que o 

escravo Jim tanto almeja: se Huck foge dos maus tratos do pai, por seu turno Jim procura a 

todo custo abandonar a sociedade esclavagista que o aprisiona. Juntos a bordo da jangada 

formam uma aliança com o objectivo comum que consiste em conquistar a liberdade, ainda 

que esta apresente algumas divergências. Ao longo dos primeiros capítulos, os dois convivem 

na Jackson’s Island e, posteriormente, a bordo da jangada, fruindo da liberdade em estado 

natural e criando um microcosmo de uma sociedade mais pura, destituída das imposições da 

moral social. A jangada constitui, portanto, o espaço que proporcionará aos dois a formação 

de uma “comunidade de santos”, isto é, uma comunidade apartada da sociedade e onde as 

diferenças raciais e sociais são inexistentes. Porém, este refúgio é não só ensombrado pela 

presença inconspícua de Tom Sawyer (símbolo do mundo civilizado) através das 

reminiscências periódicas de Huck e o qual entra em confronto com o espírito associal de Jim 

e Huck, mas também por dois trapaceiros e vigaristas, o Rei e o Duque. Efectivamente, a 

vulnerabilidade deste meio de locomoção é agudizada pela invasão desta dupla de burlões 

que tomam o seu controlo e que corporizam a hipocrisia e crueldade do Sul. A destruição da 

jangada pelo barco-a-vapor na capítulo XVI acentua igualmente a sua fragilidade, sendo este 

incidente dotado de uma especial relevância porque iniciará Huck na sua viagem de 

(des)aprendizagem e de auto-conhecimento. Ao longo da sua aventura, Huck Finn vai 

construindo o seu conhecimento a partir do que apreende da realidade, que se vai revelando 

paulatinamente cruel, egoísta e violenta. Deste modo, no que toca a violência e a crueldade, 

numerosos e homogéneos são os episódios que permitirão a Huck a construção do seu 

conhecimento pessoal sobre a realidade.  

Sendo assim, após a sua imersão forçada nas águas turbulentas do Mississippi, Huck é 

acolhido pela família Grangerford com quem convive e nos dá a conhecer nos capítulos XVII 
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e XVIII. Este episódio centra-se na disputa entre a família Grangerford e a Sheperdson e, por 

conseguinte, na violência e no ódio que daí advém, sendo portanto o primeiro exemplo da 

maldade e dos severos códigos sulistas a que Huck é exposto. Durante a sua estadia nessa 

plantação tipicamente sulista, Huck Finn considera prontamente aquela família muito cordial, 

afável e hospitaleira uma vez que é por eles bem tratado, embora o primeiro contacto tenha 

sido um tanto hostil por ter sido recebido pelos elementos masculinos daquela família de 

arma em punho e com perdigueiros prontos para uma eventual perseguição. Isto deve-se ao 

facto dos Grangerfords alimentarem um ódio secular e uma sede de vingança por outra 

família rival, os Sheperdsons. O Coronel Grangerford é descrito como sendo um homem 

aristocrata, ilustre e com um ar respeitável. Porém, revelar-se-á aos olhos de Huck como um 

pai cruel, frio e vingativo dado que nesta contenda já perdeu três dos seus seis filhos e, no 

final deste episódio sangrento, perderá os outros (incluindo o jovem Buck) de modo 

extremamente violento. Violenta e cruel é também a experiência de Huck Finn que, no final 

deste episódio, tem de recolher o cadáver de Buck da água, incidente que desperta nele um 

sentimento de repulsa pelo ser humano e pela civilização. Este episódio acentua ainda a 

dualidade de atitudes dos intervenientes e a sua hipocrisia, tomando como exemplo o facto de 

as famílias frequentarem a igreja e conviverem socialmente transportando, no entanto, armas 

por debaixo dos seus capotes para se protegerem de eventuais investidas.  

Depois desta breve estadia na civilização, Huck Finn regressa à tranquilidade pacífica 

da jangada onde Jim o espera para continuar viagem. Após cada incursão à sociedade das 

margens do rio, o narrador regressa sempre à paz e à serenidade proporcionadas pela jangada 

e pelo rio, o que lhe permitirá momentos de reflexão ou de introspecção sobre a realidade e 

de problematização do episódio experienciado, assim como lhe possibilitará também 

expurgar a alma dos males presenciados naquela comunidade. O retorno à jangada permite 

que os dois – Jim e Huck – disfrutem de momentos calmos e prazenteiros na companhia um 
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do outro, pois ambos passam o dia a fumar cachimbo, a conversar sobre variados assuntos, a 

descansar semidespidos e com as pernas a baloiçar ao sabor da corrente do rio. Todavia, este 

pequeno e frágil universo idílico é ameaçado pela chegada do Rei e do Duque, dois 

oportunistas cuja ocupação é vigarizar a população daquela região.  

Analogamente a Huck e a Jim, o Rei e o Duque encontram-se também em fuga, 

nomeadamente devido às vigarices e mentiras levadas a cabo pelas cidades por onde 

passaram. As suas práticas fraudulentas incluem a apresentação do intitulado “Shakesperean 

Revival!”, o The Royal 9onsuch e a tentativa de burla às irmãs Wilks. A actividade do Duque 

passa ainda, por exemplo, pela perscrição e venda de remédios, sendo de destacar um 

preparado capaz de remover a placa de tártaro dos dentes. Por sua vez, o Rei é capaz de 

prever o futuro das pessoas lendo-lhes a sina e é ainda detentor da cura para o cancro e/ou 

outras doenças incapacitantes. No fundo, esta dupla de vigaristas explora sem escrúpulos a 

fraqueza, a fragilidade e a boa fé da população. A presença do Rei e do Duque a bordo da 

jangada proporciona a Huck uma visão excepcional da decadência, da hipocrisia e da 

crueldade daqueles que se movimentam nas cidades que se extendem ao longo do rio 

Mississippi, permitindo ao narrador questionar os comportamentos sociais à medida que a 

viagem progride. Huck assiste passivamente aos planos do Rei e do Duque, observando-os 

em silêncio sem se pronunciar sob a conduta dos mesmos, pois a adopção de tal postura 

quebraria a já frágil sensação de paz a bordo da jangada. Em vez disso, o caos instalar-se-ia e 

Huck Finn sentir-se-ia novamente inseguro como se vivesse sob a alçada de Pap Finn. Aliás, 

os paralelismos são inequívocos visto que o nosso herói revê o seu próprio pai na figura do 

Rei ou até na do Coronel Grangerford, na medida em que o primeiro o oprime e o controla à 

semelhança de Pap exercendo um poder brutal sob o seu modo de agir, enquanto que o 

segundo infligindo a morte aos seus próprios filhos é tão vil, cruel e profundamente egoísta 

como o seu pai. 
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Para além dos espectáculos incipientes oferecidos pelo Rei e pelo seu companheiro 

Duque, o pobre e inofensivo Boggs entretem de igual modo a população de Bricksville, 

deambulando pela pequena localidade alcoolizado. Porém, certo dia o velho Boggs, agindo 

sob o efeito do álcool, ameaça matar todos aqueles que se atravessem no seu caminho, 

dirigindo esta ameaça em particular ao Coronel Sherburn, militar e dono da maior loja 

daquela pequena cidade. Sherburn, sentindo-se importunado com as investidas de Boggs, 

promete que o mata se este continuar com os insultos. Não tendo consciência da gravidade da 

ameaça devidos aos efeitos nefastos da bebida, Boggs continua a praguejar até que o Coronel 

Sherburn dispara friamente sobre ele e na presença da filha, o que acentua a crueldade do 

acto do criminoso e a dimensão trágica do momento. Sob o olhar atento e abalado de Huck, o 

comportamento da população é igualmente analisado sendo de salientar do mesmo modo a 

sua frieza dado que, movidos pela curiosidade, exploram o sofrimento de Boggs e da 

respectiva filha ao se congratularem com a observação daquele momento.  

Seguidamente, o povo decide assumir responsabilidade moral e amotina-se para o 

linchamento de Sherburn com o propósito de fazer justiça com as próprias mãos. Enfrentando 

a multidão enfurecida que se reúne à sua porta, o temeroso Sherburn emite um discurso 

inflamado estranhamente ambíguo visto que ao longo do seu monólogo ele produz uma sátira 

acutilante à cobardia do ser humano. De facto, a multidão é acusada por ele de não ter 

coragem para pôr termo à vida dos mais fracos e, no final do discurso, Mark Twain parece 

aprovar o seu conteúdo ao fazer com que o povo se acobarde e retroceda, bem como ao 

amenizar a gravidade do acto de Sherburn – a morte impiedosa de Boggs. A ausência de 

remorsos pelo seu crime é um facto deveras perturbador para Huck que, mais uma vez, se 

sente inquietado pela maldade do ser humano. O narrador observa, portanto, os 

acontecimentos sob o prisma de um observador exterior totalmente alheado daquela 

sociedade que considera vil. Ou seja, Huck Finn assume-se como um “outsider” 
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desenvolvendo sentimentos de tristeza e de torpor pelo ser humano em geral. É por este 

exacto motivo que ele decide fugir da civilização, designadamente aos maus-tratos 

inflingidos por Pap Finn, também ele dominado pelo vício do álcool. Sherburn escolhe 

permanecer em sociedade mas, para esse efeito, vê-se forçado a sacrificar a vida daquele que 

ele entende como sendo representante do estrato social mais baixo e decadente da sociedade. 

Neste seguimento, ele mata a sangue frio o velho Boggs com quem não é capaz de conviver 

em sociedade, igualmente alcoólico estabelecendo-se aqui uma analogia com Pap Finn. Ou 

seja, ao passo que Huck Finn tem a coragem de abandonar a civilização e afastar-se dos seus 

malefícios, Sherburn ao optar por ficar em sociedade irá moldá-la de acordo com os seus 

pressupostos, sentindo-se no entanto constrangido por fazer parte dela.                     

O episódio da morte de Boggs representa um ponto de viragem na narrativa uma vez 

que fará com que o Rei e o Duque se tornem em dois vigaristas mais inofensivos ao 

explorarem somente a fraqueza das pessoas. É o que acontece com a tentativa de burla à 

família recém enlutada, Wilks. Os dois trapaceiros têm conhecimento do falecimento de 

Peter Wilks e que este, sendo proprietário de terras, deixou a sua riqueza aos seus familiares 

mais próximos, três filhas (Mary Jane, Susan e Joanna) e dois irmãos, que se encontram 

ausentes. Ora, sendo detentores desta informação, o Rei e o Duque irão assumir a identidade 

dos irmãos para assim usurparem parte da herança a eles destinada.  

Ao longo deste episódio, há lugar para corroborar a bondade e pureza das irmãs Wilks 

que se compadecem com a venda e, posteriormente, separação de uma família de escravos 

que se encontrava sob sua tutela.  

Após a descoberta das verdadeiras intenções do Rei e do Duque, estes fogem 

sorrateiramente daquela cidade e da fúria dos seus habitantes, direccionando-se agora para 

Pikesville, onde irão tentar novamente o sucesso do espectáculo The Royal 9onsuch com o 

objectivo de obter algum lucro. Para sua surpresa, Huck descobre que o Rei resolveu vender 
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o escravo Jim, devolvendo-o assim à clausura e à escravatura, bem como anulando por 

completo o propósito inicial da viagem.  

Tendo consciência da situação, Huck Finn analisa-a e debate-se sobre como deve 

proceder. Todavia, ele sente-se profundamente dividido entre manter-se fiel à amizade que 

nutre pelo escravo e a consciência de que ajudar um escravo fugitivo é um pecado e um 

crime aos olhos da moral social. Então, decide escrever uma carta a Miss Watson 

informando-a do paradeiro do seu escravo Jim. Todavia, rapidamente se desfaz dessa ideia e 

destrói a carta, optando portanto por não devolver o seu companheiro de viagem ao cativeiro. 

A acção de Adventures of Huckleberry Finn atinge o seu clímax com o dilema de consciência 

de Huck que consiste justamente na escolha que o protagonista tem de efectuar entre ser 

solidário para com o escravo Jim e, por conseguinte, prestar-lhe auxílio para alcançar 

território livre ou entregá-lo a Miss Watson, devolvendo-o à escravatura. Isto significa que 

Huck Finn terá, pois, de enfrentar e resolver o conflito de optar entre duas consciências 

morais opostas: a sua consciência moral individual, que se foi desenvolvendo e consolidando 

ao longo da viagem, ou a consciência moral social que rege os comportamentos e atitudes das 

pessoas no seio de uma comunidade. Por fim, Huck decide aliar-se definitivamente à causa 

de Jim orientando-se através dos seus próprios valores individuais, sendo por isso a 

consciência moral social e deformada pela civilização derrotada. Ao rasgar a carta 

endereçada a Miss Watson, Huck age de acordo com o que a sua consciência moral 

individual dita ainda que este acto implique a desobediência aos parâmetros que ordenam 

aquela sociedade. 

Na realidade, para Huck Finn todas as regras e normas da sociedade são de um modo 

geral incoerentes, uma vez que o perigo, a insegurança e a ansiedade espreitam a cada 

momento. A este respeito, note-se que o herói do romance em análise não parece procurar 

escapar ao controlo inculcado pela sociedade, mas parece procurar refúgio do caos 
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generalizado em que a civilização se encontra. Tome-se como exemplo o facto de que Huck 

presencia o assassinato violento de Boggs e de Buck, assiste à chacina da família 

Grangerford, tem conhecimento dos planos fraudulentos do Rei e do Duque e ainda é exposto 

à crueldade do seu próprio pai, o alcoólico Pap Finn. Todos estes incidentes e a ansiedade 

desencadeada por eles contribuem para que a desilusão do narrador para com a sociedade se 

acentue, não sendo pois de todo estranho o seguinte comentário de Huck acerca da natureza 

humana: “Human beings can be awful cruel to one another.” (AHF: 239)    

 Os últimos capítulos do romance têm originado alguma controvérsia no seio da 

comunidade académica uma vez que alguns críticos são da opinião de que o reingresso de 

Tom Sawyer na intriga e os seus planos de libertação de Jim contribuem para que o desenlace 

não se coadune com o resto da narrativa. Outros há que defendem veementemente que o final 

do romance não apresenta falhas estruturais que justifiquem a polémica a que a obra foi 

votada. De facto, podemos entender a passividade e a indiferença de Huck ao não questionar 

os planos de Tom como uma espécie de última oportunidade. Ou seja, o narrador concede a 

Tom e, por conseguinte, à civilização sulista a oportunidade de se redimir, de repensar o 

sistema esclavagista inculcado naquela região durante longas décadas ou de continuar com as 

injustiças sociais. Conclui-se que a civilização do menino Tom opta por permanecer nos 

mesmos moldes, sendo no entanto já possível destrinçar uma mudança de atitudes. A título 

exemplificativo, tome-se em consideração o desejo de Miss Watson manifestado no seu 

testamento em conceder a liberdade a Jim. Isto mais não é do que a presença da moral 

individual de Miss Watson que, à semelhança de Huck, age correctamente de acordo com o 

que os seus valores individuais ordenam, mesmo que isso viole os preceitos da moral social. 

Por sua vez, a família Phelps também manifesta a presença de duas consciências morais 

divergentes, quando demonstram ter valores morais nobres e serem defensores da 

escravatura, em simultâneo. Do mesmo modo, a postura do médico que acode Tom é similar 
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à de Miss Watson, dado que reconhece o valor e a fidelidade de Jim que, ao prestar-lhe 

auxílio, abdicou da sua liberdade. O médico enaltece o escravo evidenciando a sua qualidade 

enquanto ser humano capaz de sentimentos tão nobres e dignos como a amizade e a 

solidariedade humana.  

Todavia, a rejeição de Tom na busca de um mundo novo mais justo e menos cruel 

impele Huck a continuar sozinho a viagem, questionando desta forma os valores da América 

e recusando-se a permanecer em sociedade: “Unconsciously, but with deep conviction, he 

understands the society to which by accident of birth he belongs, and refuses to submit to 

it.”120 O romance continua no final em aberto visto que o narrador desta vez foge para o 

“território”, espaço ainda em estado selvagem ocupado pelos Índios, em busca de um mundo 

novo utópico, não contaminado pela crueldade, hipocrisia e pelos vícios que abundam na 

sociedade que agora abandona. Porém, a viagem que agora inicia é agoirada pela forte e 

galopante presença da industrialização e do capitalismo. Aliás, a sua demanda pelo ideal 

pastoril vai sucessivamente esbarrar em representações urbanas que pululam neste texto 

ficcional, como demonstrativas da forte presença da urbanização galopante.    

 Na verdade, a industrialização constituiu um fenómeno de grande impacto não só no 

Velho Continente, mas também na América do final do século XIX. Caracterizou-se, como é 

conhecido, por um crescimento populacional e económico acentuado estimulado pelo 

progresso, inovação mecânica e proliferação da indústria, operando em concomitância uma 

metarmorfose quer na mentalidade e modo de vida americanos, quer na paisagem natural da 

América. Contudo, vozes dissonantes contra o desenvolvimento feroz a que se assistia 

alertavam para a potencial força destruidora da máquina que se impunha no espaço natural e 

no quotidiano dos americanos. Neste seguimento, Mark Twain experienciou não só a euforia 

                                                 
120 Claude M. Simpson, Twentieth Century Interpretations of Adventures of Huckleberry Finn, p.50. 
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dos novos tempos, como também a desilusão mediante a tomada de consciência da existência 

de corrupção, de tráfico de influências, da fobia pelo dinheiro, do desemprego e pobreza. 

Embora a acção diegética de Adventures of Huckleberry Finn não se situe no período 

da Gilded Age, o romance recria as ansiedades e dificuldades provocadas pelo advento da 

industrialização, período marcado por fortes mudanças a nível social, económico e 

urbanístico que alterariam, profunda e irreversivelmente, o modo de vida americano. Deste 

modo, Huckleberry Finn consubstancia essas ansiedades e inquietações, alternando a sua 

conduta entre a esfera pública e o domínio do privado em busca de equilíbrio e de 

estabilidade no seio do crescente estado caótico da cidade. Sendo assim, Huck vai adoptar 

alguns mecanismos que lhe permitirão movimentar no espaço do homens, sendo de destacar 

a consciência como instrumento disciplinador de comportamentos associais, a escolha de 

permanecer em silêncio como arma para se manter afastado de problemas ou também adoptar 

um rosto fechado não denunciando o que lhe vai no pensamento. No entanto, o herói não 

controla a sua ansiedade, sendo que esta assumirá outras formas, designadamente no que 

concerne à ausência de controlo sobre o seu corpo.      
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