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MEMÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ROMANCE “DOIDINHO” (1933) DE JOSÉ LINS DO REGO
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender as representações sobre o internato escolar no contexto do
romance “Doidinho” (1933), de José Lins do Rego. Nessa obra, as construções ricas em detalhes espelham com
primazia o universo rural do Nordeste brasileiro, ligado às históricas relações sociais inspiradas nas senzalas e no
mundo dos senhores de engenho, num momento em que a personagem narra suas experiências quando internado em
um colégio com rígidas normas disciplinares. Para desenvolver o estudo acerca da análise do romance histórico
“Doidinho” são utilizadas as categorias de análise elaboradas por Pierre Bourdieu, além de representação e
apropriação, formuladas por Roger Chartier. Os procedimentos metodológicos pautaram-se em pesquisas bibliográficas
e documentais, representadas por livros, publicações em periódicos e artigos científicos, fichamentos e a análise da
supracitada obra do autor.
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1. INTRODUÇÃO
 
A história e a memória são lembranças de um passado os quais se confundem, por vezes, produzindo realidades e
interpretações quase indissociáveis, pois ambas têm como objetivo primordial relembrar fatos e acontecimentos, e expor
esse mesmo passado.  O historiador em seu fazer profissional tem a pretéritos efetivar seu intento, ainda que para isso
lance mão de modos diferentes de preocupação com a junção de fatos oficiais e documentos fragmentados que,
organizados, passam a enredar a história através da narrativa do historiador, o que confere os contornos necessários a
um melhor entendimento.
Quanto à memória, esta difere da história, pois o personagem é o foco principal; é ele que dá voz à própria história, pois
vivenciou os acontecimentos como personagem principal. [...] (SARLO, 2007, p.12).
O pensar e o fazer históricos, de acordo com Beatriz Sarlo, é a reconstrução do passado organizado pela narrativa:
persegue, escraviza e liberta; seguem princípios metodológicos e fórmulas explicativas por vezes incompreensíveis. [...]
(SARLO, 2007, p. 15).
Na construção do passado as narrativas orais exercem papel fundamental, uma vez que é através delas que se revela a
identidade de um indivíduo e até mesmo de uma sociedade. Através da memória há a construção de ideias e valores e,
nesse passo, refletindo o conjunto de idiossincrasias que compõem as características antropológicas e culturais
presentes no processo de formação da identidade de um indivíduo, formula-se, aos poucos, com base nas experiências
vividas, sendo aquela um fator importante para a construção da identidade e da integração social do ser humano. Na
construção dessas identidades culturais, deve-se, no entanto, levar sempre em consideração os valores e as tradições
(PAES, 1995, p. 250).
Importa ressaltar que a literatura contida nos escritos de José Lins do Rego recupera, de modo recorrente, a importância
da vida rural nordestina com seu ambiente agreste e atávico, numa produção literária de forte caráter memorialístico e
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autobiográfico.
O título do romance “Doidinho” nos entrega uma possibilidade de compreender essa operação de leitura, que já é
interpretação. A interpretação do termo “Doidinho”, alcunha de Carlos de Melo, foi adquirida em razão do personagem
se apresentar, em suas ações, como uma pessoa nervosa, impaciente, e fazer tudo às carreiras; por seus recolhimentos
e pelos seus choros inexplicáveis (REGO, 2006, p. 10).
 
A região é conceito móvel e constantemente ressignificado também no âmbito da literatura. A emergência de
representações de regionalidade se dá num diapasão variado, repleto de nuanças. Desse modo, lidar com elementos da
região é também desenhar os modos e como a região afeta a noção de pertencimento. Os modos de pertencer à
determinada região são enfeixados nas pautas da transnacionalidade (DANTAS, 2001, p. 25).
 
Frise-se que um passado revelado a partir da memória é pura operação de reaproveitamento dos resíduos e
recomposição da matéria ficcional, pautada em dados locais que compõem a matéria que é redistribuída e
multifacetada, estabelecendo inúmeras combinações para as formas de dizer, ficcionalmente, a tensão entre os
acontecimentos contemporâneos e as projeções do passado.
 
2. AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO ROMANCE “DOIDINHO”
 
            Ao longo da narrativa, Carlos de Melo ia, aos poucos descobrindo como era conviver com a tirania de seu Maciel
que, como diretor da supracitada instituição, utilizava-se do seu poder, para impor terrores aos meninos internos.
            Em decorrência dessa observação vejamos:
 
Às nove horas nos recolhemos para dormir. Com a cama preparada por mim, com lençóis que eu mesmo tirara da mala,
fora do meu quarto do Santa Rosa! Na cama começavam a chegar os meus pensamentos. Éramos seis no quarto
pequeno de telha-vã. Ninguém podia trocar palavras. Falava-se aos cochichos, e para tudo lá vinha: é proibido. A
liberdade licenciosa do engenho sofria ali amputações dolorosas. Preso como os canários nos meus alçapões (REGO,
2006, p. 35).
 
Sendo assim, a memória revisitada sob a forma de literatura pode ser utilizada como hábil estratégia para revisitar
autores e obras, estilos ou escolas. Quando um autor convida seus predecessores para recolocar em pauta materiais
que estavam soterrados por camadas de esquecimento, para colaborarem na sua composição, passa a ser, ao mesmo
tempo, anfitrião e coautor daquilo que revisita (LE GOFF, 1990, p. 35).
A construção e releitura do passado por vezes assumem papéis diferentes, mas com um mesmo fim; vejamos o que
afirma Foucault (1996, p. 24-26).
 
[...] o desnível entre texto primeiro e texto segundo, que são solidários, por um lado permite construir (e indefinidamente)
novos discursos: o fato de o texto primeiro pairar acima, sua permanência, seu estatuto de discurso sempre
reatualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que é dito, mas no acontecimento de sua volta.
 
Importa ressaltar que o cenário em que emerge a produção literária em “Doidinho” representa, no contexto histórico
nacional, um divisor de águas pontuado inicialmente pelas mudanças ocorridas na economia: o Brasil abandona sua
configuração de país agroexportador, com base na economia agrária, e se inauguram os processos de industrialização
e urbanização, corroborados por importantes mudanças no cenário político, quando Getúlio Vargas e os oligarcas
produtores de leite e gado da Região Sul e de Minas Gerais despontam como grupo hegemônico, exigindo reformas e
participação no poder.
 
3. O AUTOR E SUA BIOGRAFIA
 
José Lins do Rego Cavalcante nasceu em 03 de junho de 1901, no engenho Corredor, situado no município de Pilar,
estado da Paraíba. Filho de João do Rego Cavalcante e Amélia do Rego Cavalcante. No ano do seu nascimento falece
sua mãe, e o seu pai se muda para longe, para outro engenho. Ele continua morando no engenho do seu avô materno,
sob os cuidados de uma tia muito dedicada, com a qual sempre mantivera um relacionamento simbiótico com ela
convivendo sempre “grudado em suas saias” (REGO, 2006, p.11).
Deu início aos seus estudos em 1909, no Instituto Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana-PB, cujo diretor era o
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professor Francisco Lauro Maciel Monteiro, sobrinho do Barão de Itamaracá, ali permanecendo três anos. Dando
continuidade aos estudos vai para a capital do estado, para o Colégio Diocesano Pio X, onde atua no Grêmio estudantil
(REGO, 2006, p. 9).
Aos 22 anos forma-se em advocacia. Em 1924 casa-se com Philomena Massa (Naná).  Do casamento nasceram três
filhas: Maria Elizabeth, Maria da Glória e Maria Cristina.  Em 1925 é nomeado promotor público em Manbuaçu, Minas
Gerais, onde, entretanto, não se demora. Deixa o Ministério Público e em 1926 transfere-se para Maceió, Alagoas, onde
trabalha como fiscal de bancos. [...] (REGO, 2006, p. 9).
Em 1932 publica seu livro de estreia, Menino de engenho, em edição por ele custeada. Recebe o prêmio da Fundação
graça Aranha [...] e a edição de dois mil exemplares é quase toda vendida [...].  Em Maceió escreve seus três primeiros
romances: “Menino de Engenho”, “Doidinho” e “Benguê” (REGO, 2006, p. 9-10).
Em 1935 é nomeado fiscal do imposto de consumo, mudando-se para o Rio de janeiro, onde viveria o resto da vida. A
15 de setembro de 1955 é eleito para a Academia Brasileira de Letras. [...] (REGO, 2006, p.10).
A 15 de setembro de 1957 morre José Lins do Rego, sendo enterrado no mausoléu da Academia, no cemitério São
João Batista (, 2006, p. 10).
 
4. O ROMANCE “DOIDINHO”
 
O romance “Doidinho”, de José Lins do Rego, foi publicado no ano de 1933, pela Editora Ariel, do Rio de Janeiro
(COUTINHO, 1980).  Este livro é parte de uma trilogia voltada para a infância, formada por “Menino de Engenho”,
“Doidinho” e “Benguê”. A segunda edição e demais foram publicadas pela editora José Olímpio, a partir de 1934,
quando o autor passou a ter seus livros publicados pela mencionada editora.  A edição lida para realização deste
trabalho é a 41, publicada pela Editora José Olímpio, Rio de Janeiro, no ano de 2006, que é complementada com
estudos de Antônio Carlos Villaça sobre a obra.
O romance é desenvolvido em 36 capítulos e inicia sua narrativa com a admissão de Carlinhos no internato. Este passa
a ser chamado de Carlos de Melo assim que chega ao Instituto Nossa Senhora do Carmo (INSC), conhecido como
colégio de seu Maciel, o diretor; colégio este onde José Lins do Rego cursou o primário. O que vemos em “Doidinho” é a
história de Carlinhos, outrora “menino de engenho”. É narrado em primeira pessoa, e a voz narrativa se confunde com a
personagem principal.  “Doidinho” era o apelido de Carlos de Melo, que fora adquirido por este ser uma pessoa nervosa,
impaciente, e fazer tudo às carreiras; por seus recolhimentos e pelos seus choros inexplicáveis. É também um romance
de memória, fruto de uma reconstrução artística do passado de José Lins do Rego. Em 1909 foi matriculado no I.N.S.C,
em Itabaiana, onde passou três anos estudando (REGO, 2006, p. 35).
Dentro dessas observações, encaixa-se a reflexão feita por Santana (2011, p. 66), ao considerar sobre o fenômeno
“apelido” extensivo a todos os sujeitos do Internato:
 
Um fato significativo nesse período está no esforço para preservar a individualidade ante a ordenação coletiva
pretendida pela escola [...]. Isso é perceptível na ocultação do próprio nome, quando se substitui o íntimo e carinhoso
“Carlinhos” pela forma “Carlos de Melo”. Essa mudança tende a ser menos negativa, se comparada à prática do apelido,
ritual de despersonalização bastante comum na convivência escolar. [...] Esse registro, contudo, traz para a personagem
a presença de outros pares, [...] marcados pelo princípio da exclusão: “Coruja”, “Pão-Duro”, Papa-Figo”.
 
 
À luz dessas afirmações é possível concluir que a noção de dominação está na base da violência simbólica
(BOURDIEU, 2012, p. 12). Portanto, a eficácia desta dominação está nos dominados se integrarem como parte da
dominação, sem terem consciência da sua própria dominação.
 
5. PRÁTICAS ESCOLARES INSERIDAS NA LITERATURA: OS CASTIGOS PELA PALMATÓRIA
 
A palmatória foi um objeto e “recurso pedagógico para oportunizar o aprendizado imediato”, a qual, assim como a pena,
o livro e o quadro, marcou sua presença na escola e no imaginário da sociedade sobre a escola, sendo retratada na
literatura da época. Assim, vejamos essas práticas retratadas no romance “Doidinho”, de José Lins do Rego.
 
De tarde fui dar minha lição. Levava o coração aos saltos, como nas noites em que acordava com o quarto às escuras.
[...] Sabia quase que decorada a história de ‘Júlia, a boa mãe’. O medo, no entanto, fazia a minha memória correr
demais; e saltava as linhas.
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– Leia devagar. Para que esta pressa?
Foi pior. A língua não me ajudava. Quando vi foi ele com a palmatória na mão.
– Levante-se. [...] Senti as mãos como se estivesse como um formigueiro em cada uma. Como o Chico Vergara,
apanhava no meu primeiro dia de aula (REGO, 2006, p. 39).
 
Dessa forma, o narrador-personagem sofreu bastantes punições, que se faziam presentes em forma de palmatória,
devido às lições erradas e também as delações do decurião de alguma traquinagem feita. O I.N.S.C era um colégio
particular onde haviam alunos internos(10) e alunos externos (60), totalizando 70 alunos. Entre os externos as meninas
se faziam presentes.
Mais uma vez, retomemos a escrita em José Lins do Rego:
           
[...] No salão deserto, a minha angústia crescia ainda. Apanhara no primeiro dia, e fora tudo num instante, nem sei
como. Quando a velha Sinhazinha me pegara uma vez, a casa toda ficara comigo. A minha vaidade de menino se
enchera com essa dedicação. Ali fora com indiferença geral que a palmatória tinira nas minhas mãos. [...] (REGO, 2006,
p. 39).
 
                                                            
Ainda quanto às características da escrita e modos de dizer contidos na literatura de Rego, vejamos:
 
Lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, construir imagens de ideias de hoje com experiências do passado. O
passado quando trazido para o presente transforma-se no diferente e, às vezes, até na novidade, principalmente
quando a distância entre passado e presente oculta fatos, valores, crenças e relacionamentos. Não se pode creditar ao
presente a construção do futuro sem a anuência do passado (CATANI e VICENTINI, 2009, p. 16).
 
Sendo assim, ao longo da narrativa o autor traz à luz e cena principal, a linguagem social de modo coerente, ou seja,
procura estabelecer as relações entre fatos que estão descritos na obra com a realidade, proporcionando ao leitor
dialogar com o texto e, dessa forma, ajuda-o na compreensão literal do mesmo.
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A obra “Doidinho” é um romance denso que retrata o mundo rural do Nordeste ligado às senzalas e aos senhores de
engenho. Narra as experiências da personagem principal quando internada em um colégio de disciplina severa. Carlos
de Melo é enviado para um internato e lá encontra um universo regido pela palmatória e pela injustiça. Quem o recebe é
o diretor Maciel, homem cruel, que não conhece outra virtude pedagógica senão a do bolo e outras torturas físicas.
O conteúdo da literatura defendida por José Lins do Rego está impregnado de suas experiências enquanto aluno e
indivíduo inserido em dado ambiente social, do que ele fora em sua vida, externando seu aprendizado em uma literatura
representativa das visões de mundo desse autor, seus posicionamentos perante as questões cruciais do seu tempo, e,
de modo específico, por ter sofrido duramente ao ser internado, ainda adolescente, num colégio de modelo educacional
que no contexto de fins do século XIX e início do século XX era considerado uma prisão: padrões disciplinares severos,
castigos corporais, ameaças psicológicas e toda sorte de constrangimentos impingidos a um ser humano, enfeixavam e
consolidavam as práticas didático-pedagógicas ali vigentes.
Sendo assim, as histórias e estórias versadas em “Doidinho” traduzem, com maestria, as práticas típicas de uma
sociedade rigidamente patriarcal dos fins dos séculos XIX e começo do século XX, cujo cenário são as ações e
vivências ocorridas num internato, em que os atores de “Doidinho” representam seus dramas.
Ressaltamos que a obra do “Mestre Lins”, ao narrar as práticas educacionais de um colégio localizado na região
Nordeste, permite-nos torná-las como referência de generalização para as práticas educacionais brasileiras, pois a
escrita de José Lins do Rego é marcada por forte caracterização da sociedade brasileira, revelando fatos muito
próximos da verdade, como ele mesmo diz: “inventar tudo não é o meu forte” por isso precisa “tirar partido das coisas da
vida” (COUTINHO, 2003, p. 35). Dessa forma o texto literário, por apresentar representações do passado, viabiliza-se
como fonte para os estudos em Histórias da Educação.
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1. INTRODUÇÃO 
A história e a memória são lembranças de um passado os quais se confundem, por vezes, produzindo realidades e
interpretações quase indissociáveis, pois ambas têm como objetivo primordial relembrar fatos e acontecimentos, e expor
esse mesmo passado.  O historiador em seu fazer profissional tem a pretéritos efetivar seu intento, ainda que para isso
lance mão de modos diferentes de preocupação com a junção de fatos oficiais e documentos fragmentados que,
organizados, passam a enredar a história através da narrativa do historiador, o que confere os contornos necessários a
um melhor entendimento.
Quanto à memória, esta difere da história, pois o personagem é o foco principal; é ele que dá voz à própria história, pois
vivenciou os acontecimentos como personagem principal. [...] (SARLO, 2007, p.12).
O pensar e o fazer históricos, de acordo com Beatriz Sarlo, é a reconstrução do passado organizado pela narrativa:
persegue, escraviza e liberta; seguem princípios metodológicos e fórmulas explicativas por vezes incompreensíveis. [...]
(SARLO, 2007, p. 15).
Na construção do passado as narrativas orais exercem papel fundamental, uma vez que é através delas que se revela a
identidade de um indivíduo e até mesmo de uma sociedade. Através da memória há a construção de ideias e valores e,
nesse passo, refletindo o conjunto de idiossincrasias que compõem as características antropológicas e culturais
presentes no processo de formação da identidade de um indivíduo, formula-se, aos poucos, com base nas experiências
vividas, sendo aquela um fator importante para a construção da identidade e da integração social do ser humano. Na
construção dessas identidades culturais, deve-se, no entanto, levar sempre em consideração os valores e as tradições
(PAES, 1995, p. 250).
Importa ressaltar que a literatura contida nos escritos de José Lins do Rego recupera, de modo recorrente, a importância
da vida rural nordestina com seu ambiente agreste e atávico, numa produção literária de forte caráter memorialístico e
autobiográfico.
O título do romance “Doidinho” nos entrega uma possibilidade de compreender essa operação de leitura, que já é
interpretação. A interpretação do termo “Doidinho”, alcunha de Carlos de Melo, foi adquirida em razão do personagem
se apresentar, em suas ações, como uma pessoa nervosa, impaciente, e fazer tudo às carreiras; por seus recolhimentos
e pelos seus choros inexplicáveis (REGO, 2006, p. 10).
 
A região é conceito móvel e constantemente ressignificado também no âmbito da literatura. A emergência de
representações de regionalidade se dá num diapasão variado, repleto de nuanças. Desse modo, lidar com elementos da
região é também desenhar os modos e como a região afeta a noção de pertencimento. Os modos de pertencer à
determinada região são enfeixados nas pautas da transnacionalidade (DANTAS, 2001, p. 25).
 
Frise-se que um passado revelado a partir da memória é pura operação de reaproveitamento dos resíduos e
recomposição da matéria ficcional, pautada em dados locais que compõem a matéria que é redistribuída e
multifacetada, estabelecendo inúmeras combinações para as formas de dizer, ficcionalmente, a tensão entre os
acontecimentos contemporâneos e as projeções do passado.
 
2. AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO ROMANCE “DOIDINHO”
 
            Ao longo da narrativa, Carlos de Melo ia, aos poucos descobrindo como era conviver com a tirania de seu Maciel
que, como diretor da supracitada instituição, utilizava-se do seu poder, para impor terrores aos meninos internos.
            Em decorrência dessa observação vejamos:
 
Às nove horas nos recolhemos para dormir. Com a cama preparada por mim, com lençóis que eu mesmo tirara da mala,
fora do meu quarto do Santa Rosa! Na cama começavam a chegar os meus pensamentos. Éramos seis no quarto
pequeno de telha-vã. Ninguém podia trocar palavras. Falava-se aos cochichos, e para tudo lá vinha: é proibido. A
liberdade licenciosa do engenho sofria ali amputações dolorosas. Preso como os canários nos meus alçapões (REGO,
2006, p. 35).
 
Sendo assim, a memória revisitada sob a forma de literatura pode ser utilizada como hábil estratégia para revisitar
autores e obras, estilos ou escolas. Quando um autor convida seus predecessores para recolocar em pauta materiais
que estavam soterrados por camadas de esquecimento, para colaborarem na sua composição, passa a ser, ao mesmo
tempo, anfitrião e coautor daquilo que revisita (LE GOFF, 1990, p. 35).
A construção e releitura do passado por vezes assumem papéis diferentes, mas com um mesmo fim; vejamos o que
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afirma Foucault (1996, p. 24-26).
 
[...] o desnível entre texto primeiro e texto segundo, que são solidários, por um lado permite construir (e indefinidamente)
novos discursos: o fato de o texto primeiro pairar acima, sua permanência, seu estatuto de discurso sempre
reatualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que é dito, mas no acontecimento de sua volta.
 
Importa ressaltar que o cenário em que emerge a produção literária em “Doidinho” representa, no contexto histórico
nacional, um divisor de águas pontuado inicialmente pelas mudanças ocorridas na economia: o Brasil abandona sua
configuração de país agroexportador, com base na economia agrária, e se inauguram os processos de industrialização
e urbanização, corroborados por importantes mudanças no cenário político, quando Getúlio Vargas e os oligarcas
produtores de leite e gado da Região Sul e de Minas Gerais despontam como grupo hegemônico, exigindo reformas e
participação no poder.
 
3. O AUTOR E SUA BIOGRAFIA
 
José Lins do Rego Cavalcante nasceu em 03 de junho de 1901, no engenho Corredor, situado no município de Pilar,
estado da Paraíba. Filho de João do Rego Cavalcante e Amélia do Rego Cavalcante. No ano do seu nascimento falece
sua mãe, e o seu pai se muda para longe, para outro engenho. Ele continua morando no engenho do seu avô materno,
sob os cuidados de uma tia muito dedicada, com a qual sempre mantivera um relacionamento simbiótico com ela
convivendo sempre “grudado em suas saias” (REGO, 2006, p.11).
Deu início aos seus estudos em 1909, no Instituto Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana-PB, cujo diretor era o
professor Francisco Lauro Maciel Monteiro, sobrinho do Barão de Itamaracá, ali permanecendo três anos. Dando
continuidade aos estudos vai para a capital do estado, para o Colégio Diocesano Pio X, onde atua no Grêmio estudantil
(REGO, 2006, p. 9).
Aos 22 anos forma-se em advocacia. Em 1924 casa-se com Philomena Massa (Naná).  Do casamento nasceram três
filhas: Maria Elizabeth, Maria da Glória e Maria Cristina.  Em 1925 é nomeado promotor público em Manbuaçu, Minas
Gerais, onde, entretanto, não se demora. Deixa o Ministério Público e em 1926 transfere-se para Maceió, Alagoas, onde
trabalha como fiscal de bancos. [...] (REGO, 2006, p. 9).
Em 1932 publica seu livro de estreia, Menino de engenho, em edição por ele custeada. Recebe o prêmio da Fundação
graça Aranha [...] e a edição de dois mil exemplares é quase toda vendida [...].  Em Maceió escreve seus três primeiros
romances: “Menino de Engenho”, “Doidinho” e “Benguê” (REGO, 2006, p. 9-10).
Em 1935 é nomeado fiscal do imposto de consumo, mudando-se para o Rio de janeiro, onde viveria o resto da vida. A
15 de setembro de 1955 é eleito para a Academia Brasileira de Letras. [...] (REGO, 2006, p.10).
A 15 de setembro de 1957 morre José Lins do Rego, sendo enterrado no mausoléu da Academia, no cemitério São
João Batista (, 2006, p. 10).
 
4. O ROMANCE “DOIDINHO”
 
O romance “Doidinho”, de José Lins do Rego, foi publicado no ano de 1933, pela Editora Ariel, do Rio de Janeiro
(COUTINHO, 1980).  Este livro é parte de uma trilogia voltada para a infância, formada por “Menino de Engenho”,
“Doidinho” e “Benguê”. A segunda edição e demais foram publicadas pela editora José Olímpio, a partir de 1934,
quando o autor passou a ter seus livros publicados pela mencionada editora.  A edição lida para realização deste
trabalho é a 41, publicada pela Editora José Olímpio, Rio de Janeiro, no ano de 2006, que é complementada com
estudos de Antônio Carlos Villaça sobre a obra.
O romance é desenvolvido em 36 capítulos e inicia sua narrativa com a admissão de Carlinhos no internato. Este passa
a ser chamado de Carlos de Melo assim que chega ao Instituto Nossa Senhora do Carmo (INSC), conhecido como
colégio de seu Maciel, o diretor; colégio este onde José Lins do Rego cursou o primário. O que vemos em “Doidinho” é a
história de Carlinhos, outrora “menino de engenho”. É narrado em primeira pessoa, e a voz narrativa se confunde com a
personagem principal.  “Doidinho” era o apelido de Carlos de Melo, que fora adquirido por este ser uma pessoa nervosa,
impaciente, e fazer tudo às carreiras; por seus recolhimentos e pelos seus choros inexplicáveis. É também um romance
de memória, fruto de uma reconstrução artística do passado de José Lins do Rego. Em 1909 foi matriculado no I.N.S.C,
em Itabaiana, onde passou três anos estudando (REGO, 2006, p. 35).
Dentro dessas observações, encaixa-se a reflexão feita por Santana (2011, p. 66), ao considerar sobre o fenômeno
“apelido” extensivo a todos os sujeitos do Internato:
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Um fato significativo nesse período está no esforço para preservar a individualidade ante a ordenação coletiva
pretendida pela escola [...]. Isso é perceptível na ocultação do próprio nome, quando se substitui o íntimo e carinhoso
“Carlinhos” pela forma “Carlos de Melo”. Essa mudança tende a ser menos negativa, se comparada à prática do apelido,
ritual de despersonalização bastante comum na convivência escolar. [...] Esse registro, contudo, traz para a personagem
a presença de outros pares, [...] marcados pelo princípio da exclusão: “Coruja”, “Pão-Duro”, Papa-Figo”.
 
 
À luz dessas afirmações é possível concluir que a noção de dominação está na base da violência simbólica
(BOURDIEU, 2012, p. 12). Portanto, a eficácia desta dominação está nos dominados se integrarem como parte da
dominação, sem terem consciência da sua própria dominação.
 
5. PRÁTICAS ESCOLARES INSERIDAS NA LITERATURA: OS CASTIGOS PELA PALMATÓRIA
 
A palmatória foi um objeto e “recurso pedagógico para oportunizar o aprendizado imediato”, a qual, assim como a pena,
o livro e o quadro, marcou sua presença na escola e no imaginário da sociedade sobre a escola, sendo retratada na
literatura da época. Assim, vejamos essas práticas retratadas no romance “Doidinho”, de José Lins do Rego.
 
De tarde fui dar minha lição. Levava o coração aos saltos, como nas noites em que acordava com o quarto às escuras.
[...] Sabia quase que decorada a história de ‘Júlia, a boa mãe’. O medo, no entanto, fazia a minha memória correr
demais; e saltava as linhas.
– Leia devagar. Para que esta pressa?
Foi pior. A língua não me ajudava. Quando vi foi ele com a palmatória na mão.
– Levante-se. [...] Senti as mãos como se estivesse como um formigueiro em cada uma. Como o Chico Vergara,
apanhava no meu primeiro dia de aula (REGO, 2006, p. 39).
 
Dessa forma, o narrador-personagem sofreu bastantes punições, que se faziam presentes em forma de palmatória,
devido às lições erradas e também as delações do decurião de alguma traquinagem feita. O I.N.S.C era um colégio
particular onde haviam alunos internos(10) e alunos externos (60), totalizando 70 alunos. Entre os externos as meninas
se faziam presentes.
Mais uma vez, retomemos a escrita em José Lins do Rego:
           
[...] No salão deserto, a minha angústia crescia ainda. Apanhara no primeiro dia, e fora tudo num instante, nem sei
como. Quando a velha Sinhazinha me pegara uma vez, a casa toda ficara comigo. A minha vaidade de menino se
enchera com essa dedicação. Ali fora com indiferença geral que a palmatória tinira nas minhas mãos. [...] (REGO, 2006,
p. 39).
 
                                                            
Ainda quanto às características da escrita e modos de dizer contidos na literatura de Rego, vejamos:
 
Lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, construir imagens de ideias de hoje com experiências do passado. O
passado quando trazido para o presente transforma-se no diferente e, às vezes, até na novidade, principalmente
quando a distância entre passado e presente oculta fatos, valores, crenças e relacionamentos. Não se pode creditar ao
presente a construção do futuro sem a anuência do passado (CATANI e VICENTINI, 2009, p. 16).
 
Sendo assim, ao longo da narrativa o autor traz à luz e cena principal, a linguagem social de modo coerente, ou seja,
procura estabelecer as relações entre fatos que estão descritos na obra com a realidade, proporcionando ao leitor
dialogar com o texto e, dessa forma, ajuda-o na compreensão literal do mesmo.
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A obra “Doidinho” é um romance denso que retrata o mundo rural do Nordeste ligado às senzalas e aos senhores de
engenho. Narra as experiências da personagem principal quando internada em um colégio de disciplina severa. Carlos
de Melo é enviado para um internato e lá encontra um universo regido pela palmatória e pela injustiça. Quem o recebe é
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o diretor Maciel, homem cruel, que não conhece outra virtude pedagógica senão a do bolo e outras torturas físicas.
O conteúdo da literatura defendida por José Lins do Rego está impregnado de suas experiências enquanto aluno e
indivíduo inserido em dado ambiente social, do que ele fora em sua vida, externando seu aprendizado em uma literatura
representativa das visões de mundo desse autor, seus posicionamentos perante as questões cruciais do seu tempo, e,
de modo específico, por ter sofrido duramente ao ser internado, ainda adolescente, num colégio de modelo educacional
que no contexto de fins do século XIX e início do século XX era considerado uma prisão: padrões disciplinares severos,
castigos corporais, ameaças psicológicas e toda sorte de constrangimentos impingidos a um ser humano, enfeixavam e
consolidavam as práticas didático-pedagógicas ali vigentes.
Sendo assim, as histórias e estórias versadas em “Doidinho” traduzem, com maestria, as práticas típicas de uma
sociedade rigidamente patriarcal dos fins dos séculos XIX e começo do século XX, cujo cenário são as ações e
vivências ocorridas num internato, em que os atores de “Doidinho” representam seus dramas.
Ressaltamos que a obra do “Mestre Lins”, ao narrar as práticas educacionais de um colégio localizado na região
Nordeste, permite-nos torná-las como referência de generalização para as práticas educacionais brasileiras, pois a
escrita de José Lins do Rego é marcada por forte caracterização da sociedade brasileira, revelando fatos muito
próximos da verdade, como ele mesmo diz: “inventar tudo não é o meu forte” por isso precisa “tirar partido das coisas da
vida” (COUTINHO, 2003, p. 35). Dessa forma o texto literário, por apresentar representações do passado, viabiliza-se
como fonte para os estudos em Histórias da Educação.
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