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RESUMO

Esta Unidade Temática tem como objeto de estudo a História do Brasil nos anos
finais do século XIX e as duas décadas iniciais do século XX, compreendendo desde o
movimento republicano até o final da 1ª República. Aborda este período da História do
Brasil a partir da historiografia e da literatura brasileira, tomando como fonte histórica
os textos dos literatos publicados nos periódicos da época e principalmente a obra de
Lima Barreto, contextualizando-os na história cultural, política, econômica e social do
período, bem como no ambiente literário e cultural da época. Fundamentando-se nas
novas teorias historiográficas que ampliaram o leque de possibilidades de investigação
histórica e abriram novas perspectivas, a Unidade Temática tem como objetivo servir de
subsídio aos professores de História e de Literatura Brasileira envolvidos no Projeto de
Implementação Pedagógica na Escola, de se tentar metodologias didático-pedagógicas
que visem à melhoria do ensino-aprendizagem nas escolas públicas, a fim de que os
alunos tenham na Educação Básica uma formação mais adequada às exigências
contemporâneas de “consciência histórica”, senso crítico, cidadania consciente, tomada
de posição diante das transformações do mundo contemporâneo, compromisso social,
princípios éticos, busca de justiça e solidariedade, luta por uma sociedade e um mundo
melhor. A análise do período estudado e das posturas dos autores diante do seu tempo,
aqui contemplados na primeira parte, principalmente de Lima Barreto e sua obra, sua
temática, seus personagens, caracterizados na segunda parte; seus textos selecionados,
apresentados e contextualizados no decorrer de todo o trabalho e mais especificamente
na terceira parte, se apresentam como marco comparativo para o posicionamento de
professores e alunos diante das questões atuais.

Palavras-chave: História do Brasil; História Social e Cultural da 1ª República;
literatura brasileira pré-modernista; contexto cultural, político-econômico e social da 1ª
República; os escritores frente à 1ª República
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A 1ª REPÚBLICA DO BRASIL NA HISTORIOGRAFIA E NA LITERATURA DE
LIMA BARRETO

INTRODUÇÃO

Na sua “Introdução à História”, o historiador francês Marc Bloch expõe com clareza e
didatismo a razão pela qual se escolhe este ofício – (ainda que sequer nos demos conta disso
muitas vezes) – e um determinado objeto a ser pesquisado. Trata-se de compreender o passado
pelo presente:

“Em boa verdade, conscientemente ou não, é sempre às nossas experiências cotidianas que,
em última análise, vamos buscar, onde for necessário, os matizes de novas tintas, os
elementos que nos servem para a reconstituição do passado”.1

Nossos alunos do Ensino Médio nasceram nos anos finais do século XX. A maioria
dos seus professores vivenciou com intensidade aqueles anos de esperanças pela
redemocratização do país e por um futuro melhor, e também de muitas frustrações pelas
esperanças não realizadas e pelo futuro melhor que não veio. Nossos alunos são “nativos” da
nova era tecnológica da comunicação e informação. Nós, forçosamente nos obrigamos a ser
“migrantes” para essa nova “era tecnológica” de transformações profundas. E nos perguntamos;
“Afinal, como começou isso tudo?” Como nasceu o regime republicano no Brasil? Como eram
tratadas questões como „cidadania‟, „democracia‟, „justiça social‟, „mudanças de paradigmas‟,
„transformações sociais, políticas, econômicas, culturais‟, „ética na política‟, etc.?

Para

compreender a realidade do final do século XX e início do novo século XXI e de mais um
milênio do nosso calendário, nos reportamos a um período com muitas semelhanças e
paralelismos, de inovações tecnológicas provenientes da II Revolução Industrial, de uma
reviravolta nos meios de comunicação e transporte. Ao analisá-lo, com o distanciamento de
aproximadamente um século, talvez possamos encontrar elementos de análise crítica das
décadas que vivemos. O mesmo Bloch afirma que
1

(Bloch, Marc: “Introdução à História”, Publicações Europa-América, 1974, p. 43).

2

(id, .ibid., p. 42)

³(cf Le Goff, Jacques; Nora, Pierre (dir): “História: novos problemas”, RJ, Francisco Alves, 1979; “História: novas
abordagens”, RJ, Franc. Alves, 1979; “História: novos objetos”, RJ, Franc. Alves, 1979).

“é tal a força da solidariedade das épocas que os laços de inteligibilidade entre elas se
tecem verdadeiramente nos dois sentidos. A incompreensão do presente nasce
fatalmente da ignorância do passado. Talvez não seja mais útil esforçarmo-nos por
compreender o passado, se nada sabemos do presente” 2

Nessa busca de compreensão do passado, entre tantas outras possibilidades, a escolha
recaiu sobre o escritor carioca Lima Barreto, que servirá de guia nesta viagem de volta ao
passado, para se entender melhor o presente. É um encontro e tanto: nós vivenciando os anos
iniciais do século XXI, e o literato nas décadas iniciais do século XX, período que coincide com
o inicío da jovem república brasileira. Através dos seus romances, contos, crônicas, artigos,
diários e correspondências, podemos entrar em contacto com sua visão peculiar sobre aquele
período, visão de testemunha privilegiada da queda da monarquia, implantação da república e
seus anos iniciais. Chama-nos a atenção sua preocupação política no sentido mais amplo
possível, com aquele momento. A mesma política que trouxe esperanças e frustrações às
gerações que vivenciaram a redemocratização do país nos anos finais do século XX. Lima
Barreto fez de sua literatura uma missão “política”, e seu conteúdo pode ser objeto de
investigação histórica. As transformações no âmbito da produção do conhecimento histórico nas
últimas décadas permitem a realização de um trabalho como este. Como objeto de estudo no
âmbito da História, mais do que sua biografia, interessa-nos sua militância político-literária e a
contribuição que isto pode trazer para a compreensão do momento histórico em que viveu, a 1ª
República.

A partir do movimento dos “Annales”, iniciado por Bloch e Febvre, tornou-se possível
pensar na História como disciplina problematizadora – a História-problema – capaz de instituir
novos temas, novas abordagens e novos objetos. Surge aí a História Social como campo
específico de investigação, bastante freqüentado pelos historiadores a partir dos anos 70. 3

Os referenciais teóricos do trabalho em curso situam-se na vertente dessa História
Social que tem priorizado as experiências humanas e os processos coletivos nas explicações
históricas que constrói. Trata-se da História Social da Cultura, cujas principais influências
seriam Carlo Ginsburg e Roger Chartier, entre outros. Na Itália, “Micro-história” foi o nome
dado a uma coleção dedicada, entre outros temas, a pesquisas biográficas, estudos de
comunidades, e reconstituição de episódios excepcionais na vida cotidiana de certas populações.

3

(cf Le Goff, Jacques; Nora, Pierre (dir): “História: novos problemas”, RJ, Francisco Alves, 1979; “História: novas
abordagens”, RJ, Franc. Alves, 1979; “História: novos objetos”, RJ, Franc. Alves, 1979).

Conforme Chartier,
“a micro-storia pretende construir, a partir de uma situação particular, normal porque
excepcional, a maneira como os indivíduos produzem o mundo social, por meio de suas
alianças e seus confrontos, através das dependências que os ligam ou dos conflitos que os
opõem. O objeto da História, portanto, não são, ou não são mais as estruturas e os
mecanismos que regulam, fora de qualquer controle subjetivo, as relações sociais, e sim as
racionalidades e estratégias acionadas pelas comunidades, as parentelas, as famílias, os
indivíduos” 4.

Interessa-nos identificar o conteúdo da obra e das atitudes de Lima Barreto, como
indivíduo e escritor, contextualizando esse conteúdo. Interessa-nos compreender o seu ideário
investigando as formas pelas quais ele reproduz seu mundo social na imprensa e na literatura e,
através das alianças e confrontos que ele estabeleceu ao longo de sua trajetória, na capital da
República no início do século passado. Pretende-se, portanto analisar as „racionalidades e
estratégias‟ que o escritor foi capaz de acionar e colocar em prática em sua vida. Inclui-se neste
horizonte, a noção de „cultura popular‟ e de „circularidade cultural‟ propostas por Ginzburg.
Entendendo-se “cultura popular” como um conjunto de atitudes, crenças e códigos de
comportamento próprios das classes subalternas em determinado período histórico, ou seja, uma
visão original de cultura popular que não se confunde com uma cultura imposta às classes
populares pelas classes dominantes. Essa cultura popular que se define por oposição à cultura
das classes dominantes, mantém, todavia relações com a cultura dominante. Relações que são
reelaboradas pelas classes subalternas de acordo com seus próprios valores e condições de vida.
A esta dinâmica entre as culturas popular e erudita, Ginzburg chama de „circularidade cultural‟.
Tais noções foram expostas em “O queijo e os vermes”. 5
Longe de querer transformar Lima Barreto no Menóquio, o moleiro friulano, pode-se
ter como pano de fundo o aparato conceitual daquele historiador. Como também o conceito de
„representação‟ de Chartier, entendido como diferentes formas de relação com o mundo social.
Assim as expressa o autor:
“... em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz as
configurações sociais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente
construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer
uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar
simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e
objetivadas, graças às quais uns representantes (instâncias coletivas ou pessoas singulares)
marcam de forma invisível e perpetuada a existência do grupo, da classe, ou da
comunidade” 6

4

(Chartier, Roger: “A História hoje: dúvidas, desafios, propostas”, in Estudos Históricos, RJ, col VII, nº 13, 1994, p. 102).

5

(cf Ginzburg, Carlo: “O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição” SP, Cia. Das
Letras, 1987; cf tb idem: “A micro-história e outros ensaios”, RJ, Bertrand Brasil, Lisboa Difel , 1989).

6

(Chartier, Roger: “A História Cultural”: entre práticas e representações”, RJ, Bertrand Brasil, Lisboa, Difel, 1990)

Nesse sentido é possível pensar sobre o modo como Lima Barreto se insere no
contexto social, político e intelectual do Rio de Janeiro durante a 1ª República, identificando
através de suas „práticas e representações‟ o significado histórico de sua trajetória e de suas
idéias. Não se pretende construir uma explicação ou uma teoria histórica sobre a sociedade em
que o autor viveu, trata-se de buscar a recuperação do sentido que indivíduos de outra época
atribuíam às suas próprias lutas; no caso presente, o sentido que Lima Barreto atribuiu às lutas
em que se envolveu no seu tempo histórico. Buscar a contextualização dos caminhos traçados
pela sua militância é certamente um dos meios de compreender o sentido histórico das lutas que
travou no bojo da História que transcorria. O fato de se tratar de escritor de artigos e crônicas, e
literato de contos e romances, obriga a refletir sobre as relações entre História e Literatura,
sobre a natureza do conhecimento histórico e suas semelhanças e diferenças com o fazer
literário.

A literatura já se anunciava como objeto da História aqui no Brasil desde a publicação
da coletânea organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora, em que Jean Starobinski escrevia
“A literatura: o texto e seu intérprete” 7. De lá para cá, a literatura tem sido campo cada vez
mais freqüentado pelos historiadores, alargando e aprofundando a forma como entramos em
contacto com o passado. Se pudermos ter acesso ao passado somente através de documentos
chegados até nós, só temos acesso de fato a representações textuais dos fatos ocorridos (os
documentos).
A historiografia coloca-se como um discurso construído pelo historiador sobre o
passado com base nas representações textuais disponíveis. O alargamento da noção de
„documento‟ pode perfeitamente incluir a literatura como um dos seus objetos. No entanto,
torna-se necessário ter presente que a historiografia, diferente da literatura, busca nas
representações textuais do passado (os documentos), a construção de uma versão plausível de
explicações que devem ter compromisso com a verossimilhança. Estamos sempre investigando
o passado no sentido de reconstruí-lo tal como poderia ter sido. Além disso, a história não pode
prescindir das fontes, dos documentos. Suas citações precisas permitem ao leitor e a outros
pesquisadores, a verificação dos dados apresentados e a discussão a respeito da interpretação
dada aos mesmos. Este critério nos permite identificar o que é ou não é historiografia. Embora o
discurso literário não esteja fundado nem na verossimilhança nem no uso das fontes, podemos
reconhecer que é possível muitas vezes “ver na literatura a história que se escreve”. Para isso, se
7

(in op cit p 132-143)

faz necessária a contextualização da obra literária, interpretando-a à luz

do contexto

econômico, político, social, cultural do qual faz parte. Trata-se de compreender o texto literário
também como uma construção permeada pelas condições históricas que lhe deram origem,
procurando enxergar nessa construção possíveis representações do passado, tal como fazemos
com os documentos. Superada aquela visão de obra literária que a considerava fechada em si,
dotada de estrutura autônoma, está aberto o caminho para a concepção de literatura como obra
aberta às mais diversas leituras. O historiador também pode se colocar como leitor de obras
literárias com seu olhar de historiador.
“Numa história, sempre há um leitor, e esse leitor é ingrediente fundamental não só
do processo de contar uma história, como também da própria história” nos dizia Umberto Eco,
que ainda nos lembra que “todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça
uma parte do seu trabalho”. Seria um problema se o texto tivesse de dizer tudo o que o leitor
deve compreender – poderia ser interminável! Eco metaforiza o texto narrativo com a palavra
“bosque”, explicando sua escolha:
“Usando uma metáfora criada por Jorge Luís Borges, um bosque é um jardim de caminhos
que se bifurcam. Mesmo quando não existem num bosque trilhas bem definidas, todos
podem traçar sua própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para a direita de
determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta ou aquela direção”. 8

O presente trabalho faz das palavras de Umberto Eco um convite a passear pelos
textos dos escritores que serão mencionados, especialmente de Lima Barreto, como quem
passeia pelo bosque da História do Brasil, deixando as demais referências (teóricometodológicas e textuais) presentes no trabalho, para o decorrer do mesmo.
Concluo a presente introdução com as palavras de Sidney Chalhoub e Leonardo A. M.
Pereira:
“... a proposta é historicizar a obra literária, inserí-la no movimento da sociedade,
investigar suas redes de interlocução social, destrinchar não sua suposta autonomia em
relação à sociedade, mas sim a forma como constrói ou representa sua relação com a
realidade social – algo que faz mesmo ao negar fazê-lo. Em suma, é preciso desnudar o rei,
tomar a literatura sem reverências, sem reducionismos estéticos, dessacralizá-la, submetê-la
ao interrogatório sistemático, que é uma obrigação do nosso ofício. Para os historiadores,
enfim, a literatura é testemunho histórico. 9

8

(as citações referem-se a Eco, Umberto: “Seis passeios pelos bosques d ficção”, SP, Cia das Letras, 1994, pp 7, 9 e 12).

9

(Chalhoub, Sidney e Pereira, Leonardo Affonso de Miranda: Apresentação” in idem , idem (organiz): A História contada,
capítulos de História Social da literatura do Brasil”, RJ, Nova Fronteira, 1998, p. 7).

* Referente à Introdução cf também: Santos, Zeloí Aparecida Martins dos: História e Literatura, uma relação possível,
artigo pdf; cf Matias, José Luiz: Vida Urbana, Marginália, Feiras e Mafuás – a modenidade urbana nas crônicas de
Lima Barreto, parte da dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira apresentada na Universidade do Estado do Rio de

METODOLOGIA: contextualização (social e cultural) e crítica às fonte

CRÍTICAS ÀS FONTES
O trabalho com fontes é indispensável para o historiador, pois é a partir delas que o
pesquisador toma contato com o passado e busca respostas às perguntas suscitadas pelo seu
próprio tempo. As fontes não são poucas, abrangendo textos, monumentos, filmes, livros,
jornais e tudo aquilo que seja resultado da atividade humana ao longo do tempo. No caso
específico deste trabalho, a literatura historiográfica do período em estudo serviu mais à
finalidade de preencher as lacunas, Jornais e revistas da época foram as principais fontes
utilizadas.10
Como entender estes jornais e revistas sem lê-los? Não basta, apenas, saber como ler
os jornais, é preciso saber o que ler. Na impossibilidade de se recorrer aos arquivos para a
pesquisa de fontes primárias, recorreu-se principalmente à pesquisa feita pelo consagrado
historiador Nicolau Sevcenko na obra “Literatura como Missão – tensões sociais e criação
cultural na Primeira República”, às suas citações e notas11. Em menor escala, foram utilizadas
referências de outros autores consultados.
CONTEXTUALIZAÇÃO - Literatura e Historiografia: os textos no seu contexto histórico
A literatura, sendo produto do desejo, tem compromisso maior com a fantasia, com a
ficção, e menor com a realidade. Traduz mais os anseios de mudança que mecanismos de
permanência. Preocupa-se mais com aquilo que poderia ou deveria ser a "ordem das coisas", do
que com seu estado real. A literatura, a moderna de forma especial, revela os focos de tensão e a
mágoa dos aflitos.

Janeiro em 2007; cf Botelho, Denílson: Letras militantes – História, Política e Literatura em Lima Barreto, tese de
doutorado apresentada ao Depto. De História do IFCH da Univ. estadual de Campinas, sob orientação do Prof. Dr.
Sidney Chalhoub, 2001; cf Gurgel, Rodrigo: Lima Barreto, cronista engajado da República, SP 2003, in
http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=1026(acessado 10/03/2008)

10

Jornal do Commércio, RJ, 1896 a 1920; Revista Americana, RJ 1909 a 1919; Revista do Brasil, SP, 1916 a 1920; Revista
Careta, RJ 1912; Revista Fon-Fon, RJ 1907 a 1920; Revista Kosmos, RJ 1904 a 1906.

11

(2ª Ed,SP, Brasiliense, 1985)

A historiografia procura desvelar o "ser" das estruturas sociais, enquanto a literatura
pode nos revelar a expectativa do "vir-a-ser". Aristóteles em sua Poética já dizia que o
historiador e o poeta não são diferentes por escreverem prosa ou verso, pois as obras de
Heródoto poderiam muito bem ser escritas em versos, nem por isso deixariam de ser História;
"diferem sim, em que um diz as coisas que sucederam, e o outro, as que poderiam suceder"12. E
no século XX Jean-Paul Sartre afirma que "todo escritor possui uma espécie de liberdade
condicional de criação, uma vez que os seus temas, motivos, valores, normas ou revoltas, são
fornecidos ou sugeridos pela sua sociedade e seu tempo”. 13
O historiador se ocupa da realidade. O que atrai o escritor é a possibilidade. Estas
diferenças devem ser consideradas quando o historiador serve-se de material literário como
fonte, como se pretende nesta pesquisa. Ao historiador, a literatura pode falar sobre a História
que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, sobre os planos que não se
concretizaram. Ela pode testemunhar a voz dos homens que foram vencidos pelos fatos.
Pretende-se estudar a História do Brasil conjuntamente com a produção literária do
período compreendido entre os anos finais do século XIX e as décadas iniciais do século XX.
Coincide com o período precursor do modernismo na Literatura. Na historiografia, com a crise e
queda da monarquia e anos iniciais da República.
Há estreita interdependência entre os estudos literários e as ciências sociais. A
literatura é produto artístico com todas as características da arte. É, porém, arte enraizada no
contexto histórico. A qualidade dos frutos dessa "árvore literária" depende das características do
solo, da natureza, do clima, das condições ambientais. A literatura estudada no interior de uma
pesquisa historiográfica, além do inegável caráter interdisciplinar, tem outros significados. Ela é
o testemunho da sociedade, porque traz em si a revelação das tensões, a mágoa dos aflitos, o
anseio de mudanças. O público leitor é atraido pelo texto literário justamente porque aí encontra
algo que corresponde a seus desejos, a seus projetos impraticáveis, a sonhos inviáveis, talvez até
possíveis, mas não reais. Ao historiador, a literatura diz que História não se resume aos fatos
realmente sucedidos. A audaciosa filosofia de Nietzche pode nos abrir diante da compreensão
estreita, quando condena o poder da História que se transforma na admiração do êxito que leva à
"idolatria dos fatos”:

“Ora, aquele que aprendeu a dobrar a nuca e abaixar a cabeça em face do poder da história‟
terá „ sempre um gesto mecânico de aprovação, um gesto à chinesa, diante de qualquer
espécie de poder, quer seja um governo, a opinião pública ou o maior número, movendo
seus membros de acordo com o compasso de um poder qualquer. Se todo o sucesso traz
consigo uma necessidade racional, se todo acontecimento é a vitória da lógica ou da „idéia‟,
12

(cf Os Pensadores, vol IV,SP,Ed Abril, 1973,p. 451)

13

(Sartre, J-P Situations, II 7ª ed, Paris, Gallimard, 1958, p 13, apud SEVC pág 20).

não nos resta outra coisa senão nos ajoelharmos para percorrer assim todas as formas de
„êxito‟... Que escola de conveniência, semelhante maneira de considerar a história!” 14

Este tipo de historiografia que pode pensar numa história dos desejos não
concretizados, dos possíveis não realizados, das idéias não consumadas, se vincula
especialmente àqueles grupos sociais que ficaram marginalizados diante do sucesso dos fatos.
Sem êxito, nem por isso ausentes, formam aquela fonte humana da qual a literatura tantas vezes
bebe. Poetas sempre mostram a relação que existe entre a dor e a arte. Este caminho pode
tornar-se um veio bastante rico para o estudo da História Social. É o que se pretende neste
objeto de estudo escolhido para a intervenção escolar: como Lima Barreto via a História
transcorrendo diante dos seus olhos, qual era seu ponto de vista, como era o olhar desse cidadão
a partir do seu "locus" social. A leitura dos seus textos literários nos leva a pesquisar seu
cotidiano e a nos familiarizar com o meio social em que vivia: a cidade do Rio de Janeiro,
capital do Brasil no limiar do século XX.
A contextualização como metodologia, no nível social e cultural, nos leva a ter suas
posturas, ênfases, tendências marcantes, escala de valores, críticas presentes na sua obra
(material extraído da imprensa periódica, das crônicas e obras de ficção), como referências para
nossa compreensão e análise do período, pois ajudam a iluminar a realidade subjacente. O
conhecimento historiográfico contribui para preencher os vazios da produção textual dos
literatos.
Transformações históricas agitaram a sociedade carioca nesse período, e a produção
literária de Lima Barreto se enraizava e se moldava conforme o ritmo e o sentido dessas
mudanças, que se interpenetravam nos níveis social e cultural. Talvez mais do que outros
literatos do período, o escritor escolhido para nosso estudo apresenta elementos significativos
para esclarecer as tensões históricas cruciais e os dilemas culturais do seu tempo. Lima Barreto
é como que uma síntese das possíveis alternativas históricas que se colocavam diante dele, e
pelas quais lutou com as armas que tinha à mão: sua pena de escritor.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA OBRA DE LIMA BARRETO
(nos níveis cultural, econômico, social e literário)
1.1 - Contexto cultural: O Brasil República se insere na “Belle Époque”

14

(NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: O Pensamento Vivo de Nietzsche, apresentado por Heinrich Mann, trad. Sérgio Milliet,
Martins/EDUSP, 1975, p. 67).

De uma hora para outra a antiga cidade (do RJ) desapareceu e outra surgiu como se fosse
obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na cousa muito de cenografia (Lima
Barreto, in Bruzundangas, p. 106)

O advento da República foi marcado por uma série de crises políticas (em 1889, 1891,
1893, 1897, 1904), assinalando um processo de desestabilização e reajustamento, que atingem
em primeiro lugar as elites tradicionais do Império. A seguir tendem a eliminar da cena política
os grupos comprometidos com os anseios populares e envolvidos nas correntes mais „radicais‟
do republicanismo. Filtram-se os elementos com “excesso de ideal republicano”.

O “ENCILHAMENTO” (1891) – A Nova Ordem promove, com a política do “Encilhamento”,
uma mudança dos grupos econômicos com a “queima de fortunas seculares” transferidas para
“um mundo de desconhecidos” por meio de negociatas. A especulação não se encerra com o
término da experiência do encilhamento na 1ª década republicana. Recursos vultosos vão para
operações em torno das graves oscilações cambiais. Vultosos recursos estatais são alocados para
intermediários, sempre em proveito de aventureiros e especuladores.

O tipo social representativo por excelência do novo regime conciliava 15 o
“conservadorismo arejado” e a “cupidez material”: a “fome do ouro, a sede da riqueza, a
sofreguidão do luxo, da posse, do desperdício, da ostentação, do triunfo”

O novo sistema de governo traz à tona esses “homens novos” que dão o tom geral à
Nova Ordem, com seu “arrivismo sôfrego e incontido”. “A Bolsa de Valores é a fotografia da
sociedade, cada qual procura enganar a cada um com mais vantagem..., os ricos de hoje são os
troca-tintas de ontem” 16. Dizia a crônica semanal “Sem Rumo”, no Jornal do Commércio de
18.11.1900, que a sociedade se tornava um “desabalado torvelinho de interesses ferozes, onde a
caça ao ouro constituía a preocupação de toda a gente”. No processo de mudança política, os
cargos (rendosos e decisórios) passaram para as mãos desses grupos recém-chegados
(“arrivismo social”), premiados com nomeações, indenizações, concessões, garantias,
subvenções, favores, privilégios, proteções do novo governo. Esse revezamento das elites foi
acompanhado de novo padrão de prestígio social: o modelo do burguês argentário. Até mesmo
15

(cf Sevcenko p. 26); (cf Taunay, Visconde de - O Encilhamento, 3ª ed., SP, Melhoramentos, s.d., pp 16-17).

16

(José Veríssimo, no Jornal do Commércio, 2.4.1900)

os remanescentes do Império aderem à nova regra, curvando-se e cortejando o burguês
plutocrata.17

„Nosso autor‟, Lima Barreto, em texto de “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”
mostra a consagração do arrivismo sob o pretexto de democracia, e o triunfo da corrupção em
nome da igualdade de oportunidades: “Cada qual mais queria, ninguém se queria submeter ou
esperar, todos lutavam desesperadamente como se estivessem num naufrágio...” 18

As mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais nesse período, se dão numa
velocidade frenética, o que acelerou o ritmo de vida da sociedade carioca numa escala sem
precedentes. Foi a época do surgimento e do manuseio inicial no Brasil dos novos artefatos
modernos, novos meios de transporte e comunicação, da indústria nascente, do início da
publicidade e da imprensa empresarial. Fato que terá grande influência de modo particular na
literatura do período.
”Esse horizonte técnico que serviria tantas vezes de interlocutor para a produção literária do
período se define, por aqui, sobretudo a partir de fins da década de 80 do século XIX. E,
passando pela ampliação da rede ferroviária (que em 1885 contava com 7.602 Km em
exploração, 2.268 em construção e 5.060 em projeto), pelo uso da iluminação elétrica nos
teatros (que começou a ser feito, graças a um gerador a vapor, pelo Teatro Lucinda, no Rio
de Janeiro em 1887), pela adoção sistemática da tração elétrica nos bondes (o que fez a
empresa Botanical Garden, no Rio, em 1894), pelo aparecimento dos primeiros balões e
aeroplanos, pelo número crescente de automóveis em circulação nas grandes cidades do
país (de 6 em 1903, na Capital, para 35 em 1906), teria na difusão da fotografia, da
telefonia, do cinematógrafo e do fonógrafo, na introdução de novas técnicas de registro
sonoro e de impressão e reprodução de textos, desenhos e fotos, na expansão da prática do
reclame, fatores decisivos para sua configuração” ...”o contato com esse horizonte técnico
afeta a forma literária no último decênio do século XIX e nos primeiros deste século”...”o
estreitamento de contato com essas transformações e esse aparelhamento moderno passa a
não ser mais apenas objeto de descrição ou discussão, mas também a „enformar‟ a técnica
de certos autores do período”.19

17

(cf Prado Jr, Caio – História Econômica do Brasil, 14ª ed., SP, Brasiliense, 1971, p. 208-9; e o artigo “A Nova
Aristocracia”, in Revista Kosmos, nº 2, 1906).

18

(cf op cit p. 190-1. Obras de Lima Barreto, SP, Brasiliense, 1956, 17 vols).

19

(SÜSSEKIND, Flora – Cinematógrafo de Letras – literatura, técnica e modernização no Brasil, SP, Cia. Das Letras, 1987;
p. 29).

20

(cf Mário de Andrade, Cartas a Manuel Bandeira, RJ, Ed. De Ouro, 1966, p. 97, onde Mário comunica todo eufórico a
seu amigo Manuel Bandeira, a compra a prestação de uma máquina de datilografar e sua estréia em carta de 18 de abril de
1925).

Note-se a grande mudança que representa no mundo das letras, a introdução da
máquina de escrever... Datilografar um texto, seja diretamente, seja como “passar a limpo‟ o
texto manuscrito como aconselhava Monteiro Lobato, era atividade „up-to-date‟ mesmo já em
meados da década de 20. 20
O capital estrangeiro entra intensivamente, ativando os negócios e a oscilação das
fortunas. Olavo Bilac em crônica na Revista Kosmos dizia:
“A atividade humana aumenta numa progressão pasmosa. Já os homens de hoje são
forçados a pensar e a executar em um minuto, o que seus avós pensavam e executavam em
uma hora. A vida moderna é feita de relâmpagos no cérebro e de rufos de febre no sangue”.
(Revista Kosmos n° 1, 1904)

E Taunay em “O Encilhamento” dizia: “Ao amanhã de todo o sempre, substituíra-se o
já e já”. 21
Na passagem do século XIX para o XX, o RJ se destacava como 15º porto do mundo
em volume de comércio. Na América era o 3º, superado por N.York e Buenos Aires. A
decadência da cafeicultura no Vale do Paraíba, e a produção cafeeira do oeste paulista que
escoava para o porto de Santos diminuíram a atividade exportadora do Rio, mas isso era
compensado por importante aumento das importações e do comércio de cabotagem, que fizeram
o movimento portuário do Rio aumentar mais de 1/3 entre 1888 e 1906. A mudança nas
atividades econômicas do Rio foi grande, tornando-o o maior centro cosmopolita da nação, em
contato com a produção e o comércio europeu e americano, absorvendo-os e irradiando-os para
todo o país. Nicolau Sevcenko assim sintetiza:
“A situação era realmente excepcional .A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX
defrontando-se com perspectivas extremamente promissoras. Aproveitando de seu papel
privilegiado na intermediação dos recursos da economia cafeeira e de sua condição de
centro político do país, a sociedade carioca viu acumular-se no seu interior vastos recursos
enraizados principalmente no comércio e nas finanças, mas derivando já também para as
aplicações industriais. Núcleo da maior rede ferroviária nacional, que o colocava
diretamente em contato com o Vale do Paraíba, São Paulo e os estados do sul, Espírito
Santo e o hinterland de Minas Gerais e Mato Grosso, o Rio de Janeiro completava sua
cadeia de comunicações nacionais com o comércio de cabotagem para o nordeste e o norte
até Manaus. Essas condições prodigiosas fizeram da cidade o maior centro comercial do
país. Sede do Banco do Brasil, da maior Bolsa de Valores e da maior parte das grandes
casas bancárias nacionais e estrangeiras,o Rio polarizava também as finanças nacionais.
Acrescente-se ainda a esse quadro o fato de essa cidade constituir o maior centro
populacional do país, oferecendo às indústrias que ali se instalaram em maior número nesse
momento, o mais amplo mercado nacional de consumo e de mão-de-obra”.22

21

(op. cit. p. 20).

22

(Sevcenko, op cit pág 27).

A política do crédito fácil e mais democratizado levada a efeito pelo Encilhamento
reclamava a remodelação dos hábitos sociais. A expansão do comércio europeu e a ampliação
dos recursos locais fazem com que uma febre de consumismo tome conta da cidade, voltada
para as „novidades‟, a „última moda‟, os artigos „da hora‟. A Rua do Ouvidor era o centro do
comércio internacional sofisticado. Aí
“a afluência era enorme. Dobrara, senão triplicara, desde os primeiros meses da República,
e nas esquinas da Quitanda e dos Ourives havia muita gente parada, sem poder circular.
Bem raras cartolas, e também pouco freqüentes chapéus moles e desabados (modelos
típicos do 2º Reinado), quase todos com chapéus baixos, de muitas cores, no geral pretos.
Lojas atapetadas, atulhadas de fregueses, sobretudo casas de jóias; a clientela diária de
senhoras luxuosamente vestidas, com mais aparato do que gosto trazia a caixeirada numa
roda viva” 23

A velha estrutura urbana do Rio tornou-se anacrônica diante das novas demandas
desses novos personagens:
- o antigo cais não permitia a atracação de navios de maior calado, obrigando a um sistema de
transbordo lento e caro.
- ruelas estreitas, recurvas, em declive, típicas de cidade colonial dificultavam a conexão entre o
porto, as ferrovias e a rede de armazéns e estabelecimentos comerciais da cidade.
- áreas pantanosas traziam a febre tifóide, impaludismo, varíola, febre amarela, endemias.
- o medo das doenças e as suspeitas para com a comunidade de mestiços em constante
turbulência política, intimidavam os europeus quando era maior a expectativa por eles, seus
capitais, mão-de-obra e técnicas.
- sucessivas crises políticas desde a proclamação da República exauriram o Tesouro Nacional,
sustaram a entrada de capitais e dificultaram a imigração.
Diante disso, era preciso acabar com a imagem da cidade insalubre e insegura, com
sua enorme população de gente rude vivendo no maior desconforto, imundície e promiscuidade,
pronta para armar barricadas nas vielas estreitas do centro ao primeiro grito de motim. Só seria
possível trazer para o Brasil parte da fartura, conforto e prosperidade do mundo civilizado,
mostrando ao mundo uma imagem de credibilidade. Era preciso acompanhar o progresso. E
acompanhar o progresso significava alinhar-se com os padrões e o ritmo da economia européia,
onde “nas indústrias e no comércio o progresso do século foi assombroso, e a rapidez desse
progresso miraculosa” 24.

23

(Taunay, op cit p 36-37).

24

(Editorial do “Jornal do Commércio” 1.1.1901)

A obsessão coletiva da nova burguesia do Rio passa a ser a imagem do progresso,
versão prática do conceito de civilização. A alavanca para desencadeá-lo, o ingresso de capitais.
Taunay em “O Encilhamento” dizia:
“A todo transe urgia apelar, reunir, mobilizar capitais, acorda-los, sacudí-los, tangê-los e,
sem detença nem vacilação, obriga-los a frutificar antes do mais em proveito de quantos se
propunham, ousados e patriotas, a agitar e vencer o torpor das economias amontoadas,
apáticas, imprimindo-lhes elasticidade e vibração”.25

Os anseios da nova burguesia carioca seriam concretizados e seus esforços
recompensados:
- as agitações de 1897 extinguiram os últimos focos monarquistas organizados;
- a repressão de 1904 e o fechamento da escola Militar da Praia Vermelha dispersa a oposição
jacobina;
- o regime estava consolidado e a estabilidade garantida, principalmente com a adoção da
“política dos governadores”, sistema neutralizador da política nacional, iniciada no quadriênio
do presidente Campos Salles (1898-1902).
- o 1º “funding loan” (1898) possibilitou a restauração financeira interna e a recuperação da
credibilidade junto aos centros internacionais.
O processo de substituição das elites sociais caminhava para o desfecho: remodelar a
cidade e consagrar o progresso como objetivo coletivo fundamental. Olavo Bilac em
“Crônica” na revista Kosmos comenta:
“O Brasil entrou – e já era tempo – em fase de restauração do trabalho. A higiene, a beleza,
a arte, o conforto já encontraram quem lhes abrisse as portas dessa terra, de onde andavam
banidos por um decreto da Indiferença e da Ignomínia coligadas. O RJ vai passar, e já
está passando por uma transformação radical. A velha cidade, feia e suja, tem seus
dias contados” 26. (grifo meu)

O grupo social hegemônico pode exibir os primeiros monumentos do triunfo de seus
ideais: a inauguração da Avenida Central, e a proclamação da Lei da Vacina Obrigatória.
Atos que são o marco inicial da transfiguração urbana da cidade. Era a “regeneração” da capital,
e por extensão, do país, conforme os cronistas da época. O cronista Gil, na coluna “Crônica” da
Revista Kosmos nº 9 (1904) dizia que era essa remodelação urbana, e não o Grito do Ipiranga,

25

(op cit p. 22).

26

(R. Kosmos, jan. 1904)

que marcava nossa redenção definitiva da situação colonial.
Os casarões coloniais e imperiais do centro da cidade são demolidos. Tinham se
transformado em pardieiros onde se amontoava grande parte da população pobre. As ruelas
acanhadas deveriam dar lugar a amplas avenidas, praças e jardins, ladeados por palácios de
mármore e decorados por estátuas importadas. A nova classe conservadora realiza uma
decoração urbana à altura da sua empáfia.27
A “Exposição Nacional do Rio de Janeiro” é o segundo marco da sua vitória, pois
trouxe a glorificação dos novos ideais da indústria, do progresso e da riqueza. 28
“Assistia-se à transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade
carioca, segundo padrões totalmente originais; e não havia quem se lhe pudesse opor. Quatro
princípios fundamentais regeriam o transcurso dessa metamorfose (como veremos adiante):
1- “CONDENAÇÃO DOS HÁBITOS E COSTUMES LIGADOS PELA MEMÓRIA À
SOCIEDADE TRADICIONAL”;
2- “A NEGAÇÃO DE TODO E QUALQUER ELEMENTO DE CULTURA POPULAR QUE
PUDESSE MACULAR A IMAGEM CIVILIZADA DA SOCIEDADE DOMINANTE”;
3- “UMA POLÍTICA DE EXPULSÃO DE GRUPOS POPULARES DA ÁREA CENTRAL
DA CIDADE, QUE SERÁ ISOLADA PARA O DESFRUTE EXCLUSIVO DAS CAMADAS
ABURGUESADAS”;
4- “E UM COSMOPOLITISMO AGRESSIVO, PROFUNDAMENTE IDENTIFICADO COM
A VIDA PARISIENSE”. 29.
Bilac descreve com sadismo a demolição da antiga cidade e a abertura de novas
perspectivas:
“No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do barro, havia um longo gemido.
Era o gemido soturno e lamentoso do Passado, do Atraso, do Opróbrio A cidade colonial,
imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles
apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse protesto
impotente. Com que alegria cantavam elas – as picaretas regeneradoras! E como as almas
que ali estavam compreendiam bem o que elas diziam, no seu clamor incessante e rítmico,
celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte!” 30.

A expressão “picaretas regeneradoras” por si só esclarece o espírito da destruição da
velha cidade, complementar à dissolução da velha sociedade imperial, e da montagem da nova

27

(cf. Olavo Bilac e Gil, na Rev.Kosmos, coluna “Crônica”, de março 1904, abr. 1904, julho 1904, outubro 1905).

28

(cf. Jornal do Commércio, 1-28. 9.1908).

29

Sevcenko, op cit p. 30

30

(Bilac, “Crônica”, março 1904)

estrutura urbana. O mármore dos novos palacetes representava o túmulo dos velhos tempos e a
placa comemorativa da nova civilização do futuro. O novo cenário da cidade começa a exigir
novos figurinos: a imprensa entra em campanha pela condenação do mestre-de-obras, figura
popular e responsável por toda construção urbana até aquele momento, e que foi vencido pelos
arquitetos de formação acadêmica. O rebuscado estilo “art-nouveau” dos fins da “Belle Époque”
se sobrepõe ao velho estilo do mestre-de-obras, elaborado e transmitido de geração em geração
desde o período colonial, constituindo-se em arte nacional autêntica. Os trajes também mudam:
as tradicionais sobrecasaca e cartola, símbolos da austeridade patriarcal e aristocrática do
Império são substituídas pela moda mais leve e democrática do paletó de casimira clara e
chapéu de palha. A moda agora é ser „chic‟ ou „smart‟, dependendo do modelo e tecido, francês
ou inglês.
Nossa “tradicional preguiça”, pecha até então atribuída aos brasileiros pelos
estrangeiros, a partir dessas transformações passa a ser „descoberta‟ por escritores brasileiros
como Olavo Bilac:
“Onde vai perdida nossa fama de povo preguiçoso,amolentado pelo clima e pela educação,
incapaz de longo esforço e tenaz trabalho? ... já é tempo de se recolher ao gavetão onde se
guardam os chavões inúteis, essa lenda tola da nossa incurável preguiça”31

Um dos temas da “regeneração” da capital foi justamente o orgulho de nos redimir do
estigma de preguiçosos com as obras de reconstrução do Rio. A sociedade rural e os grupos
sociais tradicionais são vistos da perspectiva urbana e cosmopolita, onde o tempo é tido como
fator de produção e acumulação de riquezas (“time is Money”). Portanto a redenção aludida por
Bilac era válida somente para as grandes cidades. O chavão do “povo preguiçoso” seria muito
utilizado ainda por autores que escreveram sobre sociedades rurais e grupos tradicionais. A
oposição cidade x campo (trabalho x indolência) pode ser verificada facilmente em obras de
Euclides da Cunha, Graça Aranha e na figura do Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Na época a
intelectualidade toma consciência de que a sociedade brasileira se compõe de duas sociedades
antagônicas, devendo uma prevalecer sobre a outra, a menos que encontre um ponto de ajuste
para suas dissintonias.
Certos comportamentos tradicionais, como a serenata e a boemia, aparecem como
desvios. A reação contra a serenata é centrada no seu instrumento: o violão. Sendo instrumento
popular, indispensável no acompanhamento das modinhas, presença constante nas rodas de
estudantes boêmios, o violão passa a significar vadiagem. A imprensa incita a perseguição
policial contra os seresteiros em particular e o violão em geral. 32 A boemia perde sua „infra31

(“Crônica” in Rev. Kosmos, out. 1909).

32

cf J. Commércio, 18.9.1901; Lima Barreto- “Clara dos Anjos”).

estrutura‟ com a transformação urbana que acabou com pensões, restaurantes e confeitarias
baratas do centro. A mudança para o subúrbio restou como alternativa, já que se acabou “essa
coisa nojenta que os imbecis divinizaram, chamada boemia” 33
Os “velhos hábitos coloniais” são o alvo dos jornalistas que miram seus disparos
contra os focos que resistiam ao furacão do “ditador da Regeneração”, o prefeito Pereira Passos.
A população humilde expulsa da área central e o aumento da taxa do crescimento urbano
desenvolveram as favelas, em breve o alvo predileto dos „regeneradores‟ 34. Outras „vítimas‟: as
barracas e quiosques varejistas, as carroças e carrinhos de mão, os restaurantes populares
(“freges”) e os cães vadios. Foi criada uma lei que obrigava o uso de paletó e sapatos no
Município Neutro a todas as pessoas sem distinção. Objetivo: por “termo à vergonha e à
imundície injustificáveis dos „em manga de camisa‟ e descalços nas ruas da cidade”
cidadão chegou a ser preso “pelo crime de andar sem colarinho”

35

. Um

36

As formas de cultura e religiosidade populares não tinham como ser toleradas por tal
sociedade. “A luta contra a „caturrice, a „doença‟, o „atraso‟ e a ‟preguiça‟ era também a luta
contra as trevas e a „ignorância‟; tratava-se da definitiva implantação do progresso e da
civilização”

37

. São proibidas as festas do Judas e do Bumba-meu-boi; a festa da Glória é

cerceada e se dá combate policial a todas as formas de religiosidade popular, curandeiros,
feiticeiros, líderes messiânicos, etc..38 Os ataques nas crônicas diárias contra as barraquinhas de
São João no Rio caminham paralelos com os elogios aos cerceamentos à festa da Penha em S.
Paulo. Autoridades perseguem os candomblés, enquanto crônicas dominicais do Jornal do
Commércio manifestam inquietação com a popularização desse culto inclusive nas camadas
urbanizadas: “... É extraordinário, mais alguns dias e teremos um candomblé na Avenida!” 39
Quanto ao carnaval, o que se deseja é a versão européia, com arlequins, colombinas,
pierrôs e emoções comedidas. Os cordões, batuques, pastorinhas e as fantasias populares
preferidas (de índio e de cobra viva) são condenados. Autoridades não demoram a impor
restrições às fantasias e ao comportamento dos foliões, principalmente dos cordões. O “jogo do
bicho”, jogo popular mais difundido, é proibido e perseguido. Note-se que a sociabilidade das
elites elegantes se fazia em torno dos cassinos e do Jockey Club.
33(R.

Kosmos, jun 1905).

34

(cf “Dominicais”, J. Commércio, 12.9.1900; “O RJ é a cidade dos contrastes”, Revista Fon-Fon, 10.10.1914)
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(“Ça marche...”, R. Fon-Fon, 24.6.1909

36

(“Rio Primor de elegância”, Fon-Fon, 13.7.1907; “A Semana Dia a Dia”, J. Commércio, 5.8.1908).
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(Sevcenko, op. cit. p. 33)

38

(cf. Sevcenko, op. cit., p.69, citações da nota 26).

39

( J. Luso, “Dominicais”, J. Comm. 13.7.1919).

Esse processo de aburguesamento intensivo da paisagem carioca tem como resultado
mais concreto a criação de um espaço público central na cidade, completamente remodelado,
embelezado, ajardinado e europeizado, que se desejou exclusivo para o convívio dos “arrivistas
argentários‟. A demolição dos velhos casarões (à época transformados já em pensões baratas)
provocou uma „crise de habitação‟, que elevou os aluguéis e pressionou classes populares a
buscar os subúrbios e os morros que circundam a cidade 40. Pela imprensa se desencadeou uma
campanha de caça aos mendigos, visando a eliminação dos pedintes, indigentes, bêbados,
prostitutas e outros grupos marginais do centro da cidade, para evitar a mistura entre dois tipos
de sociedade que não se admitia mais juntas no mesmo espaço. Cerimônias populares
tradicionais eram pressionadas ao confinamento em áreas isoladas do centro. O centro da
cidade, ao redor da nova Av. Central, era reservada à circulação „elegante e chic‟; ao menos se
ansiava esse padrão a todos que passassem por ali e a tudo que ali se instalasse.
Bilac comenta:
“Num dos últimos domingos vi passar pela Av. Central um carroção atulhado de romeiros
da Penha: e naquele amplo boulevard esplêndido, sobre o asfalto polido, contra a fachada
rica dos prédios altos, contra as carruagens e carros que desfilavam, o encontro do velho
veículo, em que devotos bêbados urravam, me deu a impressão de um monstruoso
anacronismo: era a ressurreição da barbaria – era uma idade selvagem que voltava, como
uma alma do outro mundo, vindo perturbar e envergonhar a vida da idade civilizada...Ainda
se a orgia desbragada se confinasse ao arraial da Penha! Mas não! “Acabada a festa, a
multidão transborda como uma enxurrada vitoriosa para o centro da urbs...” 41

Barracas e quiosques que incomodavam cronistas e público eram os localizados no
perímetro central da cidade. Favelas que aterrorizavam, eram as visíveis da Av. Central. Os
botecos („freges‟) não incomodavam por si, mas pela sua localização em “plena fisionomia da
cidade”. Assim se manifesta a crônica da revista Fon-Fon:
“A população do Rio que, na sua unanimidade felizmente ama e a compostura, espera
ansiosa pela terminação desse hábito selvagem e abjeto que nos impunham as sovaqueiras
suadas e apenas defendidas por uma simples camisa de meia, rota e enojante de suja, pelo
nariz do próximo e do vexame de uma súcia de cafajestes em pés no chão (sob o pretexto
hipócrita de pobreza quando o calçado está hoje a 5$ o par e há tamancos por todos os
preços) pelas ruas mais centrais e limpas de uma grande cidade... Na Europa ninguém,
absolutamente ninguém tem a insolência e o despudor de vir para as ruas de Paris, Berlim,
de Roma, de Lisboa, etc., em pés no chão e desavergonhadamente em mangas de camisa” 42

40

(cf “Crônica”, de Bilac, em R. Kosmos, out 1904)

41

(“Crônica”, R. Kosmos, out. 1906).

42

(“Ça marche...”, op cit)

A Segurança Pública obedecia a esse critério geográfico, atuando prioritariamente no
“coração da cidade”, nos limites em que a segurança é imprescindível. Uma crônica do Jornal
do Commércio43 sobre dois índios aculturados do interior de SP que vêm pedir proteção e
auxílio ao governo federal esclarece a forma pela qual as transformações sociais e urbanas do
Rio geravam uma consciência do profundo divórcio entre os grupos tradicionais e a burguesia
urbana, cosmopolita e progressista, na sociedade brasileira. O texto narra com clareza didática a
passagem de relações sociais do tipo senhorial, para relações sociais do tipo burguês.
Nesse momento, é o conflito que aflora na sociedade. Os principais autores do período
buscarão resolvê-lo em suas obras. A crônica prossegue narrando outro fato do mesmo gênero,
revelando essa nova forma de intolerância social:
“... No melhor da festa [convidados estrangeiros do Congresso Pan-americano em tour pela
cidade recém reformada] como se tivessem caído do céu ou subido do inferno eis os
selvagens medonhos, de incultas cabeleiras metidas até os ombros, metidos com gente bem
penteada, estragando a fidalguia das homenagens, desmoralizando-nos perante o
estrangeiro, destruindo com seu exotismo, o nosso chiquismo..” 44

Vê-se que, ao contrário do período da Independência, em que as elites buscavam uma
identificação com os grupos nativos, principalmente índios e mamelucos (tema do indianismo
na nossa literatura), e manifestavam um “desejo de ser brasileiros”, no período que estamos
estudando, essa relação se torna de oposição. Manifesta-se um “desejo de ser estrangeiros”. 45
O advento da República proclama a vitória do cosmopolitismo no Rio, sua capital. Na
área central da cidade, era importante estar em dia com detalhes do cotidiano da Europa. Navios
europeus, principalmente franceses, traziam os figurinos, os móveis e as roupas, mas também as
notícias sobre peças e livros em voga, escolas filosóficas predominantes, comportamento, lazer,
estéticas. Tudo enfim, que fosse consumível por essa sociedade altamente urbanizada e sedenta
de modelos de prestígio. Em todo esse período, um adágio francês em voga no Rio dizia:
“Quand la France joue du violon, tout le monde se met a danser” 46.
Pelo menos até o fim da I Guerra Mundial, ninguém contesta essa „lei natural‟ que faz
de Paris o “coração do coração do mundo” Daí essa atitude cosmopolita desvairada, e que o
prefeito Passos tenha importado estátuas encomendadas na França (eventualmente em outras
43

(“A Semana”, 30.3.1908)
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[ o texto prossegue no mesmo tom lamentando o fato, por longas linhas] (cf. Sevcenko, op. cit. p.35-6; notas 41 e 42, p.
70).

45

(Procedem de Antônio Cândido a análise do período da Independência, do indianismo e a expressão “desejo de ser
brasileiros”; cf. Formação da Literatura Brasileira- momentos decisivos, 4ª ed.SP, Martins, 1971, vol. II, pp. 9-22).

46

(Sem Rumo, J. Commércio, 12.4.1897). Trad.: Quando a França toca o violão, todo o mundo se põe a dançar.

capitais européias) para as novas praças e jardins. Em pouco tempo, e com a ajuda dos
jornalistas e dos correspondentes em Paris, a burguesia carioca se adapta aos novos
equipamentos urbanos: abandona as varandas e os salões coloniais, e expande sua sociabilidade
pelas novas avenidas, praças, palácios e jardins. O dia já não bastava para a excitação e
satisfação em usufruir de todas essas novidades da modernidade: os novos lampiões a gás e a
iluminação elétrica do comércio convidavam a invadir a noite. Os beneficiários do novo modo
de vida, encabeçados pelos jornalistas, procuram se organizar para garantir sua manutenção, e
exigir sua extensão aos pontos mais distantes e recônditos da cidade, e impedir seu retrocesso.
Em 1908 Luís Edmundo está à frente da “Liga contra o Feio”, e Coelho Netto lidera a “Liga
da Defesa Estética” em 1915. Continua a „regeneração‟, assim como continua o processo de
aburguesamento da sociedade carioca. A administração de Paulo de Frontin fecha com chave de
ouro nosso período intensificando a completa remodelação da cidade. 47
Paralelamente ao tipo de crônicas do período das quais tivemos uma visão
panorâmica, se destaca a atuação do figurinista Figueiredo Pimentel na seção “O Binóculo” da
“Gazeta de Notícias”. Tido como o criador da crônica social no Rio, esse jornalista fez escola.
Tornou-se o eixo de toda vida burguesa logo após a inauguração da Avenida Central.
“Propôs e incentivou a Batalha das Flores no Campo de Santana, o „five-o‟clock tea‟, os
corsos do Botafogo e da Av.Central, o „footing‟ do Flamengo, a Exposição Canina, o
„Ladies‟ Club‟, etc.tornou as senhoras e senhoritas da alta sociedade carioca pelo menos tão
conhecidas como os ministros de Estado, ajustadas todas ao padrão internacional de
sensibilidade afetada das „melindrosas‟. Ditou tiranicamente a moda feminina e masculina
do Rio no lustro que se seguiu à inauguração da avenida, promovendo a disseminação do
tipo acabado de janota cosmopolita: o „smart‟. As expressões „o Rio civiliza-se‟ e a
„ditadura do smartismo‟ são as marcas indeléveis da forte impressão que esse jornalista
causou na organização da nova vida urbana e social da cidade” 48

A crônica social teria uma importância básica nesse período de riquezas voláteis, cuja
estabilidade das posições sociais dependia do dinheiro, como tentativa de ordenar pelo menos
aparentemente o caos de arrivismos e aventureirismos: impondo barreiras, definindo limites,
sendo parcimoniosa na atribuição das „glórias‟, freando ou legitimando (pela hierarquia do
pecúlio) o frenesi de „aristocratizações‟ repentinas que ocorrem no interior da sociedade
republicana. Essas crônicas tiveram eficiência restrita como meio de fixar uma ordem social
estável naquela corrida maluca dos „alpinistas sociais‟.
Por outro lado, são numerosas as censuras dos cronistas ao „rude materialismo‟, à
„época do arrivismo‟, à „febre de vencer‟, à „brutalidade do nosso viver atual‟. As regras morais
tradicionais perdem seu efeito inibidor sobre a cobiça e o egoísmo. Surge a figura distinta, mas
47

(cf. Sevcenko, op. cit. p 70, citações da nota 52).

48

(Sevcenko,op cit p.38; cf nota 57 da pág. 70).

não edificante do „ladrão em casaca‟ (o correspondente ao atual „ladrão do colarinho branco‟). É
a época dos enriquecimentos milagrosos, das falsas fortunas, dos caça-dotes, dos especuladores
e dos golpistas de todo tipo, que angustiam e deixam em alerta os donos de capitais estáveis.
É a época da democratização compulsória dos bondes, onde todos se sentam nos
mesmos bancos; das modas de materiais comuns, ao alcance de qualquer bolso. A República
extinguiu a antiga nobreza. Tenta-se então restabelecer títulos honoríficos, e se estabelece um
verdadeiro culto à aparência exterior como forma de qualificar o indivíduo.
“Precisamos de comendadores. Restituí-nos nossos comendadores, ó pais da pátria!... que
tratamento dar a um homem respeitável que não é doutor e nem honorário? Chama-lo de
cidadão, ´´e compará-lo a qualquer badameco. Chefe é gíria capoeira! Amigo se diz ao
vendedor de bala. Precisamos de comendadores! Eles nos fazem falta...”
Mais adiante o cronista conclui, no mesmo texto: “Pelo aspecto se conhece o estado de
alma de muita gente, ou sua profissão, ou as disposições atuais do seu espírito”. 49

A aparência elegante, „smart‟ é requisito imprescindível, melhor ainda se
acompanhada de títulos honoríficos ou de doutor, para uma forma de parasitismo muito
disseminado, verdadeiro peculato à custa do orçamento público: a „cavação‟.
O cronista Jack (Jackson de Figueiredo) assim escreve na Revista Fon-Fon:
“Ninguém que se preza cava a miséria de 1000 réis; a cavação visa sempre boladas de
contos, coisa que dê pelo menos para uma viagem à Europa ou a compra de uma casa. O
mordedor antigo tinha qualquer coisa de humilde e comovedor. Os cavadores de hoje têm
curso completo de elegâncias e refinamentos maneirosos que os fazem parecer donos do
mundo e de toda a gente que os cerca. Não precisa ter mérito, basta ter coragem...A cavação
chegou com as avenidas e ruas largas e como as ruas largas e avenidas são eternas, a
cavação parece que também se eternizará”.50

As formas tradicionais de solidariedade social representadas pelas relações familiares,
comunidades de vizinhança, relações de compadrio, e as relações senhoriais de tutela, tendem à
dissolução. Relações sociais passam a ser mediadas quase exclusivamente por padrões
econômicos e mercantis, compatíveis com a nova ordem da sociedade. Não faltam lamentos
sobre a extinção da solidariedade social e da conduta moral vivos ainda nos últimos anos da
sociedade senhorial do Império. A nova sociedade republicana se orienta por outros e mais
chocantes padrões.
“o individualismo, levado aos exageros destruidores do egoísmo, enfraqueceu os laços de
solidariedade... Infelizmente... a noção de sacrifício se extingue com os progressos do
individualismo revolucionário, cujo preceito é o cada um por si”.

49

(“Sem Rumo”, J. Com.1.11.1896; cf id ibid 7.1.1900 e 25.11.1900).

50

( revista Fon-Fon :“Cavação”, 22.1.1910)

“O Rio é o cosmopolitismo, é a ambição de fortuna de todas as criaturas, talvez de todas as
nações da terra, cada qual querendo vencer e dominar pelo dinheiro e pelo luxo, de
qualquer maneira e a qualquer preço”.
“Se a dissolução dos costumes que todos anunciam como existente, há, antes dela
houve a dissolução do sentimento, do imarcescível sentimento de solidariedade entre
os homens”.51

Cavadores, elegantes, „smarts‟, sofisticados, „europeus‟ tornam-se o símbolo do
arrivismo e da ambição irrefreada e bem sucedida. São os “encasacados e encartolados” na
linguagem de Lima Barreto. São o símbolo e o ideal a ser alcançado como forma de
consagração social das primeiras décadas do século XX. E o alvo constante das críticas ferinas
de Lima Barreto.

52

1.2. - Contexto político-econômico: A “República dos Conselheiros” ou,
(na expressão de Lima Barreto), “República Aristocrática” e
“República dos Camaleões”
O país com novo regime, a capital reformada, o „janota engalanado‟, simbolizam o
mesmo conteúdo e decorrem do mesmo processo. A “Regeneração” não poderia ser considerada
apenas a transformação da figura urbana da cidade do Rio de Janeiro. Ela nasce em função do
porto e da circulação de mercadorias, inclui o saneamento e a higienização do meio ambiente, se
estende aos hábitos e costumes, abrange o próprio modo de vida, as idéias e organiza todo o
sistema de compreensão e comportamento dos agentes que a vivenciam. Seu aspecto material,
porém, é ainda mais vasto, tanto no tempo como no espaço. De certa forma se inicia com o
Encilhamento em 1891, a rigor com a inauguração da Avenida Central em 1904, e se estende na
sua remodelação urbanística, arquitetônica e social até 1920 com a visita do rei da Bélgica.

51

(Cf notas 58 a 68,p 70, Sevc. Op. cit. A última citação é de Lima Barreto, in Reino de Jambon, p. 80).

52 Nota:- Algumas notícias podem ser lidas em jornais da época em: http://www1.uol.com.br/rionosjornais/index.htm
(A “Lei Áurea”; atentado contra D. Pedro II, Proclamação da República; jogo do bicho; 1° bonde elétrico; Revolta da Armada; salão
de novidades “Paris no Rio”; atentado contra Prudente de Moraes; Bezerra de Menezes; Revolta da Vacina; inauguração da
Avenida Central; a morte de Machado de Assis; o Teatro Municipal; Euclides da Cunha; Revolta dos Marinheiros; Barão do Rio
Branco; carestia; Pereira Passos; Edu Chaves; Pinheiro Machado; Alcindo Guanabara; gripe espanhola; final da I Guerra Mundial;
revolta dos Anarquistas; Olavo Bilac; João do Rio; Rui Barbosa; campeonato sul-americano de football no Rio em 1919; etc..).
Confere em
- http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj29.htm Morte de Lima Barreto em “O Jornal”, “o Imparcial”,”O Paiz”,”Correio da
Manhã”,”A Noite”.

Hobsbawn, no seu estudo sobre o processo da nova estrutura produtiva que se
desenvolve na Europa na segunda metade do século XIX (em torno de 1870) - a Revolução
Tecnológica (II Revolução Industrial), o “novo imperialismo” e a expansão do capitalismo
sobre as sociedades tradicionais, destaca a América Latina da seguinte maneira: “A América
Latina, neste período sob estudo, tomou o caminho da „ocidentalização‟ na sua forma burguesa
liberal com grande zelo e ocasionalmente grande brutalidade, de uma forma mais virtual que
qualquer outra região do mundo, com exceção do Japão”. 53
Esse processo consagrou a hegemonia européia sobre todo o mundo, que viu seus
modos de vida, usos, costumes, formas de pensar, ver e agir sufocados pelos padrões burgueses
europeus. A tendência é a de homogeneizar as sociedades humanas, plasmando-as a partir das
potências do Velho Mundo. Se no Brasil, essa influência se iniciou em grande escala com a
Guerra do Paraguai, em menor escala bem antes, tem uma seqüência de movimentos
concatenados com ela e interligados entre si, que promoveram a derrocada da estrutura senhorial
do Império e a irrupção da jovem República de feições burguesas:
- a queda do Gabinete Zacarias (1868),
- o advento e difusão do novo ideário democrático-científico europeu (Modernismo de 1870),
- a fundação do Partido Republicano em 1870.
- a agitação abolicionista (1879-88), a Abolição (1888),
- a República (1889) e o Encilhamento (1891).*54
A entrada de capitais ingleses no Brasil mostra como as economias européias se
lançaram com apetite na sua expansão (de 1829-1860 a Grã-Bretanha concedeu empréstimos de
£ 6.289.700, montante que vai num crescendo até atingir £ 112.774.433 nos 25 anos de 18891914). O país passa a ser dotado de uma infra-estrutura técnica mais aperfeiçoada: a instalação
de grandes troncos ferroviários, a melhoria dos portos do Rio e de Santos, juntamente com o
crescimento da demanda européia por matérias-primas, deu um grande impulso ao comércio
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externo brasileiro, aumentando muito suas importações, pagas com os recursos das culturas
agrícolas do café, cacau e borracha. A melhoria nos transportes e o crescimento econômico
propiciaram uma avalanche de colonos europeus imigrando ao Brasil.
“A sociedade senhorial do Império, letárgica e entravada, mal pode resistir à avidez de
riquezas e progresso infinitos prometida pela nova ordem internacional; cedeu o lugar à
jovem república que, ato contínuo, se lançou à vertigem do Encilhamento e dos
empréstimos externos” 55

Na gestão política e econômica da República, predomina uma corrente conservadora
depois que o ímpeto por demolição volatilizou os últimos resquícios da velha ordem. A
restauração da austeridade e da imagem conservadora herdada do Império poderia restabelecer o
exaurido Tesouro Nacional. Sob esse signo se instaura a “República dos Conselheiros”, já
esboçada na gestão de Rodrigues Alves como Ministro da Fazenda de Floriano e apoiada pelos
governos civis até a I Guerra. Lima Barreto a denominava “República Aristocrática”56 ou a
“República dos Camaleões” (devido a adesão de monarquistas ao novo regime vitorioso, e da
reversão de republicanos militantes ao conservadorismo diante das dificuldades da fase de
consolidação). 57
Todo o processo de recuperação das finanças e da imagem de estabilidade se fez sob
uma elite vinda dos altos escalões da política e administração do Império: Rui Barbosa, Rio
Branco, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima polarizaram as
primeiras décadas do século XX, imprimindo as características de seu pensamento político às
estruturas do regime recém inaugurado. Rodrigues Alves e Rio Branco tiveram os papéis
principais. Rodrigues Alves desencadeou o processo de „regeneração‟. Rio Branco teve o papel
de zelar pela unidade ao longo dos três governos a que serviu e de deixar como legado às
administrações posteriores, uma legião de seguidores. Rodrigues Alves representou a
articulação entre a tradição do Império, os interesses da cafeicultura paulista e as finanças
internacionais. Rio Branco atraiu o grupo de intelectuais que agregados ao Ministério das
Relações Exteriores representaram a „intelligentzia‟ do novo regime: Joaquim Nabuco, Rui
Barbosa, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Olavo Bilac, Araripe Jr, Lauro Muller, etc.. Sua
influência chegava a outros, através da famosa, na época, Livraria Garnier: Machado de Assis,
José Veríssimo, Coelho Netto, Raimundo Correia, e outros. Isso sem contar o efeito irradiador
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cf “Histórias e Sonhos”, p. 249 e 269.

de sua presença como membro da Academia Brasileira de Letras 58. O objetivo do Itamaraty era
garantir a identidade jurídica e salvaguardar os direitos das nações, independente de suas
disparidades econômicas. Esta política asseguraria a credibilidade, a estabilidade e a solvência
pacífica dos compromissos nacionais naquela época de colonialismos e imperialismos
implacáveis.
A atuação dos primeiros presidentes civis e paulistas, bem como de todo o círculo
político-administrativo, era o esforço para forjar no Brasil um Estado-Nação moderno, eficaz
em todas as suas múltiplas atribuições diante dos novos desafios históricos, como seus modelos
europeus.
Uma breve explanação do contexto internacional:
Foi no período entre 1870 e a I Grande Guerra que se desenvolveram as formações
políticas típicas das sociedades envolvidas pela II Revolução Industrial, os Estados-Nações
modernos. Em síntese, podemos resumir os estudos historiográficos a respeito, da seguinte
forma:
A expansão vertiginosa do sistema econômico, operando no conjunto das metrópoles
capitalistas da Europa, EUA e Japão, desencadeia uma concorrência internacional que repete em
escala ampliada, os conflitos entre as empresas pelo domínio dos mercados nacionais. Por sua
vez, a formação dos grandes exércitos operários e burocráticos urbanos irá exacerbar as
confrontações sociais até os limites do equilíbrio do sistema de forças. É com vistas à
estabilização desses níveis de tensão que vemos desenvolver-se nesse período, a participação e
ingerência do Estado no controle da economia e dos atritos internos e entre os grupos sociais. A
partir desse emaranhado de circunstâncias, e em função dele, o Estado-Nação moderno atingiu
sua cristalização. Sua presença e atuação foram tidas genericamente como indispensáveis para
ponderar as questões sociais e econômicas que irromperam, devido seu ímpeto e magnitude.
Viu-se, pois, um grande crescimento do aparelho do Estado, o que é fácil perceber pelo aumento
do volume da burocracia governamental. Voltado para a estabilidade interna e concorrência
externa, seus principais movimentos são a ação integradora (e constritora) sobre o próprio
território; a ação social traduzida em sistemas de benefício e seguro social que lhe garantissem
apoio e flexibilidade; e o desenvolvimento da força militar marítima e terrestre. Seu objetivo
seria propiciar a máxima racionalidade ao desenvolvimento do sistema econômico e a oferta
contínua de novas oportunidades de inserção e incremento social. O Estado-Nação moderno
“termina por ser, na realidade, a unidade „natural‟ do desenvolvimento da sociedade burguesa,
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moderna liberal e progressista” 59
As relações entre as nações periféricas ao desenvolvimento industrial e os centros
econômicos europeus foram de forma a dissolver nelas suas peculiaridades arcaicas e
harmonizá-las com um padrão de homogeneidade internacional sintonizado com os modelos das
matrizes do Velho Mundo. Compreensível, portanto, que essa corrente de influxos
transformadores convergisse também para o campo das instituições políticas. A Inglaterra era o
exemplo a ser seguido. O “exemplo dado ao mundo inteiro pela grande nação da Mancha,
apresentando-lhe o espetáculo grandiosamente único da máxima prosperidade à sombra da
máxima liberdade”.60
Não se tratava de imitação, assim como não o foram as transformações econômicas e
sociais, mas de encontrar uma fórmula de adaptação e estabilidade, a uma crise de crescimento
única, cuja origem se encontrava justamente nas nações que já haviam fundado as instituições
capazes de enfrentá-la.
De fato se dá um desenvolvimento inédito da presença e atividade do poder público
central no Brasil. Nota-se a ampliação da burocracia estatal e a multiplicação dos campos de
ingerência do governo. Nota-se que a atuação do poder central se volta com primazia para a
manipulação estabilizadora da opinião pública, o progressivo controle centralizador sobre a
massa territorial, o desenvolvimento de uma atuação beneficiente e tutelar sobre os grupos
urbanos capaz de amainar os conflitos sociais e a ampliação e reforço das forças armadas,
marítimas e terrestres.61 Por aqui no Brasil se procurava aplicar a mesma receita acima para
problemas semelhantes e derivados.
As instituições liberais, tidas como corpo e espírito do cenário cosmopolita
internacional montado no século XIX, eram o resultado de nova síntese da corrente de
pensamento que nutrira todo o processo de remodelamento das sociedades européias no período,
e que em fins do XIX é revigorado pela aura da ciência e do progresso material, amálgama
promissor da máxima racionalidade, fartura, paz e felicidade possíveis.
O conflito entre a elite política paulista e a vanguarda republicana positivista e militar,
representava o confronto entre uma tendência liberal, apontada para a esfera internacional do
cosmopolitismo progressista e outra, marcada pela intolerância, frugalidade, e isolamento, quer
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sob a forma da “ditadura positivista” ou do “caudilhismo latino”. A militância republicana
paulista foi sempre na linha do apego aos postulados do liberalismo clássico.

62

Por isso um dos mais eminentes monarquistas não hesitaria em enaltecer o paulista
Prudente de Morais, republicano militante, mas com aquela educação liberal que se dava nas
nossas faculdades de Direito no tempo do Império. Esses fatos esclarecem porque o predomínio
paulista trouxe consigo a gestação da “República dos Conselheiros”. Dominando o governo
desde 1894, desenvolveria um processo de transformação do Estado num instrumento para a
constituição de uma ordem liberal no país, de cima para baixo.
O processo de pacificação das lutas internas e o saneamento da crise financeira (no
plano interno relativo às distorções do Encilhamento, no plano externo, pela renegociação da
dívida), recuperaram um verniz de credibilidade e restaurou como também ampliou as relações
com a rede cosmopolita. A „“Política dos Governadores” impôs um controle central efetivo e
estabilizador sobre o conjunto do território, garantindo o fluxo de recursos para o exterior e
interior do país. Segue-se um esforço de neutralização política, a partir do núcleo
governamental, das oposições organizadas (jacobinos e monarquistas). O republicanismo
conservador e sem tonalidade partidária foi elevado a ideal máximo da elite do Estado. Formase um núcleo monolítico e pretensamente despolitizado, comprometido somente com uma
gestão eficiente, pacífica e estabilizadora, capaz de garantir o ambiente para que as forças livres
e as energias individuais se aplicassem ao máximo em proveito próprio e comum. “Não venho
servir a um partido político; venho servir ao Brasil, que todos desejamos ver unido, íntegro,
forte e respeitado”, dizia Rio Branco, um dos mentores desse estilo de governo. 63 Esse núcleo
articularia o processo amplo, permanente e centralizado de „Regeneração Nacional‟,
sincronizado com o saneamento médico e a higienização das cidades.
A partir de 1906 se inicia uma prática especulativa manifestamente antiliberal: o
“Convênio de Taubaté” e o intervencionismo no comércio cafeeiro, prática instigada pela
dissidência paulista em cooptação com a política mineira e as oligarquias tolhidas. Ninguém,
porém se esqueceria de justificá-la a partir de premissas da doutrina liberal: a „teoria das
vantagens naturais‟.64 A rigor, não havia liberalismo, ao contrário, a garantia de tal arranjo era o
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predomínio solidário e a ação coordenada das oligarquias.65 As aparências, porém estavam
salvas, e o crédito europeu já nos adulava. Superados os obstáculos maiores, estava fundado o
Estado-Nação Moderno no Brasil, pelo menos como era entendido e aceito na linguagem
diplomática internacional.
Existe uma distância muito grande entre as potencialidades da realidade brasileira e
européia. A forma de vinculação das elites brasileiras ao sistema econômico internacional por si
só esclarece sobre os limites impostos ao desenvolvimento no Brasil, de economia e sociedade
semelhantes à européia, e de um Estado-Nação moderno. O grande afluxo de capital estrangeiro,
capaz de proporcionar um maior impulso à economia, em grande parte tendia a ser encaminhado
a gastos não produtivos. Sua própria presença maciça concorria para asfixiar a poupança
interna, sintoma da precariedade e pequena significação da estrutura financeira nacional. Na
Europa, a formação de cartéis, trustes, e grandes complexos monopolistas, paralelamente à
adoção de medidas neocolonialistas, extinguiam na fonte qualquer pretensão de um parceiro
econômico menor ou retardatário, além de terem em mira a captação de seus limitados recursos.
Tal situação se assentava na forma da „divisão internacional do trabalho‟ no período, mantida
pela permanência de estruturas históricas herdadas do período mercantilista, que favorecia aos
interesses europeus. A manutenção dessas condições no Novo Mundo era condição da
existência das democracias européias. 66
Apesar do crescimento econômico global do Brasil, a participação social no sistema
produtivo e na absorção dos recursos gerados era muito limitada, assim como era muito limitada
a participação política. As elites agrárias, beneficiárias da tradicional divisão internacional do
trabalho, constituíam um sistema oligárquico semifechado, que com os círculos plutocráticos
urbanos, monopolizavam os postos diretivos e as atividades mais rendosas. O crescimento do
sistema oferecia oportunidades restritas, objeto de rude concorrência pelas camadas
urbanizadas, reforçando comportamentos agressivos e desesperados de preconceitos e
discriminação. Lima Barreto, o autor em estudo, sofreu na pele tal situação. O Estado controlava
a maioria quase absoluta dos cargos técnicos e dos postos „proveitosos‟, o que estimulava o
patrimonialismo, o nepotismo, o clientelismo e toda forma de submissão e dependência pessoal,
desde seu centro, no Distrito Federal, até os recônditos da nação. Ao contrário da lógica liberal
progressista européia, a habilitação técnica e o talento eram mais empecilhos do que premissas
para o sucesso pessoal. Também nesse aspecto, Lima Barreto tem muito a nos dizer.
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A dissipação improdutiva de grande parte do capital importado tornava sem efeito o
alcance social da atuação do Estado. A prioridade dada ao embelezamento urbano da capital era
um entrave à extensão territorial da gestão do governo; a dimensão das forças armadas das
potências européias tornava irrisórias as despesas militares nacionais; o analfabetismo quase
absoluto da população reduzia as pretensões de manipulação da opinião pública; enfim, a
composição de um Estado-Nação moderno no Rio de Janeiro só era viável através da
sustentação proporcionada (por cooptação) pelas estruturas e forças sociais e políticas
tradicionais do interior do país (coronelismo, capanguismo, voto de cabresto, voto a bico-depena, etc..) mais do que nunca interessados em tirar partido do volume de riquezas e
oportunidades condensadas pelo governo central. O pretendido regime do progresso e da
racionalidade seguia assim “numa marcha arrastada e entorpecida pela ação corruptora da
estagnação e da irracionalidade”. 67

1.3 - Contexto social:
A

“Geena

social”

na

“República

dos

Camaleões”

*

*(-expressões de Lima Barreto)
Outra realidade ganhava corpo, de forma tumultuada, neste cenário de aparências. A
Abolição e a crise da economia cafeeira que se seguiu, e que foi o golpe de misericórdia na
cafeicultura do Vale do Paraíba fluminense, desencadeou uma enorme mobilização humana
(mais de 85.000 pessoas dedicavam-se àquela atividade na região) que em boa parte afluiu para
a cidade do Rio e ali se juntou ao contingente de escravos recém-libertados (em 1872 constituía
18% da população da capital do Império, ou seja, quase 49.000 pessoas). A essa multidão (para
a época) somam-se os estrangeiros que aportaram no Rio devido às suas difíceis condições de
vida na Europa e às providências tomadas pelos senhores de escravos diante da Abolição (quase
159.000 imigrantes de 1890 a 1920). A especulação financeira que se seguiu à instauração da
República (“Encilhamento”) atraiu aventureiros e a mão-de-obra desocupada de toda parte.
Taunay refere-se à “febre do pretendido industrialismo que avassalou o Rio de Janeiro; fazendo
acudir a essa cidade gente de toda parte, quer das antigas províncias, quer de fora do país”
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A maior cidade brasileira no período viu sua população passar de 522.651 em 1890
para 691.565 em 1900, 33% de crescimento nestes 10 anos (3% ao ano). Esse mesmo ritmo de
crescimento se mantém, ou até se eleva de 1900 a 1920 (68%, 3,2% anuais em média).
Francisco Guimarães e Georges Lafond, nossos propagandistas em Paris, comentam no
“Annuaire du Brésil (économique et financier) que “...poucos centros urbanos do Antigo ou do
Novo Mundo apresentam um fenômeno idêntico ao da capital do Brasil, à exceção de New York
e Chicago”.69
Esses números fenomenais ocultavam uma situação trágica:
- O relevo acidentado da cidade e suas áreas pantanosas eram obstáculos à edificação de prédios
e residências, que desde 1882 pelo menos não acompanhavam a demanda crescente dos
habitantes.
- A insalubridade: foco endêmico da varíola, tuberculose, malária, febre tifóide, lepra,
escarlatina, e principalmente da febre amarela, o Rio tinha uma triste fama já nos áureos tempos
do Império. Cantado por um poeta alemão como a “terra da morte diária, túmulo insaciável do
estrangeiro”.
- o abastecimento de carnes e gêneros já era precário antes da tumultuada migração e imigração
citadas acima. Seria bastante agravado, devido à ausência de adequada estrutura agrária de
produção, armazenagem e distribuição em torno da cidade e no Estado do RJ.
- a oferta de mão-de-obra excedia muito a demanda do mercado, aviltando os salários e
mantendo elevada taxa de desemprego crônico. 70
- Em resumo, a parte maior e mais humilde da população provava estes frutos daquele
crescimento fabuloso: carência de moradias e alojamentos, falta de condições sanitárias,
moléstias e alto índice de mortalidade, carestia, fome, baixos salários, desemprego, miséria.
O cenário se torna ainda mais nebuloso com a série de crises econômicas conjunturais
que se sucedem a partir de 1888, com a depressão da economia cafeeira, aliada aos vultosos
gastos das campanhas militares empreendidas no processo de consolidação do regime até 1897.
Seguem a crise bancária de 1900 e a grande crise industrial-comercial de 1905-1906. Esta
última, aliada às transformações urbanas desse período, deu um duro golpe na população
assalariada de mais baixa renda, determinando uma grave elevação dos custos de alimentação e
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consumo diário e provocando a elevação geral dos aluguéis. Ao mesmo tempo forçava as
populações humildes a deslocar-se para os bairros mais distantes dos subúrbios, aumentando os
custos de transporte.
Por trás desse panorama sombrio, pairavam ainda as medidas de saneamento
financeiro desencadeadas pela administração Campos Salles, que implicavam principalmente a
retração do meio circulante, contenção dos gastos públicos, dispensa de funcionários federais e
criação de impostos de consumo. Tudo convergia para a inflação de preços e para práticas
especulativas no mercado de gêneros e bens de consumo. Esta situação significa um aumento
considerável da opressão sobre os grupos operários: o Jornal do Commércio afirma que “não há
cidade no mundo em que o trabalho dos operários seja mais prolongado que no Rio de Janeiro”
e que a maioria tinha uma jornada de 12 h de trabalho.
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A partir desse sintoma, a crônica prevê

um cataclismo iminente no interior da sociedade carioca. (“uma pavorosa tempestade que ruge
surdamente nas mais profundas camadas sociais”).

- Organizações populares e operárias –
Esse contexto social é o primeiro estímulo para que o povo se organize e passe a pressionar o
governo central, em concentrações no largo de S. Francisco, através de comissões e de greves.
Surgiram os primeiros Centros e Associações de resistência preconizando a ação sindical,
formando-se paralelamente os primeiros partidos operários. Entre 1889 e 1906 houve 17
movimentos grevistas, o que já mostra capacidade de articulação e mobilização, sobretudo na
grande greve de 1903, que envolveu cerca de uma dezena de categorias profissionais.72
Nos momentos de maior intensidade da crise social, a tendência da população humilde
em geral era explodir em motins urbanos, em geral espontâneos e desordenados, como a
“Revolta do Selo” (1898) e a arruaça que seguiu a transmissão do cargo por Campos Salles
(1902), ambas já no estilo dos “quebra-lampiões” de 1904 em diante. A tensão social mais
aguda provoca ações concretas de beneficência, como o “Centro Espírita do Brasil”, que
constitui uma „comissão protetora dos pobres‟, que distribui gratuitamente o „pão de Jesus‟. Até
um conservador como Taunay se alarmava com a situação crítica e potencialmente explosiva da
sociedade carioca e a insensibilidade das autoridades.73 A situação se estendia ao pequeno
funcionalismo, o maior mercado de emprego do Rio na época. São constantes as críticas ao
“estado de verdadeira miséria em que vivem os funcionários públicos de categoria subalterna...”
que “ganham somente o suficiente para não morrer de fome. É hoje a classe mais pobre e mais
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(cf Taunay: Império e República, p. 103).

necessitada do Brasil”. Era a “miséria de sobrecasaca e gravata”, que se somava à dos “bandos
de pés descalços” que povoavam os bairros pobres. 74
Lima Barreto descreve esses bairros pobres do subúrbio com realismo: *
“Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças por toda a parte onde se possa fincar
quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. Todo o material para essas
construções serve: são latas de fósforos distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e,
para as nervuras das paredes de taipa, o bambu, que não é barato. Há verdadeiros
aldeamentos dessas barracas, nas covas dos morros, que as árvores e os bambuais
escondem aos olhos dos transeuntes. Nelas há quase sempre uma bica para todos os
habitantes e nenhuma espécie de esgoto. Toda essa população pobríssima vive sob a
ameaça constante da varíola e, quando ela dá para aquelas bandas,é um verdadeiro
flagelo‟ .75

Em outra oportunidade, o autor fala dos barracos referindo-se ironicamente aos
“magníficos „repoissoirs‟ da Favela, do Salgueiro, do Nheco e outros em muitos
morros que são descritos por um jornal da cidade, “O Dia” desta maneira: „
encontram-se extensos aldeamentos de casas construídas com folhas de latas de
gasolina, ripas de caixas de batata e caixões de automóveis [...] Por essas barracas, que
seria impossível de qualificar de casebres, porque nelas nenhum homem rico abrigaria
seu cão de estima, cobram-se 30$ a 50$000 por mês e até mais”. 76

Quando não era possível recorrer aos barracos para moradia, restava o recurso às
“casas de cômodos” – antigos casarões afastados do centro e transformados em pardieiros
(cortiços) diante da imensa demanda por alojamento e das altas estadias cobradas. Lima Barreto
também nos descreve um desses, localizado no Rio Comprido:
“atualmente dos dois andares do antigo palacete que ele fora, estavam divididos em
duas ou três dezenas de quartos, onde moravam mais de cinqüenta pessoas. [...] Num
cômodo (em alguns) moravam ás vezes famílias inteiras ...” 77

Era na cidade, porém, no centro que toda a multidão ia disputar a sobrevivência, logo
de madrugada.
“Nessas horas as estações se enchem, e os trens descem cheios. Mais cheios, porém
descem os que vêm do limite do Distrito com o Estado do Rio. Esses são os expressos.
Há gente por toda parte. O interior dos carros está apinhado e os vãos entre eles como
que trazem a metade da lotação de um deles. Muitos viajam com um pé num carro e o
outro no imediato, agarrando-se com as mãos nas grades das plataformas. Outros
descem para a cidade, sentados na escada de acesso para o interior do vagão; e alguns,
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(cf várias crônicas “Sem Rumo” no J.C. em 1896 e 1897; João do Rio: “A Alma Encantadora das Ruas”, Rio, Simões, 1951,
p.39; s/ funcionalismo no mercado de emprego no Rio: Cano, W. op. cit. 108-12).

* Obs.: Citações textuais de Lima Barreto, para maior destaque, serão grafadas em negrito
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(Clara dos Anjos,p.115; cf Histórias e Sonhos p 41).
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( Feiras e Mafuás, p. 105)
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(Isaías Caminha,p. 221-2).

mais ousados, dependurados no corrimão de ferro, com um único pé no estribo do
veículo” 78

No centro da cidade a situação das moradias era tal que Alcindo Guanabara,
parafraseando Tolstoi, usa a expressão “infernos sociais” para caracterizar as zonas de maior
concentração popular. Aí se localizavam as habitações coletivas, precárias, insalubres e
superpovoadas (descritas e estigmatizadas por Aluísio Azevedo em “O Cortiço”, em 1890.79
Essa situação é efeito da imigração, e foi agravada pelas demolições feitas pelo
governo do Distrito Federal para as obras de reforma do porto e construção do cais, iniciadas a
partir de 1892. Data daí o início da febre de demolição na área central, que culminaria com a
„Regeneração‟ de 1904. e seria acompanhada da especulação imobiliária, ambas visando os
casarões do centro da cidade, que abrigavam a maior parte da população modesta do Rio. A
partir daí começam os “infernais pandemônios que são as hospedarias e as casas de cômodos”,
em que predominava uma “revoltante promiscuidade, dormindo freqüentemente em um só leito
ou em uma só esteira toda uma família”. Toda a multidão deslocada pelas demolições é
empurrada para as beiradas da cidade, as zonas mais estreitas, de aspecto arruinado e estagnado,
os resíduos do período colonial. Lima Barreto em “Clara dos Anjos” nos diz:
“... aqueles velhos becos imundos que se originam na rua da Misericórdia e vão
morrer na rua Dom Manuel e largo do Moura [...] aquela vetusta parte da cidade,
hoje povoada de lôbregas hospedarias [...]. Os botequins e tascas estavam povoados do
que há de mais sórdido na nossa população [...]. Escondiam, na sombra daqueles
sobrados, nos fundos caliginosos das sórdidas tavernas daquele tristonho quarteirão, a
sua miséria, o seu opróbio, a sua infinita infelicidade de deserdados de tudo nesse
mundo”80

A mesma cena é descrita por João do Rio:
“Estávamos no beco dos Ferreiros, uma ruela de cinco palmos de largura, com casas de
dois andares, velhas e a cair. A população desse beco mora em magotes em cada quarto
[...]. Há portas de hospedarias sempre fechadas, linhas de fachadas tombando e a miséria
besunta de sujo e de gordura as antigas pinturas. Um cheiro nauseabundo paira nessa guela
desconhecida”.81
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(Clara dos Anjos, p. 118-9).
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cf id ibid, 6ª Ed, SP, Ática, 1978, pp. 19-21).
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(Clara dos Anjos, p. 171).
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(João do Rio, op cit , p. 85)

Espalhavam-se por toda parte as “casas particulares, em que moram vinte e mais
pessoas”. Mas o máximo dessa agonia social eram as “hospedarias baratas” (os “zungas”). João
do Rio descreve uma delas, visitada em plena noite em companhia de autoridades, que
percorrem os três andares do estabelecimento:
“Começamos a ver o rés do chão, salas com camas enfileiradas como nos quartéis, tarimbas
com lençóis encardidos, em que dormiam de beiço aberto, babando, marinheiros, soldados,
trabalhadores de face barbada. Uns cobriam-se até o pescoço. Outros espapaçavam-se
completamente nus...”
O segundo andar: “Trepamos todos por uma escada íngreme.O mau cheiro aumentava.
Parecia que o ar rareava e, parando um instante, ouvimos a respiração de todo aquele
mundo como o afastado a resfolegar de uma grande máquina. Era a seção ds quartos
reservado e a sala das esteiras. Os quartos estreitos,asfixiantes, com camas largas antigas e
lençóis por onde corriam percevejos. A respiração tornava-se difícil.Quando as camas
rangiam muito e custavam a abrir, o agente mais forte empurrava a porta, e à luz de vela,
encontrávamos quatro e cinco criaturas, emborcadas, suando, de língua de fora; homens
furiosos cobrindo com o lençol a nudez,mulheres tapando o rosto, marinheiros... um mundo
vário e sombrio, gorgolejando desculpas,com a garganta seca. Alguns desses quartos, as
dormidas de luxo,tinham entrada pela sala das esteiras, em que se dorme por 800 réis, e
essas quatro paredes impressionavam como um pesadelo./ Completamente nua, a sala podia
conter trinta pessoas, à vontade, e tinha pelo menos oitenta nas velhas esteiras, atiradas ao
assoalho...”
“Havia, com efeito, mais um andar, mas quase não se podia chegar lá, estando a escada
cheia de corpos, gente enfiada em trapos, que se estirava nos degraus, gente que se agarrava
aos balaústres do corrimão – mulheres receosas da promiscuidade, de saias enrodilhadas.
Os agentes abriam caminho, acordando a canalha com a ponta dos cacetes. Eu tapava o
nariz. A atmosfera sufocava. Mais um pavimento e arrebentaríamos. Parecia que todas as
respirações subiam, envenenando as escadas, e o cheiro, o fedor, um fedor fulminante,
impregnara-se nas nossas próprias mãos, desprendia-se das paredes, do assoalho carcomido,
do teto, dos corpos sem limpeza. Em cima então, era a vertigem. A sala estava cheia. Já não
havia divisões, tabiques, não se podia andar sem esmagar um corpo vivo. A metade daquele
gado humano trabalhava; rebentava nas descargas dos vapores, enchendo os paióis de
carvão, carregando fardos. Mais uma hora e acordaria para esperar no cais os batelões que a
levasse ao cepo do labor, e que empedra o cérebro e rebenta os músculos. / Grande parte
desses pobres entes fora atirada ali, no esconderijo daquele covil, pela falta de fortuna. Para
se livrar da polícia,dormiam sem ar, sufocados, na mais repugnante promiscuidade... Desci.
Doíam-me as têmporas. Era impossível o cheiro de todo aquele entulho humano” 82

Talvez isso ainda não fosse o pior! Quem não tinha o necessário para pagar as estadias
dos “zungas” (o tipo de hospedarias descritas acima), se refugiava nos morros que cercam a
cidade, terras públicas não habitadas devido à insegurança para qualquer construção, para onde
acorriam os mais infelizes. Alcindo Guanabara, já em 1900 desaprovava essas aglomerações,
lembrando o destino que se reservou a essa parcela da população:
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(João do Rio, ibidem, pp.160-3).

“quando os despojamos dos seus mesmos tugúrios, que substituímos pelos palácios que nos
envaidecem, esquecidos de que os miseráveis, expulsos à força abrigavam-se nos casebres
de caixas de querosene e folhas de flandres nos cumes dos morros, ou de sapé e barro cru
ao longo das linhas férreas”... ”não se trata aqui só de operários: trata-se da grande, da
enorme maioria da população, acumulada, acamada em casas que não merecem esse nome,
habitando 20 pessoas onde não cabem quatro, definhando-se, estiolando-se, gerando uma
raça de raquíticos, inutilizando-se para o trabalho, morrendo na idade útil...” 83

O diretor da Saúde Pública do DF, Dr. Carlos Seidl, após descrever, sem sutilezas o
panorama das moradias dos morros, apresenta números:
“Só o Morro da Favela tem 219 habitações desse gênero; o de Santo Antônio 450, vivendo
em ambos uma população de perto de 5000 almas. Em 7 distritos sanitários urbanos
contaram meus auxiliares 2.564 barracões com 13.601 habitantes”...”Em outro distrito
desta cidade, no 8º existem antigas cocheiras de prado de corridas transformadas em
habitações humanas”...”Possuímos fotografias que atestam não haver exagero na surpresa
que este caso inspira” 84

Até Olavo Bilac foi ver de perto e atestou: “... ainda há poucos dias, fui ao Morro de
Santo Antônio... e vi lá em cima tantos e tão ignóbeis pardieiros, e as ruas tão cheias de cisco e
de gatos mortos e de porcos vivos...” 85. E ironiza:
“Se ao menos toda essa gente pudesse morar ao ar livre, sob o teto pedoso do céu, sob o
pálio misericordioso das estrelas... Transformar-se-iam a Av. Central, a Av. Beira-Mar, o
Campo de S. Cristóvão, o Parque da República, os terrenos acrescidos do Mangue, o Largo
do Paço, a Copacabana, a Tijuca... em vastos acampamentos, onde os que não podem pagar
1 conto de réis mensalmente por uma casa, ficassem dormindo ao sereno...”(coment.: seria
a imagem da cidade tomada integralmente pela miséria, que execraria publicamente toda a
fachada de mármore que a „Regeneração‟ tinha erguido)... “mas a polícia é feroz: a lei
manda considerar vagabundo todo o indivíduo que não tem domicílio certo, - e não quer
saber se esse indivíduo tem ou não a probabilidade de arranjar qualquer domicílio” 86

Já vimos que os vagabundos eram retirados de circulação se fossem pegos no centro
da cidade.
Não só a carência de domicílio caracterizava a vagabundagem delituosa. Também a
situação de desemprego. O elevado índice de desemprego estrutural que a sociedade carioca
vivia, fazia com que grande parte da população se reduzisse à condição de vadios compulsórios,
restando como alternativas: o subemprego, a mendicância, a criminalidade, os „biscates‟
eventuais e os „bicos‟ incertos. Isto quando a penúria e o desespero não levavam ao álcool, à
loucura ou ao suicídio.
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(A. Guanabara: Discursos... p. 72-4)
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(idem: “A função governamental em matéria de higiene”, J.Com. 11.12.1913).

85

(“Crônica” Rev. Kosmos, 11/1907)
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(Bilac: “Crônica”, R. Kosmos, 10/1907).

Pode-se acreditar que mesmo entre a mão-de-obra ocupada, muitos estivessem na
situação de um conhecido de Lima Barreto, Felismino Xubregas, músico formado no
Conservatório e “sabendo música a fundo”, “casado e pai de muitos filhos”, que costumava se
apresentar em festas particulares nos subúrbios, que compunha valsas e polcas cujas partituras
vendia, mas como não obtinha o suficiente para o sustento da família...
”procurou toda a espécie de empregos mais acessíveis. Foi lenhador em Costa Barros,
caixeiro de botequim em Maxambomba, servente de pedreiro em Sapopemba; hoje o
seu ofício habitual é o de construtor de „fossas‟ nas redondezas de Anchieta onde
reside” 87

Exemplo de mão-de-obra instável, rotativa, que tende à desclassificação profissional
em estado de trânsito permanente.
João do Rio caracteriza essa parcela degradada pelo subemprego carioca:
“Todos esses pobres seres tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos ratos, dos
magros gatos dos telhados, são os heróis da utilidade, os que apanham o inútil para viver,
os inconscientes aplicadores à vida das cidades, daquele axioma de Lavoisier – nada se
perde na natureza”.

Descreve em sua reportagem algumas das mais freqüentes dessas “profissões de
miséria”: os „trapeiros‟, divididos entre os que coletavam trapos limpos, e os dos trapos sujos;
os „papeleiros e os „cavaqueiros‟, que revolviam montes de lixo em busca de objetos e
materiais vendáveis; os „chumbeiros‟, apanhadores de restos de chumbo; os „caçadores de
gatos‟,comprados pelos restaurantes onde eram revendidos como coelhos; os „coletores de
botas e sapatos‟; os „apanha-rótulos e selistas‟, que buscavam rótulos de artigos importados e
selos de charutos finos para vendê-los aos falsificadores; os „ratoeiros‟, que compravam ratos
vivos ou mortos de particulares para revendê-los à Diretoria de Saúde; as „ledoras de mãos‟; os
„tatuadores‟, os „vendedores ambulantes‟ de orações e de literatura de cordel e os
„compositores de modinhas‟.
Essas „profissões‟ tinham certa aceitação oficial, trânsito livre em toda a cidade.
Tacitamente se admitia sua utilidade e mesmo necessidade. As autoridades públicas, sempre
atentas e rigorosas na área central das grandes avenidas, mostravam-se tolerantes com essas
atividades e com os „profissionais‟. “A polícia não os prende, e na boemia das ruas, os
desgraçados são ainda explorados pelos ferros-velho, pelos proprietários das fábricas...” 88
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(Lima Barreto:”Um do Povo”,in Marginalia, p. 262).
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(cf João do Rio, op. cit.)

O mesmo não ocorre com a mendicância, que se desenvolve muito com o crescimento
da cidade e cujos praticantes eram literalmente caçados por toda a zona central. A campanha na
imprensa era intensa: “A civilização abomina justamente o mendigo. Ele macula com seus
farrapos e suas chagas o asseio impecável das ruas, a imponência das praças, a majestade dos
monumentos”. Já em 1897 a capacidade de recolhimento e isolamento dos mendigos estava
esgotada: “O Asilo da Mendicidade não basta para conter os que padecem de fome”. A
imprensa intima as autoridades a tomar providências urgentes e mostra um quadro pavoroso:
“Quanto mais baixa o câmbio, mas sobe a mendicidade, e se isso continua a polícia,
obedecendo à sua intenção benemérita, ver-se-á obrigada a meter o continente no conteúdo: a
cidade dentro do asilo” 89
As mesmas crônicas alarmistas censuram com veemência o desenvolvimento
prodigioso da criminalidade e da prostituição
O crescimento da delinqüência infantil e juvenil chama mais a atenção dos políticos,
jornalistas e intelectuais na cidade do Rio. “A infância abandonada, aumentada em número pelo
aumento da população, continua a viver na miséria afrontosa, viveiro de delinqüentes,
sementeira da prostituição e do crime, que se avoluma e cresce progressivamente”.
Segundo dados do Gabinete de Identificação e Estatística Federal, de 1907 a 1912,
26% dos criminosos presos pela polícia tinha menos de 20 anos, sendo que destes, 10% tinham
menos de 15 anos de idade. Estavam “nas ruas da cidade, nas mais centrais até...” e
constituíam “todo um exército de bandidos, de prostitutas futuras, galopando pela cidade à cata
de pão para os exploradores”. Os aprisionados pela polícia eram “postos em deletéria
promiscuidade com os profissionais do delito nas salas da Casa de Detenção”. Para melhorar a
situação foi criado um “Depósito Provisório de Menores”, com oficinas e capacidade para 50
crianças. Em pouco tempo transformou-se num asilo com a lotação de mais de 380 menores. 90
Aprovação e aplausos à perseguição policial aos bêbados e ao alcoolismo em geral,
tido como fator de insegurança social, são freqüentes na imprensa (“assassinatos, suicídios,
ferimentos, desordens, tudo produzido pelo álcool”). Sugestões repressivas se repetem,
enaltecendo as “sociedades de temperança” ou propondo o “fechamento dos botequins nos fins
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( cf. Sevcenko, op. cit., citações das notas 140 e 141, p. 76; cf. João do Rio, op. cit. pp. 40-1,48-9; Lima Barreto,
Marginalia, p. 129-30).
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(cf A. Guanabara: “Pela Infância Abandonada e Delinqüente no DF, RJ, Tipografia do Jornal do Commércio, 1917.p.8-9;
10-11; Lima Barreto, Marginalia, p. 140; João do Rio, “A alma encantadora das ruas”, p. 175).

de semana”, visto que “o consumo de bebidas fortes cresce em progressão geométrica” 91
Preocupante era o crescimento súbito de internamentos no Hospício Nacional. De
1889 a 1898, em dez anos, houve um crescimento de 7.849%!

92

Na realidade o número de

casos era maior, pois a administração do Hospício “por falta de acomodações deixou de atender
a muitíssimas requisições das autoridades policiais” Esse circo de horrores se fecha com os
suicídios, prática que se torna endêmica e se caracteriza como uma “febre intermitente que
ataca a população do Rio” 93
******
Tendo em vista esse quadro social (“Geena social” na expressão de Lima Barreto) 94
em “Cemitério dos Vivos”, p. 44) podemos avaliar melhor as várias forças nos confrontos
políticos provenientes das tensões sociais:
1- A resistência dos Centros e Associações Operárias: Bastante ativos e contundentes no Rio,
porém com dificuldades de articulação, devido à divisão em correntes rivais: anarquismo,
socialismo e trabalhismo. O operariado carioca era formado por uma população variada, de
diferentes pontos e condições de origem, distribuída em bolsões urbanos isolados e de difícil
comunicação. Havia divisões étnicas entre negros, mulatos e portugueses, grupos majoritários,
fontes de atritos e entraves à unidade do movimento, sempre ameaçado com a intensificação da
imigração e a diversificação das etnias. Sua força não chega a pôr em cheque o poder institucional
senão no último quadriênio do período estudado. “Até o período das grandes greves (1917-20), o
protesto popular poli-classista teve maior ressonância do que as paralisações especificamente
operárias” 95
2- O Jacobinismo era o movimento que se tornou um dos grandes catalisadores do mal-estar
geral disseminado na população carioca, aproveitando-se do que seria uma das fraquezas do
movimento operário. Sua plataforma de arregimentação e combate se resumia no seu princípio
de xenofobia e particularmente a lusofobia. Nasceu do „estado de sítio‟, da censura e das
perseguições desencadeadas por Floriano desde o início da Revolta de 1893. Reuniu toda
espécie de insatisfeitos, aventureiros e oportunistas, particularmente os funcionários públicos de
escalões inferiores, soldados, cadetes, jornalistas da imprensa marrom e grupos populares
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(cf “Sem Rumo”10.10.1897 e 5,12.1897, e “Dia a Dia” 12.11.1900 no J. Com.; Lima Barreto, Marginalia, p. 97-8).
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( Fausto, Boris: Trabalho Urbano..., op. cit., p. 59 e 62).

difusos sensíveis à sua pregação (operários do governo e da prefeitura, núcleos de ferroviários,
pequenos caixeiros, a massa dos desempregados e subempregados urbanos). Suas preocupações
eram: desalojar os portugueses enquistados na administração pública com a “Grande
Naturalização” do Governo Provisório; acabar com o monopólio português no comércio
varejista e na locação de imóveis; romper relações com Portugal e acabar com a corrente
imigratória que absorvia grande parte dos empregos e boas oportunidades. 96.
Lima Barreto em “Vida Urbana” cita dados interessantes quanto ao volume da
imigração estrangeira e portuguesa 97: Total da população em 1906: 811.443; nacionais: 600.928
(74%); estrangeiros: 210.515 (26%); dos estrangeiros, 63% eram portugueses (133.393), 37%
dividiam-se em outras nacionalidades.
Comparando esses dados com os de Boris Fausto98 temos que em 1906 o volume de
mão-de-obra nos principais setores econômicos era cerca de 271.265 pessoas; 112.381 eram
estrangeiros (41,5%) e 158.884 (58,5%) eram nacionais. Embora os brasileiros fossem 74% da
população, representavam 58,5% do mercado de empregos. Os estrangeiros, 26% da população,
tinham 41% no mercado de mão-de-obra ocupada. Conclui-se que numericamente superiores
aos estrangeiros em 48%, os brasileiros superavam em nível de emprego apenas 17%. Usando
os mesmos dados, temos outra conclusão mais grave: a estrutura de empregos ocupava 53% dos
imigrantes e apenas 26% dos brasileiros no Rio.
Os jacobinos atuaram como “governistas” na época de Floriano e passaram à oposição
radical com a ascensão de Prudente de Morais. A partir daí manifestaram hostilidade contra a
hegemonia paulista, identificada com a regressão monárquica e a traição aos ideais
democráticos e nacionais. Isso é o mais significativo nessa confrontação política. Para os
jacobinos, a „República dos Conselheiros‟ marcaria a ascensão de um grupo social que reuniria
os adesistas de última hora (os “chapéus moles”), os monarquistas, os revoltosos de 1893, os
estrangeiros em geral e portugueses em particular, e mais os escroques e argentários
beneficiados com as fraudes do „Encilhamento‟. Toda essa „máfia‟ reunida contra os nacionais,
republicanos, democratas autênticos, defensores da agricultura, indústria e comércio sob o
controle de gente do país. Os defensores da República civil e da hegemonia dos paulistas tinham
o jacobinismo como manifestação doentia do atraso, da barbárie, da tirania da tradição já
agonizante contra a vitória da civilização, das luzes, do respeito internacional e do progresso do
país.
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(cf. citações da nota 149, Sevcenko, op. cit. p. 76)

97

(cf. “Vida Urbana” p. 125)

98

(op. cit. p. 32)

3- A Ação Positivista, centralizada no Apostolado Positivista do RJ, paralelamente ao
jacobinismo procurava ganhar espaço em meio às camadas operárias, com suas propostas de
reformismo social e de “integração do proletariado à sociedade”. Sua maior força estava nas
escolas militares, operando através de jovens cadetes, uma quase fusão com o jacobinismo,
como ocorreu durante o florianismo e durante as revoltas de 1897 e 1904. Opunha sérias
restrições ao cosmopolitismo desenfreado da „República dos Conselheiros‟, mas quanto à ação
combativa, era mais reticente, neste sentido destoando da orientação radical jacobinista. 99
4- Os monarquistas eram mais uma força de oposição. Também procuravam se infiltrar nos
meios operários e em setores da polícia, do Exército e da Marinha. É surpreendente como
Taunay, seu grande polemista, critica o governo e propõe uma reformulação da política social
com idéias de Fourier e de Proudhon. A ação dos monarquistas tem pouca repercussão e não vai
além da revolta dos sargentos em 1900 e de participações nas revoltas de 1893 e 1904. Sua
tendência maior é para o adesismo à „República dos Conselheiros‟, combatendo juntos a ameaça
jacobina.100
A característica do jacobinismo que explica sua força e o medo que ele causava, era a
habilidade em jogar com a energia latente e potencialmente explosiva da revolta das vítimas da
„Regeneração‟, do grosso da população oprimida e marginalizada.
É o que acontece na Revolta da Vacina:
- “Cerceados nas suas festas, cerimônias e manifestações culturais tradicionais,
- expulsos de certas áreas da cidade, obstados na sua circulação, empurrados para as regiões
desvalorizadas: pântanos, morros, bairros coloniais sem infra-estrutura, subúrbios distantes,
matas;
- discriminados pela etnia, pelos trajes e pela cultura;
- ameaçados com os isolamentos compulsórios das prisões, depósitos, colônias, hospícios,
isolamentos sanitários; degradados tanto social e moralmente, quanto ao nível de vida, era
virtualmente impossível contê-los quando explodiam em motins espontâneos”.
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(cf. Lima Barreto: Diário Íntimo, pp 48,203, 266-7; Boris Fausto: Trabalho Urbano..., p 47-51; Euclides da Cunha: vol. I,
p. 596-7; “Sem Rumo”, J. Comm. 21.11.1897).

¹°° (cf. Carone, E.: A República Velha, pp. 379-90, para visão geral da resistência monarquista; cf. Taunay: Império e
República, pp 102-5)
(Gazeta de Notícias, 14 de novembro
http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj10.htm
¹°²

de

1904)

(cf noticiário em alguns

jornais

do Rio em

"Tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado
e queimado, lampiões quebrados à pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e
privados, árvores derrubadas: o povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de
vacinação obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz" 101
“Os “quebra-lampiões” não paravam somente no sistema de iluminação pública.
Praticamente tudo era alvo do impulso destrutivo: bondes, carroças, carruagens, vitrines,
estabelecimentos comerciais, casas particulares, o calçamento das ruas, os trilhos, os
relógios e bancos. Quando o Regulamento da Vacina Obrigatória passou a ser discutido e
divulgado, a simples menção da invasão e derrubada dos prédios anti-higiênicos e a
manipulação dos corpos por médicos e enfermeiros acompanhados de soldados foram o
golpe de misericórdia: “a irritação se alastrava com a violência da epidemia”. A cidade foi
literalmente tomada pelos amotinados; durante três dias a população resistiu à ação
conjugada da polícia, do Exército e da Marinha por todas as formas” 102

A repressão à revolta popular foi brutal:
“Sem direito a qualquer defesa, sem a mínima indagação regular de responsabilidades, os
populares suspeitos de participação nos motins daqueles dias começaram a ser recolhidos
em grandes batidas policiais. Não se fazia distinção de sexo nem de idade. Bastava ser
desocupado ou maltrapilho e não provar residência habitual para ser culpado. Conduzidos
para bordo de um paquete do Lóide Brasileiro, em cujos porões já se encontravam a ferros e
no regime da chibata os prisioneiros (do bairro) da Saúde, todos eles foram sumariamente
expedidos para o Acre”.

O transporte dos prisioneiros era feito nas “presigangas” – espécie de embarcação
híbrida, entre o navio-prisão e o “tumbeiro” (navio negreiro):
“a onda de desgraçados que entulham as cadeias desta capital, muitos culpados,outros
tantos inocentes, atirados em multidão ao fundo dos vasos (navios de guerra) que os deviam
transportar às terras do destino, com tal selvageria e desumanidade que a imaginação recua
espantada como se diante das cenas do navio negreiro que inspiraram a Castro Alves” 103

Antes de embarcar nas tais “presigangas”, Lima Barreto narra que
“a polícia arrepanhava (=puxava) a torto e a direito pessoas que encontrava na rua.
Recolhia-as às delegacias, depois juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente,
humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande
pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remeti-as à Ilha das cobras,onde eram
surradas desapiedadamente”.

E encerra com o comentário:
“Eis o que foi o Terror do Alves; o do Floriano foi vermelho; o do Prudente, branco, e
o Alves, incolor, ou antes, de tronco e bacalhau.104

102

(Sevcenko, N.: Literatura como Missão, p. 66; cf nota 155, p. 77; cf. Lima Barreto: Recordações do Escrivão Isaías Caminha, pp 246-50).

103

(José Maria Santos: A Política Geral do Brasil,apud Sevcenko, op cit p.67).

104

(Lima Barreto: Diário Íntimo, p. 49). ” (Alves= Presidente Rodrigues Alves; tronco= Pau fincado no chão, e ao qual
amarravam escravos para os surrar ; bacalhau= Chicote de couro cru torcido com que se açoitavam escravos)

No início de 1921, anos após, Lima Barreto diria:
“Seja qual for a emergência [...] a autoridade mais modesta e mais transitória que
seja, procura abandonar os meios estabelecidos em lei e recorre à violência, ao
chanfalho,ao chicote, ao cano de borracha, à solitária a pão e água, e outros processos
torquemadescos e otomanos” 105

As situações aqui apresentadas, sobretudo o trauma pela repressão de 1904, deixou
marcas profundas na alma popular: sentimento agudo de abandono, desprezo e perseguição das
autoridades à população humilde, em particular aos brasileiros natos, vítimas principais do
combate ao motim. Algumas trovas com esses sentimentos foram recolhidas por João do Rio
entre os presos comuns da Casa de Detenção em 1908, como esta:
Sou um triste brasileiro
Vítima de perseguição
Sou preso, sou condenado
Por ser filho da Nação 106
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BRASILEIROS E SUA ATITUDE POLÍTICA NA VELHA REPÚBLICA
Nas décadas finais do século XIX os intelectuais brasileiros enfatizavam que a
realidade do país exigia:
- atualizar a sociedade diante do modo de vida europeu;
- modernizar as estruturas da nação, integrando-a na unidade internacional:
- elevar o nível cultural e material da população.
Os meios para se alcançar estes objetivos seriam:
- a livre iniciativa e a livre concorrência;
- a democratização, entendida como a ampliação da participação política.
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( Lima Barreto: Marginalia, p.27).

106

(apud João do Rio, op. cit., p.207)

Como se vê, tinham aprendido a lição do liberalismo progressista europeu. Como
também tinham assimilado as doutrinas em voga do cientificismo e do anticlericalismo
militante. Toda essa elite foi responsável pelos fatos que mudariam o cenário político,
econômico e social brasileiro. Todos eram abolicionistas, liberais democratas e praticamente
todos republicanos (Joaquim Nabuco não era republicano, mas era liberal progressista). Todos
tinham uma argumentação que se baseava nas novas idéias européias, das quais se pretendiam
propagadores. Alguns dos mais notáveis desses homens: Tobias Barreto, cuja influência
marcaria a obra de intelectuais como Sílvio Romero, Clóvis Bevilacqua, Araripe Junior,
Capistrano de Abreu, Graça Aranha e outros. Aluísio de Azevedo, tido como o introdutor do
naturalismo no Brasil dizia:
“Porque dizes elegantemente que nós desejávamos condenar o Brasil a uma eterna
imitação jungindo-o ao carro triunfal da França, quando o que nós dissemos foi que éramos,
à força das circunstâncias, arrebatado, malgrado nosso patriotismo e nossa dignidade
nacional, pela corrente elétrica de idéias que jorra na França”. 107

Homens de uma geração anterior, como Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, também
pensavam que “no século em que vivemos o espírito humano, que é um só e terrivelmente
centralista, está do outro lado do Atlântico”. 108
Euclides da Cunha descreve o processo:
“O qüinqüênio de 1875-1880 é o da nossa investidura temporã na filosofia contemporânea,
com seus vários matizes, do positivismo ortodoxo ao evolucionismo no sentido mais amplo
e com as várias modalidades artísticas decorrentes, nascidas de idéias e sentimentos
elaborados fora e muito longe de nós. A nossa gente, que mal ou bem ia seguindo com os
caracteres mais ou menos fixos, entrou, de golpe, num suntuoso parasitismo. Começávamos
a aprender de cor a civilização, coisas novas, bizarras, originais, chegando, cativando-nos,
desnorteando-nos e enriquecendo-nos de graça... Diante de novos descortinos mais amplos,
partiu-se a cadeia tradicionalista que se dilatara até aquele tempo...”109

E Lima Barreto, o autor em quem concentraremos nossa atenção, deixa bem claro o
seu empenho: “fazer de seu instrumento artístico um instrumento de difusão das grandes
idéias do tempo” 110
As citações poderiam se estender, passando pelos intelectuais mais expressivos do
período, e a tônica seria a mesma, revelando a postura social assumida em conjunto pelo grupo,
e sua afinidade com a irradiação cultural proveniente da Europa em escala crescente nas três
décadas finais do século XIX.
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(Aluísio Azevedo, “Crônica” in “O Pensador”, 30.10.1880; apud Montello Josué: “Aluísio Azevedo e a Polêmica d‟O
Mulato”, RJ, José Olympio, Brasília, MEC,1965, p. 92).
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(Nabuco, Joaquim: “Minha Formação”, 9ª Ed., RJ, José Olympio, Brasília, INL, 1976, p. 27).

109

(Euclides da Cunha: Obra Completa, vol I, p. 209-10).

110

(“Impressão de Leitura”, p. 76)

Comum era também a adesão à luta pela redefinição das estruturas fundamentais do
país, a partir de uma perspectiva urbana.111 Tendiam a considerar a si próprios como os agentes
dessa corrente transformadora, como a principal condição para seu desencadeamento e
realização. Por isso
“o caráter mais marcante dessas gerações de pensadores e artistas suscitou o florescimento
de um ilimitado utilitarismo intelectual tendente ao paroxismo de só atribuir validade às
formas de criação e reprodução cultural que se instrumentalizassem como fatores de
mudança social” 112

Parece que esse fenômeno é uma constante no século XIX em sociedades atrasadas,
com alto analfabetismo e que passam por um processo de transformações estruturais: é o caso
da intelectualidade russa que emerge abalando o czarismo, da “Geração de Coimbra” em
Portugal, da “Generación de 1898” na Espanha.113
No Brasil, esses intelectuais postavam-se como “os representantes dos novos ideais de
acordo com o espírito da época”, indicando o caminho para o futuro do país e advertindo que ele
“corre hoje em dia os riscos mais sérios, se não souber ver a hora e não tiver a energia
necessária para colocar-se como exigem os seus problemas vitais” 114
“O país não pertence aos ídolos, o país se volve para aqueles que sabem o que querem, os
verdadeiros liberais, os reformadores,os inimigos da rotina, os derribadores das estátuas de
barro, os adversários da palavra oca, os homens de idéias, A salvação da sociedade está
justamente nesta incontestável tendência para as coisas úteis, para as reformas necessárias
... Esta sede de novidades, esta transformação moral, esta força democrática é que alenta e
comove a nação. ...Só merecem conceito a reforma útil e o sujeito de préstimo” 115

Chama a atenção nesses intelectuais, a certeza de sua utilidade, sua capacidade
motivadora e transformadora e a competência do seu programa. A criação literária passa a exigir
a invasão do próprio espaço da história, para poder realizar seu sonho de participação.
“A Arte não é, como querem ainda alguns sonhadores ingênuos, uma aspiração e um
trabalho à parte, sem ligação com as outras preocupações da existência. Todas as
preocupações humanas se enfeixam e se misturam de modo inseparável. A arte de hoje é
aberta e sujeita a todas as influências do meio e do tempo: por ser a mais bela representação
da vida, ela tem de ouvir e guardar todos os gritos, todas as queixas, todas as lamentações
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(cf. Melo e Souza, Antônio Cândido de: “O Método Crítico de Sílvio Romero”, 2ª Ed., Boletim nº 266, Teoria Literária e
Literatura Comparada nª 1 da FFCLUSP, SP, 1963, p. 126-30 e Barbosa, J.A.: “A Tradição do Impasse”, SP, Ática,
1974,PP. 78-85).
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(Sevcenko, N., op. cit. p. 80).
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(cf. Sevcenko, op. cit., citações da nota 11, p. 108).

114

cf. João do Rio: O Momento Literário”, op.cit. p. 122.).

115

(Tavares de Bastos, apud Vita,L. Washington: “Antologia do Pensamento Social e Político no Brasil, Washington DC,
União Pan-americana, SP, Grijalbo, 1968, p. 262).

do rebanho humano. Só um louco, -ou um egoísta monstruoso- poderá viver e trabalhar
consigo mesmo, trancado a sete chaves dentro do seu sonho, indiferente a quanto se passa
cá fora, no campo vasto em que se decidem os destinos dos povos e das raças...”116

Qual seria a meta da intervenção dos intelectuais na reforma política? Para responder à
questão, de novo temos que nos voltar ao que ocorre na Europa durante o processo de formação
dos Estados-Nação. A intelectualidade brasileira acompanhava o processo europeu, e se
deslumbrava com as grandes nações imperiais, buscando nelas o modelo para instaurar o Estado
Brasileiro moderno. Tobias Barreto dizia que temos Estado, mas não temos Nação. Nabuco
confirma Tobias Barreto e vai além, denunciando a fragilidade do Estado brasileiro. 117
A ação reformadora no Brasil precisaria, portanto construir a nação e remodelar o
Estado. Eram esses os parâmetros da produção intelectual em vistas à atualização do Brasil face
ao exemplo europeu e americano. Duas correntes assinalaram os modos de pensar da “Belle
Époque”: o liberalismo e o cientificismo. Entre outros, Euclides da Cunha e Lima Barreto
revelam esse contexto intelectual, com suas características e ambigüidades (para dar um
exemplo: o regime era republicano, mas oligárquico; a sociedade liberal, mas discricionária).
Além das pretendidas reformas, devido à conjuntura internacional da época, outra preocupação
dos escritores, era que o Brasil sofresse uma invasão das potências expansionistas, perdendo sua
autonomia ou parte do seu território. Políticos, jornalistas, cronistas e escritores assumiam uma
atitude de alarme e defesa. 118
“Há quem fale a tremer do perigo alemão. Almas apreensivas recomendam que não
esqueçamos o perigo americano. E dedos assustadíssimos apontam como o maior
dos males, o perigo amarelo” 119
Outros povos que passavam pela mesma situação crítica de transformações rápidas e
grande descompasso com o desenvolvimento econômico europeu tinham semelhante sensação
de insegurança.120 Já vimos que o próprio Barão do Rio Branco tinha uma orientação defensiva
na diplomacia brasileira.
Outra preocupação era o povo brasileiro “pouco acima dos cypaios da Índia e dos
fellahs do Egito, povos incapazes de compreender a civilização, e, portanto carecedores não só
da tutela econômica, mas também de escola”.
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(Olavo Bilac, apud João do Rio,O Momento... op. cit. p. 8).
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(cf. T. Barreto, op. cit. pp. 175-6; Joaquim Nabuco: O Abolicionismo, 4ª Ed., introd. De Gilberto Freyre, Petrópolis,
Vozes, Brasília, INL, 1977, p.141-2, p. 170, p. 60).
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(cf “Dia a Dia”, J. Comm. 15.5.1900).
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(idem, ib. 20.12.1904).

120

(cf. nota 24, p. 110, in Sevcenko, op.cit.).

Nesse contexto se entende a preocupação defensiva militarista de Olavo Bilac na Liga
de Defesa Nacional, e a pregação de Euclides da Cunha, da necessidade de conhecimento do
país, da colonização do interior e a construção de uma rede viária para a comunicação interna.
121

E o fato de escritores que, como Euclides, se entregam ao estudo dos mais variados aspectos

da realidade brasileira. “No Brasil, o que menos se sabe e se estuda é o Brasil...” (J. Veríssimo).
“A história econômica e social da Bruzundanga [Brasil] ainda está por fazer”.
Esse nacionalismo intelectual significava um empenho de criar um saber próprio sobre
o Brasil, não se resumia à aplicação no país do conhecimento desenvolvido na Europa, na linha
do cientificismo (eram filhos do final do século XIX), mas não necessariamente comprometido
com ele. A crença novecentista no mito da ciência, intensificado na “Belle Époque”,
consagrava-a como o único meio prático e seguro de reduzir a realidade a leis, conceitos e
informações objetivas, que, instrumentalizadas pelo cientista permitiriam seu perfeito domínio.
Uma ciência sobre o Brasil seria a maneira de garantir a gestão do seu destino. Estando as elites
tradicionais desacreditadas, somente essa crença na ciência poderia dar legitimidade ao poder.
Instabilidade e indefinição envolvem o período da decadência do Império e
consolidação da República. Importante lembrar esse clima, para entender aquela geração de
intelectuais e seu esforço para conhecer o Brasil.
“Somos uma raça em formação na qual lutam pela supremacia diversos elementos
étnicos”.
“O período atual é de transição. Transição em tudo, na política, nos costumes, na
língua, na raça, e portanto na literatura também...Quem se puser um pouco ao
lado desse movimento, dessa ebulição geral, assistirá ao espetáculo miraculoso de
uma sociedade, de um povo inteiro em vias de formação.Tudo se mescla, se
mistura, se confunde...”122
Diante dos contrastes entre o Brasil e as potências européias, nasceram duas formas de reação:
- “a mais simplista consistia em sublimar as dificuldades do presente e transformar a
sensação de inferioridade em um mito de superioridade: é a ideologia do país novo, o gigante
adormecido, cujo destino de grandiosidade se cumprirá no futuro”.
- “a outra implicaria num mergulho profundo na realidade do país a fim de conhecerlhe as características, os processos, as tendências e poder encontrar um veredicto seguro,
capaz de descobrir uma ordem no caos do presente, ou pelo menos as diretrizes mais ou menos
evidentes, que permitiriam um juízo concreto sobre o futuro.”
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(cf. “Crônica”, R. Kosmos, nº 4, abr. 1905; E. Cunha, Obra Completa I, pp. 130-41 e 234-44)). As citações eguintes referem-se a J.
Veríssimo e Lima Barreto: Os Bruzundangas, p. 106
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(Raimundo Correia, ibid., p. 319), para esta citação; (Bilac in „O Momento Literário‟, op. cit. p. 6-7) para a anterior.

Este é o caminho trilhado por Graça Aranha em “Canaã”, chegando à conclusão de
que “nós seremos vencidos”.
Euclides da Cunha é mais eloqüente e positivo:
“Quer dizer que neste composto indefinível –o brasileiro- encontrará alguma coisa que é
estável, um ponto de resistência recordando a molécula integrante das cristalizações
iniciantes. E era natural que admitida a arrojada e animadora conjetura de que estamos
destinados à integração nacional, eu visse naqueles rijos caboclos o núcleo de força da
nossa constituição futura, a rocha viva da nossa raça” 123

Perplexos e impotentes no seu presente, esses homens buscam o futuro. Com uma
bagagem intelectual fruto da situação de crise que viviam, dificilmente poderiam superar suas
perplexidades, e menos ainda ser aceitos como os líderes e condutores da nação nas reformas
que pregavam. Sevcenko os caracteriza como “paladinos malogrados”. Sua cruzada
modernizadora foi vitoriosa, mas os deixou à margem no final. Defensores do utilitarismo
social, no momento do triunfo do seu ideal, viram-se transformados em personagens
socialmente inúteis.
O advento concatenado da Abolição em 1888 e da República em 1889 com sua
promessa de democratização, ”significou ironicamente a experiência mais traumática e
desagregadora dessa geração”.124 A concretização de suas aspirações deveria provocar neles
uma mudança: da ênfase combativa ao velho regime para outra, construtiva da nova realidade e
das instituições recém instauradas.
“Todos se presumiam e diziam republicanos, na crença ingênua de que a República, para
eles palavra mágica que bastava à solução de problemas cuja dificuldade e complexidade
não desconfiavam sequer, não fosse na prática perfeitamente compatível com todos os
males da organização social, cuja injustiça os revoltava” 125.

“Essa não é a República dos meus sonhos”, dizia desiludido Lopes Trovão, um dos
mais importantes líderes da campanha republicana, já na época do Governo Provisório.
“Foi para isso então que fizeram a República?” (Farias Brito).
O novo regime teve maciças adesões espúrias e disputas pelo poder e cargos
rendosos, esvaziando os sonhos que seus defensores acumularam por três décadas. Políticos e
partidos passam a ser alvos de críticas violentas por parte dos intelectuais126.
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Obra Completa, II, p.141; para a citação anterior: Sevcenko, op.cit. p. 85.
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(cf. Sevcenko, op. cit. p. 86).
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(J. Veríssimo: “Vida Literária”, R.Kosmos, nº 7, 1904)
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(cf. citações de crônicas da época, nas notas 36, 37, 39, 40 e 43 p. 111, Sevcenko, op.cit.).

Os intelectuais constituíam de fato a oposição, já que um dos traços da Primeira
República é o de que não havia partidos no sentido clássico, e nos meios políticos não havia a
rigor interesses conflitantes. Esta oposição da intelectualidade foi simplesmente varrida da vida
pública e dos meios oficiais para a margem e a miséria, com o estigma de anti-social e
perniciosa. Lima Barreto com sua biografia é um caso típico e esclarecedor dessa afirmação. Em
“Os Bruzundangas” ele escreve:
“A todas as reclamações, eles [a elite governante] só sabem responder com o Santo
Ofício policial que já arvoraram em Academia, Sínodo, Concílio, para julgar e
condenar esta ou aquela teoria política que qualquer precisa expor e não lhes agrade”
127

A recriminação mais característica e disseminada da crítica intelectual do período era
a “inversão das posições neste país”. Homens de talento sentiam-se repelidos e postos de lado
em favor de aventureiros, oportunistas e arrivistas sem escrúpulos. Como comenta Farias Brito:
“Aqui o homem de espírito, o pensador, o artista é objeto quase de escárnio por parte dos
senhores da situação e dos homens de Estado. Um pensador, um artista, vale para eles
menos que uma forte e valente cavalgadura; um poeta menos que uma bonita parelha de
carro“ 128.

Euclides da Cunha caracteriza como o momento da “imbecilidade triunfante”.
Circulava muito o neologismo “mediocracia” com o significado de “regime das mediocridades”.
Jotaene, na Revista Fon-Fon de 17.6.1916, resume todo o clima de inconformismo e
pessimismo: “Entre nós a incompetência é credo, doutrina, religião e poder”
Esse mesmo clima é que leva grupos intelectuais apoiarem Rui Barbosa em suas
campanhas políticas. Nele viam representado um membro da inteligência nacional lutando
contra o mesmo desprestígio, “um indesejável pelo crime de valer mais que os outros”.129
O grande problema era que este gênero de textos era “uma literatura de poucos,
interessando a poucos” 130, já que o analfabetismo, segundo estatísticas oficiais, era de 84%. 16
ou 17 em cem habitantes sabiam ler. A literatura não tinha leitores e consumidores para seus
produtos. Um cronista do Jornal do Commércio via a situação com realismo:

127 (Os Bruzundangas, p. 293).
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(J. Veríssimo: Revista Literária, J.Comm.. 25.7.1900)

“Tenho pena de quem vive da pena... Em Portugal e no Brasil, um escritor ou um artista
podem viver perfeitamente, mas fazendo-se amanuense ou escrevente de tabelião”... ”todos
os nossos escritores, mesmo os mais respeitados, não vivem das letras e ganham o pão no
exercício de outros ofícios”... “Sem dúvida que ainda não possuímos a indústria literária,
nem tampouco o mercado de livros nacionais” 131

Afastados do poder, do mundo político e dos círculos de prestígio social, esses autores
não tinham também segurança material para sustentar sua independência. A fraca estrutura de
produção, circulação e consumo literário enfraquecia ainda mais sua posição e projetos de
resistência. Não contavam mais com o apoio das forças de oposição como na época das
campanhas públicas do fim do Império. Depois de dez anos de República “pelo mundo artístico
acentua-se cada vez mais o desânimo e a absoluta miséria”. 132
Farias Brito fala de
“nossos homens de letras... dos mais nobres, dos mais independentes e dignos... muitos,
esquecidos, abandonados, quase anônimos, arrastando a vida, penosamente,
trabalhosamente, amarguradamente. Outros, já mortos, deixaram a família quase a pedir
esmola...” 133

No caso de Lima Barreto (e outros) soma-se ainda o alcoolismo e suas conseqüências
de que foi vítima.
A transformação social, econômica e cultural que eles ajudaram a realizar como
catalisadores de processos históricos, tomou um rumo inesperado e contrário ás expectativas.
Viram tudo reduzido ao valor do mercado, ao invés de um universo fundado nos valores da
razão e do conhecimento, que premiasse a inteligência e a competência com o prestígio e as
posições de comando. “A República, mais do que o antigo regime, acentuou esse poder do
dinheiro, sem freio moral de espécie alguma...” 134
Este „novo valor‟ preponderante, estranho nesse meio intelectual em análise, deixava
nossos escritores horrorizados. Procuraram trilhar o caminho de valores éticos alternativos, mais
de acordo com sua atividade literária. Atitude frustrada de início, tendo em vista a desproporção
das forças „concorrentes‟.
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“O triplo sentimento de derrota, humilhação e, mais doloroso, da inutilidade a que ficaram
reduzidos sob a atmosfera da indiferença e da desconsideração geral, produziu um impulso
autodestrutivo que é uma das características mais marcantes e mais atrozes dessa
literatura”[...] “A transformação dessa geração de intelectuais utilitários, primeiramente
numa pequena comunidade de eremitas e então de indigentes, ou quase isso, assinalaria um
momento traumático na evolução da história cultural do país. Deixados por si mesmos,
desperdiçados enquanto potencialidades sociais, acabariam com a consciência dividida
entre o pensamento e a ação, condenados a um distanciamento permanente da realidade”.135

Não é difícil perceber que há muito de pessoal na anedota que Lima Barreto conta do
“escriturário que conhecia o zende 136, o hebraico, além de outros
conhecimentos mais ou menos comuns” e que acabou “como um escolar que
sabe geometria, a viver numa aldeia de gafanhotos; e quinze anos depois, veio
a morrer, deixando grandes saudades na sua repartição. Coitado, diziam,
tinha tão boa letra!”. 137
É importante salientar no movimento cultural estudado, que desde o início da
Campanha Abolicionista até o início da década de 1920, período que é objeto do nosso estudo, a
produção literária nacional se dá quase toda no Rio, voltada para esta cidade, ou com vistas a
ela. A Capital foi o palco de todo o processo radical de mudança, e centralizou os principais
acontecimentos, desde a desestabilização do Império até a consolidação da ordem republicana.
O Rio concentrava o maior mercado de emprego para os homens de letras. Sua posição se
consagrou com a inauguração da Academia Brasileira de Letras em 1897.
A História da Primeira República é indissociável da cidade do Rio de Janeiro: ali se
estabeleceram em sua maior parte os intelectuais abolicionistas e republicanos; ali seriam
perseguidos por Floriano e teriam o desprezo dos novos políticos oportunistas e dos arrivistas da
Bolsa e da especulação mercantil; ali a “República desabou sobre esses autores como uma
tormenta”. No entanto, o crescimento da cidade em curto período trouxe novas oportunidades
para esse grupo. Os autores contribuíram para consolidar a imagem de uma sociedade
merecedora da atenção e do crédito europeu, e isso não passou despercebido a Rio Branco, que
procurou lotar o Itamaraty e setores paralelos da administração de intelectuais respeitáveis. Não
é por acaso que só em 1905 sob o governo do conselheiro Rodrigues Alves e sob os auspícios
do Ministério da Justiça, a ABL “erigida às alturas de grande instituição das letras [...] passa
a ter sede própria, ocupando uma parte do edifício do Silogeu Brasileiro”. 138
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A proximidade da sede do governo federal oferecia inúmeras oportunidades adicionais
aos letrados, desde simples empregos burocráticos até cargos de representação, comissões e
delegações diplomáticas. Também eram importantes a tutela oferecida pelo Estado a
organizações culturais e o apoio do Ministério das Relações Exteriores aos grandes expoentes
da literatura. O Rio oferecia campo de atuação para os intelectuais num país pobre e quase que
totalmente analfabeto. Cafés, confeitarias e livrarias reuniam múltiplos grupos literários que se
digladiavam pelos pasquins da Rua do Ouvidor.
O fenômeno mais marcante na área da cultura foi o desenvolvimento do “novo
jornalismo”, com profundas repercussões no comportamento do grupo intelectual. Novas
técnicas de impressão e edição permitem o barateamento da imprensa. O acabamento mais
apurado e o tratamento literário mais simples da matéria levam o seu consumo cotidiano pelas
camadas alfabetizadas tornar-se obrigatório. Esse novo jornalismo, ao lado das revistas
(“revistas mundanas”), bastante ilustradas e que são seu produto mais refinado, tornam-se a
coqueluche da nova burguesia urbana. Seu consumo era sinal de „bom tom‟ naquele ambiente
da Regeneração. Cria-se uma “opinião pública” urbana, sedenta da orientação dos homens de
letras presentes nas redações. De sua parte, os intelectuais tendo aumentado seu poder de ação
social, procuram levá-lo às últimas conseqüências.
Desligados da elite social e econômica, descrentes da casta política, não deixam de
querer exercer uma tutela sobre uma larga base social, traduzindo-se nisso o seu poder. Pregam
a alfabetização como a “redenção das massas miseráveis”. Esse „poder‟ não convinha aos
projetos das oligarquias. Acabou ficando na retórica ineficaz.

139

As transformações não param por aí. No clima da „regeneração‟ da cidade ocorre uma
metamorfose coletiva no público literário carioca. Essa mudança obriga os autores a redefinir
suas posições intelectuais e determina uma clivagem no universo literário, de amplas proporções
e graves conseqüências. Novos padrões de pensamento, gosto e ação se disseminaram enquanto
se volatizaram os valores tradicionais, atingindo todos os setores da sociedade e da cultura. A
impressão que os críticos da cultura transmitem pela imprensa a respeito do período era a de
uma profunda crise intelectual e moral, marcada pela decadência cultural:
“a mudança das instituições, a adoção de novos costumes políticos, o abalo das idéias, a
agitação dos espíritos criaram uma atmosfera intensa, onde se rebolcam não só ambições de
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poder e de fortuna, mas também de glórias olímpicas e literárias” 140

Com pessimismo falava-se em „vazio de idéias‟, „fim da tradição‟, vitória do „novo
espírito‟ que tomou conta da cidade com o seu novo cenário da „Regeneração‟. Os cronistas
acompanham com desolação o romantismo tradicional sendo corroído até a dissolução. Ocorrem
muitas reprovações à tecnologia e à ciência, à mecanização da vida moderna, que matou os
ideais do Amor, da Arte e do Sentimento; às transformações sociais dos últimos tempos que
abriram as portas da ambição e do oportunismo, materializaram as paixões e as transformaram
em interesses.141
O cavalheirismo se dissolveu diante da maré do feminismo, dos transportes coletivos e
da entrada da mulher no mercado de trabalho na cidade142 “As ilusões se “foram“...” ninguém
se bate mais por ideais”. A literatura e matérias jornalísticas do período estão fartas de tais
queixumes. Os ideais não se foram, simplesmente mudaram: o automóvel, a elegância, o retrato
no jornal, a carreira diplomática resumem os novos anseios das novas gerações do início do
século XX. No período, a vigência social de valores interiores (valores morais, ideais,
essenciais) dá a vez para os valores exteriores, materiais, superficiais, mercantis. (trajes, moda
atualizada, luxo...)
As fachadas tornam-se preocupação permanente, não só na arquitetura da cidade: “...
nestes tempos, a fachada é tudo”

143

. No Rio do início do século XX é o processo de

transformação urbana que dá o tom para a definição da atmosfera cultural, as relações sociais se
estabelecem como um sucedâneo do projeto urbanístico que as circunscreve.
Em 1913 Lima Barreto escreve um dos primeiros contos sobre um tema que depois se
tornaria banal. É a estória de uma mulher que se apaixona por um carro, entregando-se em
adultério a um homem inexpressivo para poder usufruir do carro. Reveladora do mesmo tema é
a narrativa do cronista cujo amigo se apaixonara perdidamente por um manequim de cera,... que
vivia sempre na moda. Nos dois casos, o objeto da paixão deixa de ser a pessoa humana e passa
a ser a coisa, passa do pessoal para a mercadoria...144
A concorrência da ciência, do jornalismo, do cinematógrafo, as transformações nas
técnicas de comunicação, aprofundando as mudanças no modo de vida em todo o mundo num
curto espaço de tempo abalaram a posição ocupada até então pela literatura. A fotografia e o
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cinema tornaram dispensáveis e enfadonhos os longos comentários dos cronistas tradicionais.
Os novos objetos, instrumentos, hábitos gerados e estabelecidos num prazo muito curto
tornaram inadequadas e superadas as imagens literárias tradicionais. A adaptação da literatura à
nova realidade teve um preço: perdeu a sacralidade. Ela é que teve de adaptar-se ao mundo, não
mais o mundo se adaptaria a ela como no século XIX romântico.
“Ao lado da tentativa de aproximar a escrita literária da linguagem jornalística, de capturar
a velocidade da movimentação mecânica ou a „fiel reprodução da vida‟ das imagens obtidas
pela fotografia e pelo cinematógrafo, de figurar a impressão de aceleração na passagem do
tempo que se acentuara desde os anos 80 do século passado [XIX], houve outros confrontos
menos miméticos entre forma literária e artefatos técnicos modernos...”... “Tendo em vista
esse horizonte técnico que começa a se esboçar aqui sob a forma de fonógrafos,
daguerreótipos [aparelho primitivo de fotografia, inventado por Daguerre em 1839],
biógrafos, métodos fotoquímicos de impressão e a se firmar, sobretudo a partir da
industrialização da energia elétrica desde os anos 10, interferindo a princípio discretamente
e, com o tempo, de forma decisiva no modo de produção e reprodução cultural no país, no
que diz respeito à técnica literária tal interferência obedeceria fundamentalmente a três
procedimentos básicos: imitação, estilização e deslocamento” 145

O ritmo da vida cotidiana reduziu drasticamente o tempo livre para a fruição literária.
A diminuição do tempo, a concorrência do jornal diário, do livro didático, da „revista mundana‟,
dos manuais científicos, ao lado de novas formas de lazer, tecnológicas, como o cinematógrafo,
o gramofone, a fotografia, e outras novidades técnicas que chegavam, obrigaram a um processo
de seleção e exclusão e reduziram o papel da literatura tradicional. Houve a perda progressiva
desse gosto literário devido à industrialização e ampla difusão da imprensa, e pelos fatores
acima citados.
Inúmeras resistências se manifestaram contra esse processo de banalização e
neutralização da força cultural da literatura, como é o caso de Euclides da Cunha. O jornalismo
passa a absorver quase toda a atividade intelectual no período. Juntamente com o processo de
mercantilização da cidade, o jornalismo cresceu e invadiu territórios antes intocados. Os
jornalistas ditavam novas modas e novos hábitos, e disputavam com a própria Igreja a disputa
pelo controle das consciências. Cartas e consultas de leitores às redações mostram preocupações
antes restritas aos confessionários. A concorrência do jornalismo deixava inquietos os literatos
mais ciosos da seara literária. Impondo a padronização da linguagem e empregando em suas
redações muitos dos homens de letras, exerceu um efeito negativo sobre a criação artística pelo
sufocamento da originalidade dos autores e pelo processo de banalização da linguagem literária.
A baixa remuneração exigia que escritores produzissem muito, impedindo maior apuro com o
estilo e a expressão. João Luso, um jornalista experiente, se espanta com Euclides da Cunha no
Jornal do Commércio na redação de um pequeno texto: “Levou aquilo mais de três horas, para
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ocupar no dia seguinte um reduzido espaço no jornal” 146.
O jornalismo se expandia. É evidente sua força e sua ação, tanto sobre as classes
conservadoras como sobre a „massa‟: caixeiros, funcionários de todo tipo, aventureiros. Talvez
a primeira manifestação do fenômeno de manipulação de consciências em massa no Brasil tenha
sido suas campanhas contra os velhos hábitos, pela implantação de novos costumes, a criação de
um clima geral de euforia e otimismo pela „Regeneração‟ e pelo „smartismo‟.
Com o advento da I Guerra o tom mundano e cosmopolita dessa imprensa começa a
ser estigmatizado e maiores são as críticas contra os intelectuais que se alienavam da sua própria
terra e realidade, trocando-a pela fantasia ou pela Europa. A intelectualidade passa por uma
depuração nas suas crenças, gostos, idéias. Com a guerra vêm também as dificuldades: a
elevação dos preços e as restrições à importação do papel de imprensa coincidem com a crise
econômica e a redução do consumo. Por questão de sobrevivência, muitos órgãos cedem à
“cavação”, ao elogio pago, ao mercenarismo político. Outros se aliam aos escroques do jogo do
bicho. Os jornalistas assalariados se ressentem das dificuldades da crise. O ingresso maciço dos
literatos no jornalismo é mostra eloqüente da mudança na condição social do artista. Os novos
tempos já não eram aqueles em que sua sobrevivência se garantia com a generosidade da
aristocracia mais refinada, ou com um sistema de oposição política bem consolidado
socialmente, ou com a generosidade de suas famílias quando tinham posição social. Com a
República veio a insegurança econômica, e todos tinham de batalhar por um emprego seguro. O
amplo analfabetismo da população impedia o desenvolvimento do mercado editorial.
Intelectuais viram-se obrigados a garantir sua sobrevivência no jornalismo, no funcionalismo
público ou na política. Todos lutam para entrar na Academia Brasileira de Letras, que os
consagraria e lhes garantiria crédito em qualquer casa editora do Rio. Sobretudo os colocaria
sob a tutela protetora do Estado. “É uma espécie de aposentadoria literária”.
Com a I Guerra, a já difícil situação dos intelectuais se agravou. Aparecem então as
primeiras entidades profissionais para a defesa dos interesses da classe, como a Sociedade
Brasileira dos Homens de Letras, a Sociedade dos Autores e a Sociedade Brasileira dos Autores
Teatrais. “Todos os homens de letras são vítimas indefesas nas mãos hábeis das casas
editoras”. Eles lutam contra a aviltação do seu „produto‟ específico que vendem no mercado
econômico e unidos, pretendem tirar proveito das novas competências do Estado, lutando pelos
direitos autorais: “a produção intelectual é tão digna quanto as outras e tanto quanto as outras
merece a produção das leis” 147
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A nova sociedade abre espaço para a mercantilização da literatura: a “Agência
Literária” se dispunha a fornecer por encomenda, “discursos parlamentares, conferências
literárias, artigos de crítica literária sobre qualquer obra”; O Chocolate Lacta promove um
concurso oferecendo 500$000 por um soneto que “pela perfeição, apuro da forma, sugestão e
pela maneira com que puser em evidência o sabor, o encanto e as qualidades nutritivas do
Lacta, for considerado o melhor”.148
Assim, consolidado o regime republicano e mortas as esperanças da “Grande
Mudança” com que todos sonhavam, o grupo intelectual oscila entre a tradição engajada da
“geração de 1870” e a tendência de assimilar a „nova sociedade‟. O grupo perde a unidade
com que lutara pelas reformas, e começam a surgir as rachaduras quanto ao modo de se
inserir na nova situação histórica. Coelho Netto é uma das personalidades literárias, após pouco
mais de 10 anos da República dos Conselheiros. Não é o único caso, pois ele e Olegário
Mariano são representativos de uma série de autores que iniciaram a mais profunda rachadura
dentro do grupo dos intelectuais.
Surge a “camada dos vencedores”, como os chama Nicolau Sevcenko.149 São aqueles
que aderem ao grupo dos arrivistas da sociedade e da política, e com isso passam a desfrutar de
grande prestígio e sucesso no regime e no público urbano. São os „assimilados‟ à „nova
sociedade‟, favorecidos com pequenas e grandes sinecuras, freqüentadores dos salões burgueses
e de conferências elegantes, bem remunerados por sua grande produção. Assumem o estilo da
“Belle Époque”, e „vencedores‟ naquele momento, têm como concepção de cultura, a expressão
de Afrânio Peixoto, outro representante desta casta, que define a literatura como “o sorriso da
sociedade” 150. São os filhos da „Regeneração‟, atuando intensamente na imprensa, fazendo do
jornal e da revista sua tribuna para seu público consumidor de suas crônicas, reportagens,
folhetins, poesias, comentários, críticas, orientações didáticas para tudo, desde questões
lingüísticas, à moda, política ou culinária. Sua produção volumosa e indiscriminada acostumava
seu público ao seu consumo e à sua interferência nos pormenores da vida. Com isso tinham um
público cativo para seus livros, editados regularmente. O segredo de seu sucesso estava no
ajustamento aos gostos e anseios do público, quanto aos temas, à linguagem e retórica. Com
seus trajes de acordo com o figurino europeu, preocupam-se em representar nos atos e palavras,
as aspirações da burguesia carioca de estar „up-to-date‟.151
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Não demora muito a hostilidade entre esses „vitoriosos‟ e os que permaneceram à
margem, por falta de adaptação, ou por apego às raízes:
“A literatura brasileira atualmente está dividida em dois campos opostos: o dos escritores
que têm casaca e o dos que não têm. [...] Ao modesto artista do paletó curto e chapéu mole,
vedam a entrada no Palácio Monroe; em compensação esses mesmo artista de paletó saco e
chapéu mole nega aos outros, os de casaca, o direito de fazerem arte cá fora”.152

Esse grupo dos “vencidos” define outras áreas e modos de atuação. Marginalizados,
optam por formas incompatíveis de reação. De um lado os resignados diante do consumado,
estóicos embora exibindo duramente sua dor. De outro lado, os inconformados com a nova
ordem das coisas, reagindo pela combatividade, buscando na pregação reformista, o desagravo
para seu abandono. São estes que mantêm a tradição da “geração de 70”.
Os primeiros (os resignados) são principalmente os simbolistas e remanescentes do
romantismo. Vêem com horror a vitória do materialismo e do individualismo, o reducionismo
dos valores aos padrões do mercado e do consumo, reprovam e repudiam a nova realidade.
Cultivam suas noções de solidariedade, não tergiversando jamais em seus princípios. Tornaramse candidatos à miséria e à tísica. O maior exemplo desse grupo é Cruz e Souza.
O segundo subgrupo dos “vencidos” (os inconformados) é formado por aqueles
autores empenhados em fazer de sua obra, um instrumento de ação pública e de mudança
histórica. Atitude esta de certa forma reforçada pela nova sociedade, pois com a república se
legitima a relação entre a perspectiva profissional e a gestão pública, se prestigia o „soldadocidadão‟, e os políticos eram definidos não pela sua condição, mas pelo desempenho como
representantes dos interesses de grupos particulares, dos paulistas, do comércio do Rio, da
agricultura, da classe dos caixeiros, etc..A atuação pública de indivíduos e grupos advém de sua
posição na sociedade, explicitando nessa parcialidade, a fragmentação da sociedade tradicional.
No Império isso seria inimaginável. Basta lembrar o que aconteceu com Mauá, deputado,
quando defendeu interesses particulares no parlamento.
Os “intelectuais de casaca” pertencem àquela tradição de José de Alencar, que sempre
separou o escritor e o homem público. O primeiro subgrupo acima citado, considerado como o
“grupo boêmio‟, é reminiscência do romantismo, que sempre prestigiou o homem de letras. O
segundo subgrupo, dos inconformados e reformistas, se ajusta às potencialidades da nova
realidade, dedicando-se a dispor das ciências e cultura européias a fim de conhecer a fundo
a realidade nacional e poder dirigir o curso da sua transformação a partir do ofício que
exerciam. Esses “escritores-cidadãos” exerciam suas funções com o olhar nos centros de
decisão e nos rumos da sociedade, numa atitude de nacionalismo intelectual. Como não tinham
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condições materiais estáveis, esses escritores, profundamente envolvidos no processo político e
social, iriam se bater na luta pela sobrevivência. Buscando alívio para sua situação, oscilam
entre o desejo de usufruir de um mecenas, e o desejo de exercer tutela sobre a sociedade. O
pensador Farias Brito dizia que
“ainda não tivemos um estadista que se lembrasse de adquirir ou que pensasse sequer em
merecer o título de protetor das letras e das artes. [“...] Essa, entretanto, tem sido em toda
parte a mais alta e a mais nobre aspiração dos homens de estado” 153

José Veríssimo e Lima Barreto lembravam que era uma função da elite social de
espírito cultivado, manter “salões literários”, que fizeram a “florescência, o brilho, a riqueza da
literatura francesa”. 154
Na falta dessa iniciativa, restava fazer prosélitos no povo através do „novo
jornalismo‟, ou influir sobre as decisões do Estado através de associações cívicas de pressão,
como a já citada Liga Nacionalista de Bilac. Na verdade, nenhuma dessas esperanças, o
mecenato ou a tutela, se realizou. No entanto, a situação de guerra (1914-18) ampliou seu
espaço de ação.
Intelectuais mais conseqüentes e independentes procuraram livrar a literatura do seu
rumo de degradação com sua crença nacionalista, agora exacerbada pela conjuntura, e com a
retomada da principal corrente do início da República, praticamente abandonada com a „vitória‟
do cosmopolitismo da Regeneração. Sílvio Romero, Nabuco, Afonso Arinos, Mello Morais,
Euclides da Cunha são os nomes à frente dessa retomada. A nova situação internacional os
obriga a voltar-se para si mesmos, para o território e sua gente, na urgência de prover um saber
sobre a realidade da nação. A desconfiança e o desprezo para com a elite política renascem com
mais força, após um período de latência. Na convergência desses fatores, nasce a proposta
estética mais candente deste final do período em análise, com Monteiro Lobato. “A Estética da
Vida” (1921) de Graça Aranha dá mais consistência teórica e filosófica, além de maior
refinamento literário a um caminho que Lobato já delineara. As condições do período têm
grande influência na proposta de ambos. Esses intelectuais já tinham a predisposição para a
prática da tutela sobre a opinião pública. Agora, pela força das circunstâncias, pela expectativa
de uma orientação ou de uma diretriz, esses intelectuais não se furtam à „convocação‟. A
situação da conjuntura no momento lhes convinha.
“O poeta [...] é o refletor de todas as pulsações da vida universal, a condensação simbólica
de todas as grandezas reais ou imaginárias,a harmonia arrancada da orquestração esparsa de
todas as vozes do mundo, a intuição de todas as forças secretas que nos dirigem. É ele
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quem nos aponta, sobre a vocação de tudo que há de grande e belo no passado, os
esplendores e as tempestades do futuro”155

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LIMA BARRETO E A 1ª REPÚBLICA
A realidade é mais fantástica do que tudo o
que nossa
inteligência possa fantasiar.
(Os Bruzundangas, p. 73, parafraseando
Dostoievski

Através de método contundente, o autor transmite aos leitores sua concepção e seu
sentimento relativo aos eventos que o circundavam. Forçava-os a uma reação, a uma tomada de
posição na proporção do estímulo dado. A função crítica, combatente e ativista se ressalta nos
textos de Lima Barreto.
2.1. Os temas de sua obra incluem movimentos históricos, relações sociais, políticas,
econômicas e culturais; ideais sociais, políticos e econômicos; crítica social, moral e cultural;
discussões filosóficas e científicas; referências ao presente imediato e ao futuro próximo; ao
cotidiano urbano e suburbano, à política nacional e internacional, à burocracia, a dados
biográficos, à realidade do sertão, descrições geológicas e geográficas e análises históricas.
Praticamente tudo o que a realidade de sua época oferecia de mais relevante. E todo esse
temário é articulado nos textos de tal forma que não pode ser dissociado ou isolado algum tema
sob pena de comprometer o todo. Tudo compõe um mosaico turbulento que desnuda a “Belle
Époque” de sua frivolidade.
2.2. Sua galeria de personagens é das mais vastas e variadas da literatura. Destacam-se os
tipos execrados em meio a uma legião de figuras representativas dos mais diversos meios:
burocratas, apaniguados, padrinhos, influentes, pequenos, médios e grandes burgueses,
arrivistas, charlatães, “melindrosas”, “almofadinhas”, militares, aristocratas, gente do povo, dos
subúrbios, operários, artesãos, caixeiros, subempregados, desempregados, violeiros, vadios,
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mendigos, bêbados, capangas, cabos eleitorais, capoeiras, policiais, prostitutas, intelectuais,
jornalistas, bacharéis, ex-escravos, agregados, criados, políticos, sertanejos, mulheres
casadeiras, noivas, solteironas, recém-casadas, arrimo de famílias, crianças, casais, loucos,
tuberculosos, leprosos, criminosos, adúlteros, homicidas, agitadores, estrangeiros, agiotas,
banqueiros, mascates, grandes e pequenos comerciantes, atravessadores, esportistas, artistas de
teatro, cançonetistas, coristas e alcoviteiras. Ou seja, praticamente todo o Rio do seu tempo que
nos é transmitido como agitado, tenso e condensado mais nos vícios que nas virtudes.
As personagens trazem a marca do seu meio e constituem o objeto da crítica social do
autor. Não aparecem de forma decorativa ou inócua, mas concorrem para o destino de sua
literatura que Sevcenko classifica como “militante”. 156
“A minha atividade excede em cada minuto o instante presente, estende-se para o
futuro. Eu consumo a minha energia sem recear que esse consumo seja uma perda
estéril, imponho-me privações, contando que o futuro as resgatará – e sigo o meu
caminho” 157

2.3. Os ambientes onde o autor busca seus heróis e vilões são os mais variados e de diversos
níveis. Descrições suas envolvem interiores domésticos burgueses e populares, estabelecimentos
do grande e pequeno comércio, cassinos e bancas do jogo do bicho, festas e cerimônias
burguesas, cosmopolitas, cívicas e populares; bares, malocas, bordéis, alcovas, pensões baratas,
hotéis, restaurantes populares, pardieiros, repartições públicas, ministérios, gabinete
presidencial, cortiços, favelas, prisões, hospícios, redações, livrarias, confeitarias, a bordo de
navios, trens, automóveis e bondes, zonas rurais, ruas, praias, jardins, teatros cinemas, estações
ferroviárias, pontos de bonde, cais, portos, escolas, academias, clubes, ligas cívicas, casernas,
cabarés, cemitérios, circos, teatros de marionetes, tribunais, oficinas. A preocupação do autor é
abranger o máximo possível da realidade social, traduzindo sobretudo suas fissuras e tensões.
Sua atenção não se prende ao cenário de bronze e cristal montado no centro da cidade para a
convivência e sociabilidade dos beneficiados com as recentes transformações históricas. Voltase à realidade doente, oculta atrás daquela fachada imponente, para chocar e instigar o leitor.

158

2.4. Os registros históricos em meio a seus escritos são de larga amplitude, e compreendem
anotações locais, nacionais e internacionais, envolvidas em rigorosa análise dos níveis social,
político, econômico e cultural (não necessariamente sistemáticos e simultâneos) e marcados pela
precisão cronológica e pela perspectiva relativista, ética e voluntarista. Perspectiva relevante em
suas discussões sobre filosofia e história. Lima Barreto tinha uma visão clara dos limites e das
propriedades do saber humano, em particular do grande mito do seu tempo – a ciência. Sua
156

(cf Histórias e Sonhos, p 34)

157

(Lima Barreto em “O Destino da Literatura”).

158

(cf Gonzaga de Sá, p 268-9).

compreensão do processo do conhecimento revela um fundo de Kant, talvez traduzido de
Schopenhauer, de quem era leitor: todo saber é compreendido como mera representação
subjetiva da consciência. Resulta daí o relativismo que rejeita a priori qualquer interpretação
determinista ou naturalista que tenha a pretensão de ver no comportamento humano ou nos
processos históricos a ação de leis naturais imponderáveis. Se o que dirige os homens não são as
potências naturais, deve ser sua vontade e seus desígnios, orientados por valores estipulados
conscientemente, entre os quais os mais elevados se referem à verdade e à justiça entre os
homens.
“Oto, sem eiva de pedantismo ou de suficiência presumida, era um gênio universal,
em cuja inteligência a total representação científica do mundo tinha lhe dado não só a
acelerada ânsia de mais saber, mas também a certeza de que nunca conseguiria
sobrepor ao universo as leis que supomos eternas ou infalíveis. A nossa ciência não é
mesmo nem uma aproximação: é uma representação do universo peculiar a nós, e
que, talvez, não sirva para as formigas e gafanhotos. Ela não é uma deusa que possa
gerar inquisidores de escalpelo e microscópio, pois devem sempre julgá-la com a
cartesiana dúvida permanente. Não podemos oprimir em seu nome”. 159

2.5. Os gêneros literários na obra de Lima Barreto se distribuem entre o romance, a sátira, o
conto, a crônica, memórias e correspondências epistolares. Ele desenvolve esses gêneros em
processos literários que correspondem à narrativa caracterizada pela combinação simultânea de
gêneros, estéticas e estilos, à rejeição de artifícios retóricos, à linguagem comum e descuidada, à
ironia que tende à sátira e à paródia. Já no início de sua carreira de escritor fixou como objetivo
“escapar às injunções dos mandarinatos literários, aos esconjuros dos preconceitos, ao
formulário das regras de toda sorte”, e manteve esta proposta na prática.160 Absorveu algo do
romance francês, da ficção russa, da novela humorística inglesa, das parábolas do classicismo,
do teatro escandinavo, sem prender-se a nenhum deles.
“Nós não temos mais tempo nem o péssimo critério de fixar rígidos gêneros literários,
à moda dos retóricos clássicos com as produções do seu tempo e anteriores. Os
gêneros que herdamos e que criamos estão a toda a hora a se entrelaçar, a se enxertar,
para variar e atrair” 161

Variando e atraindo em toda sua criação, Lima Barreto procura reforçar sua
capacidade comunicativa e maximizar sua expressividade. Isso lhe dá uma flexibilidade no trato
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e combinação de diferentes vertentes estéticas. Admira o naturalismo, particularmente de
Aluísio de Azevedo, tinha apreço ao neo-romantismo, convivia com o racionalismo de Sterne,
Swift e Voltaire. Sua produção entretece numa única trama diferentes ramos estéticos, de
matrizes artísticas diversas.
“É que hoje não há entre nós aquela intolerância de escolas que caracterizou o áureo
período do nefelibatismo. Reina hoje na República das Letras uma grande liberdade
de opinião que era bom reinasse em outras repúblicas, uma das quais é muito nossa
conhecida” diz o autor com ironia162

2.6. Originalidade da obra de Lima Barreto
O autor trata de temas, ambientes e personagens que fazem referência ao cotidiano, ao
ambiente doméstico, às classes sociais baixas, abandonando teorias clássicas quanto ao estilo.
Segundo a tradição fariam parte de comédia burlesca ou farsa popular. Em Lima Barreto têm
um tratamento superior que lhes dá dignidade humana. Ele rompe a teoria clássica da separação
de estilos, confundindo-os e interpenetrando-os. A fusão de estilos é a constante em sua obra, é
o que lhe dá homogeneidade. E o autor tem plena consciência dessa orientação dada à sua
produção.
“Parece-me que o dever dos escritores sinceros e honestos é deixar de lado todas as
velhas regras, toda disciplina exterior dos gêneros e aproveitar de cada um deles o que
puder e procurar, conforme a inspiração própria, para tentar reformar certas
usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir as nossas
grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos homens, para soldar,
ligar a humanidade em uma maior, em que caibam todas, pela revelação das almas
individuais pelo que elas têm de comum e dependente entre si” 163

Insistia em que as preocupações gramaticais e estilísticas não deturpassem a
naturalidade dos personagens, nem fantasiassem os cenários. Duas vogas literárias dominavam
sua época: o parnasianismo, representado principalmente pelo formalismo de Coelho Netto, e a
linguagem castiça e empolada do “clássico”, muito usado entre políticos, bacharéis e
intelectuais. Ambas enfraquecem a vitalidade da produção artística e tira a força de impacto do
seu conteúdo. Lima Barreto hostilizava ambas de forma direta, ou através do seu próprio modo
de composição descuidado, sem se importar com cacófatos e outros „vícios‟, desafiando as
correntes oficiais. 164 Repetia com prazer que “toda a duvidosa e brigona gramática nacional
me tem por incorreto”.

162

(“Impressões de Leitura” p 195).

163

Histórias e Sonhos, p. 33).

164

(cf Isaías Caminha p 172 sobre Coelho Netto e o parnasianismo; sobre o “clássico” cf Bruzundangas p 225, Gonzaga de Sá p.30,
Policarpo Quaresma p. 219-20).

Esta vontade de inovar o leva a procurar soluções originais para que os múltiplos,
densos e complexos planos da realidade que se dispõe a trabalhar, possam ser assimilados pela
sua linguagem artística. Utiliza a paródia e a prosopopéia e constantemente recorre à variação
sociolingüística para acentuar a caracterização dos personagens: o sotaque de estrangeiros, os
humildes, os imigrantes de condição social inferior. 165
Sua preocupação era garantir a ampliação da comunicabilidade da obra, mas sem
provocar a estranheza ou a retração do leitor: “Não sou contra a inovação, mas quero que não
rompa de todo com os processos do passado, senão o inovador arrisca-se a não ser
compreendido ”166
2.7. A ironia e a caricatura são seus recursos básicos na ficção. Sua ironia, ampla e presente
em toda a obra, vai da simples malícia ao mais profundo humour.167 Era seu mecanismo de
defesa diante dos entraves de sua vida pessoal e sua carreira. Analisando o humour de Machado
de Assis, o perfil traçado sem dúvida se inspirava no seu próprio.168. Afirma categoricamente
que “a ironia vem da dor”.169 Sua convicção de que a realidade não fala por si e que é preciso
que seja exagerada criticamente para mostrar seus defeitos e deformações para que desperte o
desprezo geral, é o que o leva à caricatura.170 Recurso bastante eficaz em sua obra. Inúmeras
referências a Swift, Dickens, Voltaire, Balzac, Maupassant indicam que nesses autores Lima
Barreto busca os modelos para a ironia, o humor e a caricatura. Preserva, contudo sua
originalidade.
2.8. Sua estética manifestada no jornalismo se distingue pela simplicidade, pelo despojamento,
espírito de síntese, aplicados à narrativa. Sua temática volta-se para o cotidiano, os tipos
comuns, as cenas de rua, os fatos banais, a linguagem usual. O desejo de comunicar-se é o que o
leva por este caminho.
“Quero falar das minhas dores e dos meus sofrimentos ao espírito geral e no
seu interesse, com a linguagem acessível a eles. É este o meu propósito,o meu
único propósito”. 171
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Lima Barreto, que criticava duramente os vícios do jornalismo, busca justamente nos
aspectos positivos do jornalismo as qualidades mais marcantes de seus textos, indissociáveis de
sua longa carreira de colaborador da imprensa carioca.
Todo esse conjunto do seu fazer literário tem um resultado bastante criativo. Sua
linguagem é
“comum, transparente, descuidada, de comunicação imediata, de estilo jornalístico,
anti-retórica, sem efeitos, clichês e chavões, fluente, homogênea, com pequena
variação sociolingüística, utilizando a paródia e a prosopopéia, reveladora, direta,
pouco metafórica, pouco imagística e altamente concreta”.172
Há coerência e uniformidade na fusão de estilos, tendendo à eliminação da idéia de
estilo. Essa descaracterização de estilo busca uma comunicabilidade mais imediata e expressiva
com um público mais vasto.
Comentando uma crítica à sua linguagem simples e despojada, Lima Barreto diz:
“Percebi que tem de estilo a noção corrente entre leigos e... literatos, isto é, uma
forma excepcional de escrever, rica de vocábulos, cheia de ênfase e arrebiques, e não
como se deve entender com o único critério justo e seguro: uma maneira permanente
de dizer, de se exprimir o escritor, de acordo com o que quer comunicar e transmitir”
173

E se referindo ao seu “Isaías Caminha”:
“se me esforço por fazê-lo literário é para que ele possa ser lido, pois quero falar de
minhas dores e meus sofrimentos ao espírito geral e no seu interesse, com a linguagem
acessível a ele” 174

A justificativa dessa preocupação de atingir um público vasto, desse desejo de
comunicação está na sua concepção utilitária da arte, que o leva a concebê-la como força
libertadora e de ligação entre os homens. Chegava a supor a literatura como um complemento
para a religião.
“... o homem por intermédio da Arte, não fica adstrito aos preceitos e preconceitos de
seu tempo, de seu nascimento, de sua pátria, de sua raça; ele vai além disso, mais
longe que pode, para alcançar a vida total do Universo e incorporar a sua vida na do
Mundo. ...Mais do que qualquer outra atividade espiritual de nossa espécie, a Arte,
especialmente a Literatura, a que me dediquei e com quem me casei; mais do que
nenhum outro qualquer meio de comunicação entre os homens, em virtude mesmo do
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seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino na nossa triste
humanidade”.175

A arte é instrumento eficaz e sua correta utilização tem efeito decisivo sobre a
comunidade humana. Sendo canal de comunicação, é veículo de valores éticos superiores e
indicadora de comportamentos. Não pode ser vista como o era pelo personagem que confundia
arte, literatura, pensamento com distrações de salão176 A militância é a única relação compatível
com sua grandeza e potencialidade177
Concluindo, pode-se afirmar com Sevcenko, que
“há uma evidente e profunda conexão entre os conteúdos e a linguagem de sua obra.
Adotando como recursos literários a mistura de estilos e a linguagem despojada, o autor
garantia a seus textos a eficácia pretendida. Por um lado revestia os personagens populares
e as vítimas da abominação social de uma dignidade superior e universal, e de outro,
assegurava a mais ampla difusão9 de sua obra e de seus ideais. Os conteúdos temáticos
eram, portanto nobilitados pelos recursos de linguagem e está modelada pela realidade que
veiculava o conjunto constituindo uma totalidade harmoniosa e votada à máxima
viabilidade comunicativa. Daí a força de penetração e impacto perfeitamente calculada de
seus textos, ajustados de forma notável ao papel crítico atuante e inconformista a que o
autor os destinava”. 178

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. SELEÇÃO DE TEXTOS179
"Ler os livros de Lima Barreto (...) é um exercício de consciência histórica que conta com a
vantagem, como poucas vezes noutro escritor brasileiro, de um difícil testemunho: constatar
como a vida, e nesta a opressão e o fracasso, se converte em literatura.”
(Antonio Arnoni Prado) 180

3.1. - As posturas do autor diante de temas relacionados ao “poder”
O “poder” aqui engloba desde as estruturas políticas, como o governo e as ideologias,
até as instituições culturais como a imprensa e a ciência, aos modelos de comportamento
coletivo, como o cosmopolitismo e o bovarismo, até mesmo o relacionamento cotidiano,
3.1.1.- Mazelas do governo republicano.
Em toda obra de Lima Barreto podemos encontrar críticas, já que Lima Barreto não
perde a oportunidade de denunciar a corrupção política e econômica que empesteava o regime
republicano. A crítica se fazia contundente principalmente porque o autor tinha idéia bastante
elevada das funções e fins da política:
“... analisar as condições de vida de gentes que viviam sob céus tão diferentes e de
resumir depois o que era preciso para sua felicidade e para seu bem-estar em leis
bastante gerais, para satisfazer a um tempo ao jagunço e ao seringueiro, ao camarada
e ao vaqueiro, ao elegante da Rua do Ouvidor e ao semibugre dos confins do Mato
Grosso...” 181

Suas sátiras se concentram mais nos romances: Numa e Ninfa, Triste Fim de
Policarpo Quaresma e em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Nesse aspecto, alguns dos
contos destacados por Sevcenko são “Hussein Ben-Ali Al Balec e Miquéias Habacuc” e “O
Falso D. Henrique V”, por suas sátiras cáusticas. Mais sutis, mas igualmente expressivos, os
contos “Como o Homem chegou” e “O Meu Carnaval”.
Ante seu elevado ideal de política, o que o autor vê? “Proclamara-se a república e a
política ofereceu... campo mais fácil e menos trabalhoso para a vida abundante”.
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- Nota: as citações das páginas a seguir, bem como as citações anteriores referem-se à edição das obras completas
de Lima Barreto de 1956.
Obras de Lima Barreto podem ser encontradas on line: (além de outros endereços) em
http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=3&searchName=Lima+Barreto&searc
hmode=3&searchName=Lima+Barreto&searchDescription=&searchExtention=category%3A5&sizeCriteria=atleast&siz
evalue=10&start=0
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Num país de estrutura econômica frágil, a condição de político era sinônimo de
regalias e dinheiro fácil que “das privações de todos tiram ócios de nababo e uma vida de
sultão...” 182
Concussão, peculato, prevaricação, conluio entre políticos, „coronéis‟ e plutocratas,
falcatruas, empreguismo, nepotismo, filhotismo, arbítrio, desmandos, etc., é tudo o que o
governo republicano apresentava como a dura realidade, que se chocava com o ideal do autor, a
merecer toda sua ironia: “Não há dúvida de que a República se aperfeiçoa e a nossa
democracia é exemplar” 183
Ou “Isto é bem um futuro Egito...” ironiza o autor pensando nos sultões e nos
miseráveis felás.
O sistema político, oligárquico e clientelístico, se compunha de facções que se
aglutinavam desde a aliança de coronéis do interior, até a rede de cabos eleitorais e capangas
urbanos, todos unidos a fim de se apossar dos cargos e dos cofres públicos, e aí iniciar a
partilha:
“Chegada que é uma facção ao poder, trata imediatamente de esbanjar a fortuna
pública, a fim de manter e angariar prosélitos; e os cuidados materiais e intelectuais,
os de assistência e saúde pública, ficam de lado, para quando? Para quando se
consolidar no poder a retumbante agremiação política que está sempre balançando ...”
184

A ordem pública, diante da fraqueza do Judiciário e do envolvimento da polícia nas
patranhas partidárias, ficava nas mãos dos jagunços, capangas, capoeiras. Estes são personagens
freqüentes na galeria barretiana. Esse mandonismo republicano se tornaria institucional, como
um sistema de segurança e um elemento operacional da 1ª República.
“Nascendo como nasceu, com esse aspecto de terror, de violência, ela vai aos poucos
acentuando as feições que já trazia no berço” 185

O problema principal para o autor era o efeito sobre o país e a população. A
politicagem desenfreada representava o regime da irracionalidade administrativa, repercutindo
em toda parte, gerando insegurança, privação, miséria e marginalização. O abandono do interior
e das populações rurais era total. Nas cidades, os beneficiados eram sempre o mesmo pequeno
grupo. As estruturas sociais e econômicas da nação se congelavam. Vejamos como é a reflexão
do personagem Policarpo Quaresma:
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“Aquela rede de leis, posturas e de preceitos, nas mãos desses regulotes, de tais
caciques se transformava em... instrumento de suplícios para torturar os inimigos,
oprimir as populações, crestar-lhes as iniciativas e a independência, abatendo-as e
desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas faces amareladas
e chupadas que se encontravam nos portais das vendas preguiçosamente; viu também
aquelas crianças maltrapilhas e sujas, d‟olhos baixos, a esmolar disfarçadamente pelas
estradas; viu aquelas terras abandonadas, improdutivas, entregues às ervas e insetos
daninhos; viu ainda o desespero de Felizardo, homem bom, ativo e trabalhador, sem
ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe
passava pelas mãos ...” 186

3.1.2. - As ideologias
Estas também eram fator de irracionalidade, insegurança e opressão, quando
intolerantes. As considerações do autor sobre elas podem ser encontradas no Triste Fim de
Policarpo Quaresma, no Clara dos Anjos e no Numa e Ninfa. Deram elas origem a um
conto, A Sombra do Romariz, e se acham difundidas nos Contos Argelinos. As críticas de
Lima Barreto dirigem-se contra cinco correntes políticas, mais ou menos intercambiáveis: o
jacobinismo, o positivismo (como corrente política e não como filosofia), o florianismo, o
hermismo e o republicanismo exaltado. Todos concorriam para uma forma de governo
centralizada, militarizada, ditatorial e se alimentavam do anticlericalismo e do antilusitanismo.
O autor se chocava principalmente com o discurso fechado dessas ideologias, fundadas em
princípios que dividiam os homens em “amigos e inimigos”, derivadas de uma utopia de
proporcionar a harmonia e a felicidade social, mas ao custo da prepotência e do despotismo. O
personagem Inácio Costa, funcionário publico era representante dessa mentalidade:
“Havia no seu feitio mental uma grande capacidade para a crítica, para a comparação
e fazia depender toda a felicidade da população em uma simples modificação na
forma de transmissão da chefia do Estado. Passara pelos jacobinos florianistas e tinha
a intolerância que os caracteriza, e a ferocidade política que os celebrizou... Não se
dirá que não foi sincero; ele o era, embora houvesse nos seus intuitos alguma mescla
de interesse de melhoria na sua situação burocrática. Julgava-se coma certeza; e,
firmado na ciência, pois tirara toda sua argumentação do positivismo, todo ele
baseado na ciência e conseqüência dela, principalmente da Matemática, condenava os
adversários á fogueira” 187

Ainda em “Policarpo Quaresma” podemos ver que quando um dos grupos alcançava
o poder,
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(Numa e Ninfa, p. 29; cf tb em Policarpo Quaresma,o personagem tenente Fontes, p. 194)

“a cidade andava inçada de secretas, familiares do Santo Ofício Republicano, e as
delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas”. “Não havia mais
piedade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana...” 188

Se com os políticos de carreira, a ordem era irracional, sob os exaltados se tornava
absurda: câmbio incontrolável, preços do varejo em alta, insegurança, incerteza, opressão,
rotatividade febril dos cargos públicos, incorporação de homens aptos aos “batalhões
patrióticos”, etc..

3.2. - Lima Barreto e a imprensa na 1ª República
Outro dos alvos prediletos das críticas de Lima Barreto era a imprensa. O jornalismo e
seus agentes são criticados de forma mais densa e organizada em “Recordações do Escrivão
Isaías Caminha” e em “Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá”. O conto “O Jornalista”
retoma o tema.
Lima Barreto denuncia o envolvimento da imprensa com os cambalachos políticos.
Dispondo no início do século XX de equipamento técnico sofisticado e razoável pessoal nas
oficinas e redações, mas não tendo a segurança de um público amplo, a imprensa se tornava
sensível a „rendimentos extraordinários‟, à exceção talvez de uma empresa como o “Jornal do
Commércio”. O principal desses „extras‟ vinha do suborno político, em geral praticado pelo
próprio governo. O jornal operava assim como um reforço do esquema de corrupção do regime.
189

As campanhas jornalísticas para que o governo se comprometesse com determinadas
obras, beneficiando companhias, ou interviesse no mercado de abastecimento em proveito de
atravessadores, eram outra forma espúria de atuação jornalística. Na imprensa carioca, a maioria
dos proprietários era de origem portuguesa, como também no comércio e na indústria. Lima
Barreto sempre aludiu à relação estreita entre a imprensa e os interesses da comunidade
portuguesa.
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Além do suborno e das negociatas, jornais eram o meio mais estratégico para o

exercício da “cavação”. Um elogio mercenário a um „figurão‟ era retribuído normalmente com
um emprego público para o autor do elogio ou parente seu. 191
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(cf Isaías Caminha, p. 190; Gonzaga de Sá, p. 89)

Outro fato que perturbava Lima Barreto era o monopólio da opinião pública urbana,
assegurado pela imprensa. Sendo o único meio de comunicação social do período de ampla
penetração, quem tivesse condições de influir sobre uma ou mais redações de jornais, teria
projeção pública e receberia os dividendos dessa projeção (notoriedade, respeitabilidade,
mercados, solicitações, convites, promoções) aumentando mais ainda sua publicidade. Isso
ocorria com homens, e também com idéias, opiniões, obras.
“Quem não aparece no jornal não aparecerá nem no livro, nem no palco, nem em
parte alguma – morrerá. É uma ditadura” 192
“Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis; trabalham para a seleção das
mediocridades ...” 193

Para manter o interesse público e garantir as vendas era preciso alimentar a „fábrica de
novidades‟: daí a promoção de escândalos para incentivar a venda avulsa. Não os havendo, era
preciso criá-los. “Havia na redação forjadores de escândalos: um para os públicos, outro para
os particulares”.194 Dessa fábrica derivava em boa parte a regularidade do funcionamento do
regime:
“Naquela hora, presenciando tudo aquilo eu senti que tinha travado conhecimento
com um engenhoso aparelho de aparições e eclipses, espécie complicada de tablado de
mágica e espelho de prestidigitador, provocando ilusões, fantasmagorias,
ressurgimentos, glorificações e apoteoses com pedacinhos de chumbo, uma máquina
Marinoni e a estupidez das multidões. Era a imprensa, a Onipotente Imprensa, o
quarto poder fora da constituição” 195

3.3. - A ciência na virada dos séculos XIX para o XX
Elevada à condição de grande mito da “Belle Époque”, a ciência era outra instituição
muito comentada por Lima Barreto. Especulações sobre o tema são constantes, entremeadas
com as narrativas de “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, “Vida e Morte de M. J.
Gonzaga de Sá”, “Clara dos Anjos” e “Cemitério dos vivos”. O tema reaparece nos contos
“Agaricus Auditae” e “Uma conversa”.
Nosso autor mantinha reservas com relação a “essa milagrosa concepção de nossos
dias, capaz de nos dar a felicidade que as religiões não nos deram ...” Mantinha uma postura
relativista e idealista, não aceitando suas conclusões como sendo a “expressão exata de uma
ordem externa imutável e constante”. Acreditava que “as nossas sensações são interpretadas
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pelo nosso entendimento, de acordo com as imagens de certos padrões (com) que já estamos
predispostos a recebê-las...” 196
O que o incomodava na ciência da passagem do século XX era seu caráter
discriminatório e impulsionador da expansão colonialista das metrópoles européias. Sua reação
era a do colonizado „consciente‟ que se defende diante da avalanche colonizadora. “É que eu
senti que a ciência não é assim um cochicho de Deus aos homens da Europa sobre a
misteriosa organização do mundo” 197
As teorias de superioridade e inferioridade racial encontravam aceitação na sociedade
local. Em parte porque as oportunidades eram poucas diante da demanda, e qualquer forma de
diminuir a concorrência eliminando ou desmoralizando concorrentes era bem aceita. Havia
ainda a herança da escravidão recente. Tais teorias, embora falsas, davam substância e pretensa
validade a atitudes segregacionistas, e tinham efeito previsível quando se difundiam numa
sociedade pluriétnica como a brasileira.
Outro aspecto que o autor comenta a respeito da concepção de ciência em voga no seu
tempo, era o de que conclusões científicas tornadas dogmas, “em artigos de fé, em Corão
obsoleto” geravam situações de opressão. É o caso da “teoria dos caracteres adquiridos”
incorporada na jurisprudência do seu tempo, estabelecendo vínculos entre os crimes, as taras
paternas e a predisposição dos filhos. 198
Indignavam-no situações de manipulação indigna dos pacientes, como no caso de uma
parturiente que “um lente de partos quis fazê-la sujeitar-se ao „toque‟ por toda a turma de
estudantes”. Aliás, foi esse mesmo temor de manipulação arbitrária imposta pela „autoridade
científica‟, sem qualquer consideração pela humanidade dos pacientes, que motivou a rebelião
popular na “Revolta da Vacina”.199
A imagem do paciente tido como vítima indefesa diante de uma ciência absoluta e
desumana surge com força em “Cemitério dos Vivos”, através do protagonista Vicente de
Mascarenhas, internado no manicômio, entregue a um médico interessado em novas
experiências terapêuticas, e que “tinha perdido toda a proteção social, todo o direito sobre o
meu próprio corpo, era assim um cadáver de anfiteatro de anatomia” 200
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3.4.- Mistificações das elites: o cosmopolitismo e o “bovarismo”
Lima Barreto analisava como sendo responsáveis pelos males que assolavam o país,
certas atitudes de mistificação. Uma das principais seria o cosmopolitismo, causador de
distorções graves como inspirador das ações da elite. O tema está principalmente em “Vida e
Morte de M. J. Gonzaga de Sá” e “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, mas também
aparece em “Clara dos Anjos”, “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, e “Cemitério
dos Vivos”. Alguns contos centrados nessa questão: “Congresso Pamplanetário” e “Miss
Edith e seu Tio”.
A posição do nosso autor, sempre muito clara, aparece com todas as letras no
comentário que fez à obra de Oscar Lopes, dramaturgo contemporâneo seu:
“Sua visão da sociedade nacional é de um palacete do Botafogo. Ora, aquilo
não passa de uma macaqueação; não tem feitio seu, não se parece com o resto
do Brasil” 201
A sociedade brasileira era concebida por Lima Barreto como o fruto da combinação de
diferentes etnias e que em virtude dessa mestiçagem, havia atingido elevado grau de intimidade
e adaptação à natureza tropical do país. As elites locais preocupavam-se em transmitir a imagem
de uma nação branca e “civilizada” para os visitantes, para si mesmas e para o público europeu.
Para Lima Barreto isso era abominável, bem como a perspectiva pela qual o país era visto pelos
europeus, a ótica do exótico e do pitoresco. Como se não bastasse, essa perspectiva era
incorporada pela elite da capital da República. Para nosso autor, esse fato a tornava tão
estrangeira como os europeus e norte-americanos. Com orgulho coloca-se na palavra de
Gonzaga de Sá:
“Fugi dessa gente de Petrópolis, porque para mim, eles são estrangeiros, invasores, as
mais das vezes sem nenhuma cultura e sempre rapinantes, sejam nacionais ou
estrangeiros. Eu sou Sá, sou o Rio de Janeiro, com seus tamoios, seus negros, seus
mulatos, seus cafusos e seus „galegos‟ também...” 202

São esclarecedoras para a compreensão de como nosso autor entendia a situação social
da época, as palavras de Gonzaga de Sá ao jovem mulato Augusto Machado sobre os grupos
sociais que emergiram com o novo regime republicano:
“Qual! São estrangeiros, novos no país, ferragistas e agiotas enriquecidos, gente
nova... Vocês estão separados deles por quase quatrocentos anos de história, que eles
201
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não conhecem nem a sentem nas suas células – o que é de lastimar, pois esses anos
passados dão forças e direitos a vocês, que os devem reivindicar”.

Sobre a elite imperial:
“Vocês, os moços, fizeram mal em destronar os antigos. Apesar de tudo, nós nos
entenderíamos afinal. Vínhamos sofrendo juntos, vínhamos combatendo juntos, às
vezes até nos amamos – entenderíamo-nos por fim. Estes de agora...” 203

Para Lima Barreto a antiga elite monárquica atingira um nível satisfatório e promissor
de relacionamento e envolvimento com as diferentes etnias e com a natureza brasileira. Essa
interpenetração era um processo que vinha progredindo, mas foi interrompido bruscamente, e
invertido pela burguesia republicana cosmopolitista emergente. „Estes de agora‟ são alheios ao
país, dão à população nativa um tratamento de descaso e abandono. Esta conseqüência drástica
do cosmopolitismo afligia profundamente nosso escritor. Vejamos como Olga, a sobrinha de
Policarpo Quaresma via a população sertaneja:
“... aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos!...
Aquilo era uma situação de camponês da Idade Média e começo da nossa: era o
famoso animal de La Bruyère que tinha a face humana e a voz articulada”. Quando
Olga pergunta a um dos matutos, porque não cultivava seu próprio sítio, recebe a
seguinte resposta, atestado do desamparo vivido: “Terra não é nossa... e
„frumiga‟?...Nós não tem ferramenta...Isso é bom para italiano ou „alamão‟, que o
governo dá tudo... Governo não gosta de nós...” 204

Quando Policarpo Quaresma vai diretamente ao presidente da República Floriano
pedir amparo e apoio aos nacionais, a réplica do presidente traduz o preconceito relativo aos
sertanejos e a forma de relacionar-se com esses personagens, a repressão: “Pensa você,
Quaresma, que eu hei de por a enxada na mão de cada um desses vadios?! Não havia
exército que chegasse...” 205
No ambiente urbano das cidades, a cena se repete. O mulato Isaías Caminha encontra
obstáculos por toda parte: “Sendo obrigado a trabalhar, o trabalho era-me recusado em nome
de sentimentos injustificáveis” 206 Esse processo de estranhamento às coisas e gentes do próprio
país faz vítimas em toda parte, gerando levas de „vadios compulsórios‟...
Outra atitude mistificadora característica das novas elites, com graves conseqüências
para o país, segundo o autor, é o bovarismo. A compreensão teórica desse conceito em Lima
Barreto procede de Jules Gaultier, filósofo de vanguarda da reação idealista e relativista
ocorrida no pensamento europeu no início do século XX. Desde 1905 Lima Barreto tem
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anotações e comentários sobre ele. De suas leituras, nosso autor extrai sua própria concepção:
“o bovarismo é o poder partilhado no homem de se conceber outro que não é”. Conceitualmente
mensurável através do “índice bovárico” que “mede o afastamento entre o indivíduo real e o
imaginário, entre o que é e o que ele acredita ser”. Pode ser um elemento positivo, quando
define fins superiores, orientando a ação dos homens no sentido de uma evolução contínua.
Quando carece de sólida base crítica, porém, que o regule e evite que o indivíduo viaje na
fantasia total, torna-se nefasto.207
Lima Barreto usa uma aplicação social desse conceito. A República nascente estava
imersa em atitudes bovaristas. Sua própria fundação decorrera de uma atitude bovárica: a fé
incondicional na fórmula republicana, a própria palavra República tomada como panacéia para
todos os males do país.
“Mesmo entre os moços, que eram muitos, [...] existia uma adoração fetíchica pela
forma republicana, um exagero das virtudes dela ...”

Mesmo considerando os grupos intelectuais, tidos como de maior capacidade crítica,
a emergência do regime republicano os lançou numa militância nacionalista de teor ufanista,
com o mesmo otimismo ingênuo dos escritores gongóricos e dos poetas românticos. A
personagem do major Policarpo Quaresma é essa figura cândida, caricaturada admiravelmente
na ficção barretiana.208
Esse tema do bovarismo é o cerne do romance “Triste fim de Policarpo Quaresma”
e constitui a fonte de contos como “A Biblioteca”, “Lívia” e “Na Janela”.
O ufanismo bovarista e o cosmopolitismo eram formas de se alienar do país, embora
parecesse que se fazia exatamente o contrário. Era fachada, cosmopolitismo às avessas. O
desenvolvimento da consciência crítica e da inteligência capaz de imaginar alternativas é o
modo de vencer ambos. A trajetória do major Policarpo Quaresma pode ser resumida na
passagem do ufanismo à lucidez crítica, simbolizando a intelectualidade que reformula suas
posturas. Essa passagem implica na mudança da forma de olhar, exige o sair das páginas dos
livros e da cultura letrada, das tribunas, das bibliotecas e dos gabinetes para o contacto direto
com a realidade do país, sua natureza, seus campos, suas cidades, suas gentes. A experiência da
intimidade com o homem e a terra se encarregaria dessa transformação em consciência crítica e
avaliação das condições reais do país. É o que ocorreu com o major Quaresma no seu sítio do
“Sossego”. A impressão causada pela realidade fora da cultura impressa era grave,
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“sem a grande indústria, sem a grande agricultura, com o grosso comércio nas mãos
dos estrangeiros”.

No campo, a cena era desoladora:
-“A uma hora do Rio de Janeiro, estávamos no deserto”.
-“Um sabiá pòs-se a cantar e toda a dor daquela terra calcinada, exausta e pobre
vibrou nos ares”.
- “O deserto cerca a cidade, não há lavoura, não há trabalho enfim...” 209

As causas desse descalabro, apontadas pelo autor: a incapacidade da população
sertaneja vencer a natureza por iniciativa própria, por falta de recursos próprios e de método,
como efeito da longa tradição escravista, dos desmandos dos chefes locais, da falta de qualquer
apoio oficial e da “quantidade formidável de impostos cobrados pelos governos municipal,
estadual e federal, tornando o trabalho infecundo e afastando o emprego de capitais”. 210
Lima Barreto jamais admitiu o mito da preguiça inata do matuto, justificada ou não
por motivos raciais, como era comum no seu tempo. Por outro lado, sempre que teve
oportunidade, difundiu e estimulou com entusiasmo o plano euclideano para extinguir as secas
do Nordeste.211
O bovarismo tirava o foco desses problemas impedindo que se tornassem o centro das
atenções do governo e da população. A atitude crítica de que a sociedade tanto precisava, era
descartada pelo bovarismo. O burocrata ufanista Augusto de Castro desqualifica aqueles
refratários ao seu discurso otimista e leviano: “É por isso que o Brasil não vai adiante. O
brasileiro é o maior inimigo da sua pátria”.212

3.5. - Os “símbolos de distinção” – o culto às aparências, aos sinais exteriores
Lima Barreto monta em sua obra um acervo daqueles “símbolos de distinção” na
sociedade republicana, que sobrevivendo dentro dela, minavam os propósitos democráticos do
regime, porque estabeleciam níveis de discriminação permeando até mesmo as pequenas
relações banais do cotidiano. O autor dispara contra todos esses símbolos, especialmente nas
suas obras “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, “Triste fim de Policarpo
Quaresma”, “Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá” e nos contos “O Homem que sabia
Javanês”, “Um e o outro” e “O Moleque”.
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Alguns exemplos desses “símbolos” distintivos: “as botinas, os chapéus petulantes, o
linho das roupas brancas, as gravatas ligeiras”, o “grilhão de ouro”, “a medalha carregada de
brilhantes”, o “solitário”, “os colarinhos”, “punhos” e perfumes”, os “anéis e alfinetes”, as
“honras”, e “medalhas”, as “patentes” e “galões” da Guarda Nacional, os anéis de carreiras
universitárias, os “títulos” e “diplomas”, as “bengalas” e “pulseiras de relógio” e o “avental”
dos médicos e cientistas.
Tudo isso eram símbolos que definiam distâncias e precedências sociais, impondo
graduações e submetendo os homens aos rituais de submissão e deferência. Eram sinais
exteriores, por isso tornavam superficial a avaliação das qualidades pessoais de cada um pela
aparência externa, ocultando a incompetência, a ineficiência, o nepotismo e dando cobertura a
“vantagens” exigidas por seus portadores em função do seu cargo. Aqueles que só podiam se
apresentar como portadores de virtudes como a sinceridade, a honestidade, o talento, o esforço,
tinham que suportar o peso dessa engrenagem e a pressão diante de tudo isso. Era o caso de
Isaías Caminha:
“Fiquei amedrontado diante das cordas, das roldanas, dos contrapesos da sociedade;
senti-os por toda parte, graduando os meus atos, anulando os meus esforços; senti-os
insuperáveis e destinados a esmagar-me, e reduzir-me ao mínimo, achatando-me
completamente” 213

Além desses símbolos-objetos, havia os papéis-símbolos: de jornalista, de “doutor”
(qualquer diplomado no ensino superior), de diplomata, de funcionário público, de escritor, de
qualquer assunto em qualquer tipo de publicação desde que tivesse alguma matéria editada em
letras de imprensa. Os agraciados - investidos de papéis sociais, dotados de títulos ou
possuidores dos objetos – estavam convencidos de compartilhar uma existência superior, sendo
também bafejados, ao menos parcialmente, da “graça especial de mandar” 214
Os fenótipos eram da mais alta relevância para distinguir as pessoas e definir seu
papel no interior da sociedade naquele ambiente que considerava aparências e exterioridades. A
pigmentação da pele e o tipo físico eram primordiais e decisivos, além dos títulos, papéis,
objetos e outros símbolos.O mulato Augusto Machado depõe:
“Era doloroso peregrinar com o opróbrio à mostra, à vista de todos, sujeito à irrisão
do condutor de bonde e do ministro plenipotenciário...” 215

Isaías Caminha sabia que só tinha um recurso para escapar do „destino‟ predestinado:
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“Ah! Seria Doutor! Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde,
216
amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor...”

Quando o mesmo Caminha consegue enquadrar-se naquela sociedade com enorme
custo, o faz com remorso por ter se submetido a tantas injunções infamantes, sentindo-se
“muito diminuido de mim próprio, de meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos,
217
sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso”

Concluindo e sintetizando esse tópico, nas palavras de Sevcenko:
“Todo esse universo temático, centrado nas práticas de coerção, discriminação e
marginalização social, se compõe como uma trama densamente entretecida nas páginas do
escritor. Tendo na imprensa o seu veículo e propulsor, encontrando na ciência a legitimação
inquestionável, os desmandos, as coações e as classificações dos homens em hierarquias
aviltantes, desarrazoadas, quer procedessem das oligarquias governantes, das ideologias
radicais ou mesmo das atitudes cosmopolitas e bováricas, típicas do arrivismo republicano,
produziam um quadro de horrores, opressão e miséria profundamente vincado na nova
sociedade e irredutível, na sua solidez, para com as individualidades desviantes”. 218

3.6. - Os personagens e os temas: o autor na sua obra
3.6.1. Os personagens de Lima Barreto representam as vítimas dessa estrutura
social, ou representam as formas de consciência e de conduta das quais ela se nutre. Alguns
passam de uma condição à outra (como o Policarpo Quaresma), ou ficam oscilando nas franjas
de ambas (como a sobrinha de Policarpo, a Olga). Estes são menos comuns, pois a estética de
Lima Barreto tem a propensão mais acentuada pela caracterização bem delineada do que pelos
matizes.
3.6.2. Lima Barreto através de seus personagens delineia suas próprias aspirações na
busca de rumos alternativos para a prática social, que ele mostra deformada, desencadeando
mecanismos de defesa, resistência e compensação nos seus personagens afligidos por ela. O
autor busca inspiração na sua experiência pessoal, traduzida em criação artística. Assim dramas
pessoais adquirem maior envergadura simbólica porque vão além da significação particular, que
na sua arte se amplia para o geral; o individual e o incidental se estendem ao social e ao
universal. Portanto a análise desse segundo conjunto de temas se completa com o bloco
temático anterior. A sensibilidade do autor vibra conforme as injustiças expressas anteriormente
naquele cenário sombrio.
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Seus personagens Isaías Caminha, Augusto Machado e Aleixo Manuel no
“Gonzaga de Sá”, os personagens dos contos “O Moleque”, “O Filho da Gabriela”, “Cló”,
“Adélia” e “Uma Conversa Vulgar” são personagens fragmentados. Na maioria dos casos
são mestiços, ambigüidade étnica da qual deriva a fragmentação da consciência. Às vezes a
desagregação interior decorre da elevação da sensibilidade e da espiritualidade, contrastando
com a mesquinhez da vida material. Este é o caso de “Adélia” marcada pelo corpo aviltado e a
pureza do olhar: “Morreu aos trinta e poucos anos como a criança que se fora: um frangalho
de corpo e um olhar vago e doce, fora dela e das cousas” 219
O desencontro entre a „vida civilizada‟ e os impulsos primários acarreta a erosão da
personalidade, como em “Cló”. O personagem do conto “Dentes Negros e Cabelos Azuis” é
ainda mais expressivo. A narrativa resume as características acima: vítima de um assalto, esse
mutante solicitado pelo ladrão, lhe confessa o doloroso trauma provocado na sua personalidade
pelo processo impiedoso de abominação e segregação social, que envolve sua natureza,
sensibilidade, anseios, alterando seu equilíbrio mental e causando-lhe obsessões, medos e
fantasias paranóicas.
“Sua natureza era assim, dual, bifronte, sendo que seus aspectos por vezes chocavam,
guerreavam-se, sem nunca se colarem, sem nunca se justaporem, dando a crer que
havia entre as partes um vazio, uma falha a preencher, que à sua união se opunha um
forte obstáculo mecânico...” 220

3.6.3. Outro tipo de personagem habitual nos textos de Lima Barreto é o misantropo,
indivíduo desiludido com o sistema opressivo e que se retira da sociedade para o isolamento de
um sítio no meio rural. Não se trata somente de deixar a cidade pelo campo. Trata-se de algo
mais radical que implica um abandono completo de qualquer convívio social para uma vida
introvertida de monge eremita. Leitor de Júlio Verne (entre muitos outros autores de sua época),
Lima Barreto se inspira no Capitão Nemo de “Vinte mil léguas submarinas” para construir
esse tipo de personagens. Visto como um desenganado que partiu “aos quarenta e cinco anos,
para nunca mais ver o mundo [...] no seu „Náutilus‟” 221
Policarpo Quaresma é o personagem mais conhecido desse feitio, embora mantivesse
a companhia inseparável da irmã e a camaradagem dos dois empregados. Figuras com as
características desse modelo estão em contos como “O Único Assassinato do Cazuza”, “O
Feiticeiro e o Deputado” e ”Foi buscar Lã...”. O isolamento é sempre acompanhado de livros
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e incansáveis trabalhos agrícolas, metódicos e com bases técnico-científicas. Tudo com um
padrão de racionalidade e diligência estranho ao meio circundante. Esses misantropos solitários
recriam um tipo de existência ideal, o inverso e alternativa digna para a sociedade da qual se
afastaram. Seu banimento voluntário é uma forma de vingança contra uma sociedade “que não
aproveita as aptidões, abandona-as, deixa-as por aí vegetar... Dá-se o mesmo com nossas
riquezas naturais: jazem por aí à toa!” 222
3.6.4. Esse estranhamento com relação à sociedade, traduzido num profundo anseio
de solidão, tem como conseqüência extrema a aniquilação. Tema típico dos escritores do
período, Lima Barreto o levou a fundo e com obstinação mais que os demais. Está em toda parte
de sua obra, e aparece de forma agônica na confissão de “Diário do Hospício”: “Queria matar
em mim todo o desejo, aniquilar aos poucos a minha vida e sumir-me no todo universal”. 223.
Esta sua fixação mostra pessimismo, tristeza e amargura, onde o autor presumia encontrar as
diretrizes gerais da existência humana: “a vida é cousa séria e o sério da vida está na dor, na
desgraça, na miséria, na humildade”.224
3.6.5.. Nesse conjunto de elementos destaca-se uma peculiaridade do escritor, sua
fascinação “ao mistério, ao espesso mistério impenetrável, em nós e fora de nós”. 225 Esse
mistério faz transcender de sua substância enigmática, um halo místico que significa a
identidade e solidariedade íntima de todos os seres, nas suas limitações e na sua pequenez,
diante do imensurável e do incognoscível. Esse impulso inspirava no autor
“o encanto da hesitação, do vago, do impreciso, da névoa, do mistério de uma alma
sem certezas, torturada e angustiada por não se entender a si mesma, que se vê
mergulhada no Indecifrável e no Infinito”.226
“Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível; nunca, por mais que
quisesse, pude ter uma concepção mecânica, rígida do Universo, e de nós mesmos” 227.

Note-se aqui sua reação diante de uma sociedade assentada no otimismo, nas
certezas e nos prazeres da mesa farta, dos desfiles de modas e nas frivolidades já analisadas
anteriormente.
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3.6.6. Presente na sua concepção de mistério está o tema da solidariedade, idéia base
e ponto nodal de sua obra. Sua posição é clara:
“A grande força da humanidade é a solidariedade [...] cheio dessa concepção venho
para as letras disposto a reforçar esse sentimento com as minhas pobres e modestas
obras.” 228

Essa convicção se manifesta no autor através do desprezo a toda e qualquer atitude,
emoção, símbolo, objeto ou pessoa que pudessem significar ameaça à profunda identificação
entre todos os seres humanos. Assim eram vistos a concorrência, as rivalidades e hostilidades,
os animais ferozes, os galos de briga, os esportes violentos, as guerras, motins e levantes, enfim,
qualquer forma de conflito e violência. O autor se revoltava contra a „filosofia da força‟
pretensamente inspirada em Nietzsche e divulgada por Gabriele d‟Annunzio que teve seus
seguidores no Brasil a partir dos anos 20. 229 Ante todas as atitudes que poderiam ameaçar a
coesão social diminuindo a fraternidade, o autor exaltava virtudes como o amor, a bondade, a
doçura. Esta anotação no seu “Diário do Hospício” é significativa: “Diz Plutarco, que mais
do qualquer outra divindade, Vênus tem horror à violência e à guerra” 230.
Na obra “Cemitério dos Vivos”, o tema aparece com destaque:
“... o meu pensamento era para a humanidade toda, para a miséria, para o
sofrimento, para os que sofrem, para os que todos amaldiçoam. Eu sofri honestamente
por um sofrimento que ninguém podia adivinhar: eu tinha sido humilhado, e estava, a
bem dizer, ainda sendo, eu andei sujo e imundo, mas eu sentia que interiormente eu
resplandecia de bondade, de sonho de atingir a verdade, do amor pelos outros, de
arrependimento por meus erros e um desejo imenso de contribuir para que os outros
fossem mais felizes do que eu, e procurava e sondava os mistérios da nossa natureza
moral, uma vontade de descobrir nos nossos defeitos o seu núcleo primitivo de amor e
de bondade”.231

Sua fixação na comunhão dos homens fazia com que qualquer coisa que estabelecesse
divisões no interior das sociedades, ou entre elas, lhe parecesse repugnante. 232 Daí sua pretensão
de fazer da literatura um elemento aglutinador, capaz de recuperar e estabelecer definitivamente
a solidariedade entre os vários grupos sociais ou mesmo entre as várias sociedades.
“A missão da literatura é fazer comunicar umas almas com as outras, é dar-lhes um
mais perfeito entendimento entre elas, é ligá-las mais fortemente, reforçando desse
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modo a solidariedade humana, tornando os homens mais capazes para a conquista do
planeta e se entenderem melhor, no único intuito da sua felicidade” 233

3.6.7. Juntamente com sua preocupação com a solidariedade, havia em Lima Barreto o
anseio pela estabilidade de todas as coisas, que neutralizasse toda forma de concorrência entre
os homens, e canalizasse suas energias para o convívio mais íntimo e profundo com a
natureza. Percorrendo sua obra encontramos longas descrições da paisagem, ou de edifícios
que evocam símbolos de permanência, eternidade, placidez, fixidez. Seu olhar se demora nas
encostas dos morros cariocas, cobertas de florestas milenares, na solidez dos casarões imperiais
seculares, nas serras graníticas que cercam a cidade, nas rochas antiqüíssimas; admirava os
móveis de jacarandá das antigas mansões. Sua impressão sobre o velho Palácio Imperial deixa
claro o que se afirma cima:
“Todo ele [...] tinha uma tal ou qual segurança de si, um ar de confiança pouco comum
nas nossas habitações, uma certa dignidade, alguma coisa de quem se sente viver, não
por um instante, mas por anos, por séculos... As palmeiras cercavam-no, erectas,
firmes, com os seus grandes penachos verdes, muito altos, alongados para o céu...” 234

3.6.8. Lima Barreto manifesta certa nostalgia pelo passado em que a solidariedade se
impunha pelo convívio das gerações da família patriarcal, pela permanência do patrimônio e
pelo vínculo com a terra. Escreve ele em “Cemitério dos Vivos”:
“Gostei sempre muito da casa, do lar; e o meu sonho seria nascer, viver e morrer na
mesma casa. A nossa vida é breve, a experiência só vem depois de um certo número de
anos vividos, só os depósitos de reminiscências, de relíquias, as narrações caseiras dos
pais, dos velhos parentes, dos antigos criados e agregados é que têm o poder de nos
encher a alma do passado, de ligar-nos aos que foram e de nos fazer compreender
certas peculiaridades do lugar do nosso nascimento. Todos os desastres da minha vida
fizeram que eu nunca pudesse manter uma inabalável, minha, a única propriedade
que eu admitia, com as lembranças dos meus antecedentes, com relíquias dos meus
amigos, para que tudo isso passasse por sua vez aos meus descendentes, papéis, livros,
louças, retratos, quadros, a fim de que eles sentissem bem que tinham raízes fortes no
tempo e no espaço e não eram só eles a viver um instante, mas o elo de uma cadeia
infinita, precedida de outras cadeias de números infinitos de elos”.235

3.6.9. Outro elemento que fascinava o escritor carioca era o mar. Seria o seu lugar de
exílio:
“O mar e Jules Verne me enchiam de melancolia e sonho [...] Sonhei-me um Capitão
Nemo, fora da humanidade, só ligado a ela pelos livros preciosos [...] sem ligação
sentimental alguma no planeta, vivendo no meu sonho, no mundo estranho que não
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me compreendia a mágoa, nem ma debicava, sem luta, sem abdicação, sem atritos, no
meio de maravilhas”.236

O mesmo sentimento aparece no personagem Augusto Machado na poética revelação:
“pouco olho o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar”.237
E Isaías Caminha revela o significado do mar:
“Continuei a olhar o mar fixamente, de costas para os bondes que passavam. Aos
poucos ele hipnotizou-me, atraiu-me, parecia que me convidava a ir viver nele, a
dissolver-me nas suas águas infinitas, sem vontade nem pensamentos; a ir nas suas
ondas experimentar todos os climas da terra, a gozar todas as paisagens, fora do
domínio dos homens,completamente livre, completamente a coberto das suas regras e
caprichos... Tive ímpetos de descer a escada, de entrar corajosamente pelas águas
adentro, seguro de que ia passar a uma outra vida melhor, afagado e beijado
constantemente por aquele monstro que era triste como eu”. 238

Em “Numa e Ninfa” o mar guarda a memória da escravidão com suas mazelas e
desumanidade, daí sua conotação de dor, sofrimento e tristeza.239
O mar se associava à permanência, solidez, eternidade das serras que o defrontam. 240
O mar, “insondável”, tinha nexo com o „mistério incognoscível‟ que obcecava o autor.
Não é mero acaso que a morte de Gonzaga de Sá ocorre justamente quando ele se abaixava para
colher uma flor contemplando o mar.241
O mar envolve todos os povos da terra, indiferente a distinções nacionais, culturais,
sociais,étnicas. Por isso o mar é a metáfora mais adequada para representar o princípio da
solidariedade entre todos os homens do planeta.
“Uma ilhota, com sua alta chaminé, não diminuía o largo campo de visão que o mar
oferecia. Alonguei a vista por ele afora, deslizando pela superfície imensamente lisa.
Surpreendi-o quando beijava os gelos do pólo, quando afagava as praias da Europa,
quando recortava as costas da Ásia e recebia os grandes rios da África. Vi a Índia
religiosa, vi o Egito enigmático, vi a China hierática, as novas terras da Oceania e toda
a Europa abracei num pensamento, com sua civilização grandiosa e desgraçada,
fascinadora, apesar de julgá-la hostil”.242
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Com a imagem do mar, objeto do fascínio e metáfora do autor altamente expressiva
que abrange todas as temáticas do presente „bloco‟ fundindo-as numa síntese, conclui-se esta
parte do trabalho.
A literatura de Lima Barreto abarca as duas dimensões analisadas: o eixo temático do
„poder‟ e seus efeitos de separação, discriminação e distanciamento entre os seres humanos; e a
dimensão da experiência vital das vítimas dessa estrutura de „poder‟, humilhadas e
ofendidas, cuja dor converge para o ideal da confraternização da humanidade. As duas
dimensões se entrelaçam e se chocam ao longo da produção literária do autor, produzindo
como resultado a ansiedade pela solução do clima sombrio e angustiante da primeira, no alívio
que poderá trazer a segunda. Ideal elevado de humanidade e altruísmo, diante do arbítrio e da
cobiça. Irracionalidade e injustiça de um lado, e, realçada de outro lado, a dignidade dos
humildes e desprezados, sua afinidade maior com a terra e a natureza, sua tendência à
fraternidade, podendo ainda vislumbrar-se na sua dor e impotência, o significado místico
dos limites da condição humana.

3.7. - O enraizamento social na produção literária de Lima Barreto
O advento da República para Lima Barreto promoveu a elevação da incapacidade e
da imoralidade, à custa da marginalização dos que realmente têm valor. É a inversão da
realidade apontada ironicamente pelo personagem Gonzaga de Sá: “Demais, tudo tem sido
invertido, baralhado, passado do branco para o preto, só o „savoir vivre‟ mantém-se no
mesmo!...” 243 Talento, razão, honestidade, esforço estavam em baixa e não eram pontos a favor
de quem os possuía. Estes se viam desprezados.
“... pensei, devia haver gente boa por aí... Talvez tivesse sido destronada, presa e
perseguida; mas devia haver” raciocina Isaías Caminha assustado, acreditando
encontrar-se “entre yahoos” ferozes e sentindo “ímpetos de fugir antes de ser
devorado...” 244

Essa era a concepção que o autor tinha do seu tempo: o país entregue “à
desmoralização nas mãos dos medíocres”, enquanto que os “expoentes da intelectualidade
eram considerados como mediocridades”.245 A “República da Bruzundanga” ou o “Reino de
Jambom”, sociedades bizarras onde os valores e as referências operavam às avessas, eram o
próprio Brasil.
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Na sua obra, o que desencadeava esse processo de inversão era a “ganância de
dinheiro, na anestesia moral... o cinismo de processos para obter riquezas” que se avolumara
desde o início do novo regime. O autor busca na moral as causas decisivas dos processos dessa
transformação histórica: “... todos os males vêm da cupidez. Quando foi que vimos patrões,
negociantes, argentários mais cúpidos que atualmente?” A vida social reduzida à “caça ao
dinheiro” acarretou a “desagregação da sociedade tradicional”, a “desmoralização da
autoridade tradicional”, gerando uma “burguesia insegura” que embora usufruísse de todas as
regalias da nova situação, não tinha posturas ou moralidade definidas que lhe garantissem a
permanência em seu posto atual através de um método eficiente de repressão ao aventureirismo,
ao arrivismo à simulação, à ganância sem freios que essa própria burguesia desencadeara. Lima
Barreto caracterizava essa „nova sociedade‟ como a “societas sceleris”246, um sistema que
premiava a „brutalidade‟, o „egoismo‟, o „banal‟, a „decadência dos costumes‟, o „preconceito‟ .
247

A nova sociedade tinha sua força justamente nos comportamentos anti-sociais
elevados à condição de valores máximos da elite: o gosto pelo conforto material e pelas
situações de privilégio e superioridade, despertando a discriminação e as mais variadas formas
de desprezo entre o s cidadãos. Qualquer princípio de solidariedade estava condenado de
antemão. Daí o “canibalismo dos argentários” e a transformação do “preconceito em
conceito”. A riqueza, as posições, os cargos, os símbolos de distinção, de carreira e o saber
passaram a exercer a função de separar e indispor os homens entre si. Enquanto isso, a
República cumpria o papel de “enriquecer os ricos e empobrecer os pobres”.248
“Nunca houve tempo em que se inventassem com tanta perfeição tantas
ladroeiras legais. A fortuna particular de alguns, em menos de dez anos, quase
que quintuplicou; mas o Estado, os pequenos burgueses e o povo, pouco a
pouco, foram caindo na miséria mais atroz”.249

O completo abandono do povo era o aspecto mais dramático da sociedade republicana.
O autor a descreve com superlativos e metáforas depressivas:
“O povo do campo, dos latifúndios (fazendas) e empresas deixou a agricultura e
correu para a cidade atraído pela alta dos salários; era porém um ilusão, pois a vida
tornou-se caríssima. Os que lá ficaram, roídos pela doença e pela bebida, deixaram-se
ficar vivendo num desânimo de agruras. Os salários eram baixíssimos e não lhes
davam com que se alimentassem razoavelmente; andavam quase nus; as suas casas
eram sujíssimas e cheias de insetos parasitas, transmissores de doenças terríveis. A
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raça da Bruzundanga tinha por isso uma caligem de tristeza que lhe emprestava tudo
quanto ela continha: as armas, o escachoar das cachoeiras, o canto doloroso dos
pássaros, o cicio da chuva nas cobertas de sapê da choça – tudo nela era dor, choro e
tristeza. Dir-se-ia que aquela terra tão velha se sentia aos poucos sem viver...”250

Nas cidades o quadro era ainda mais chocante, pois a miséria da população
contrastava com os palácios, avenidas, parques e jardins da Regeneração do prefeito
Pereira Passos. Fazendo esse paralelo, Lima Barreto elabora uma das imagens mais pungentes:
“A Bruzundanga era um sarcófago de mármore, ouro e pedrarias, em cujo seio, porém, o
cadáver mal embalsamado do povo apodrecia e fermentava”. Com sutileza o autor metaforiza
as favelas ao redor dos morros cariocas como a coroa do novo regime:
“Apesar do luxo tosco, bárbaro e branco, dos palácios e „perspectivas‟ cenográficas, a
vida das cidades era triste, de provocar lágrimas. A indolência dos ricos tinha
abandonado as alturas dela, as suas colinas pitorescas, e os pobres, os mais pobres, de
mistura em toda espécie de desgraçados, criminosos e vagabundos, ocupavam as
eminências urbanas com casebres miseráveis, sujos, feios, feitos de tábuas de caixões
de sabão e cobertas com folhas desdobradas de latas em que veio acondicionado o
querosene. Era a coroa, o laurel daquela glacial transformação política...”251

A cidade de S. Paulo era considerada pelo autor como a capital do “espírito
burguês” e da “avidez de dinheiro”, dirigindo a ela todo seu amargo pessimismo, já que via lá
o foco da “nova cupidez” que dissolvia a sociedade nacional. Lá era a sede de toda a “opressão
econômica” e todo o “mal do Brasil” daquela época.252. Por trás de S. Paulo, estariam as
metrópoles européias, particularmente a Inglaterra, e os Estados Unidos, país tido pelo autor
como o símbolo universal do espírito burguês, da avidez material e da discriminação étnica. 253
Com sua ambição pelo lucro, S. Paulo se entregava à exploração de todo o país através
de sua “calamitosa oligarquia”, a “mais odiosa do Brasil, a mais feroz”, tendo à frente
Cincinato Braga, o “general da oligarquia”, e de seu sistema de espoliação do país por meio
do “Plano de Valorização do Café”, do princípio da “Socialização das Perdas” e da “Caixa
de Conversão”.254.
O conto “Hussein Ben-Áli Al-Bálec e Miquéias Habacuc”, dedicado “ao senhor
Cincinato Braga” é uma síntese geral deste ponto de vista.255
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Outros responsáveis pelo mal-estar na sociedade republicana, além dos citados e em
colaboração com eles, são as “falsas indústrias”, criadas através de negociatas e subornos para,
em nome de um pretendido protecionismo alfandegário, explorar a população com preços
exorbitantes de monopólio.256 E, sobretudo as “elites políticas”, com sua luta pelos cargos, a
farta distribuição de “comissões” aos seus apaniguados, o nepotismo e o “filhotismo”, os
subornos industriais e os “fornecimentos sem concorrência para as grandes obras e campanhas
militares.
A política nacional tinha dois objetivos para Lima Barreto: “1) fazer fortunas; 2)
não ter nenhum propósito de favorecer a comunhão geral”. O conto “Procurem a sua
Josefina” tem excelente síntese sobre essa matéria.257
Diante do exposto, tal era o clima que
“o mal-estar da população cresce sempre, a especulação de alto a baixo prolifera, os
agiotas e bancos de agiotagem... distribuem pasmosos dividendos em relação ao valor
das ações. Maravilhoso sintoma” 258.

Consagra-se o princípio do “struggle for life” no estímulo aos comportamentos de
“concorrência, competição e conflito”. 259 Esse efeito choca e deprime o escritor, pois sua
crença era diametralmente oposta, como já foi visto. 260
Lima Barreto reage diante dessa realidade resistindo, mas sem se alinhar a nada que
restringisse sua autonomia de pensamento. Recusava qualquer classificação de seres humanos
em grupos diferenciados por qualquer critério. Através de Gonzaga de Sá afirma: “Para mim só
há indivíduos”... “Sabes bem que não tenho superstição de raça, de cor, de sangue, de casta,
de coisa alguma”. E por Isaías Caminha afirma: “Os indivíduos me enternecem, isto é, o ente
isolado a sofrer; e é só! Essas criações abstratas, classes, povos, raças não me tocam... Se
efetivamente não existem!?...”. Citando Lineu: ”A natureza não tem raças nem espécies; ela
só tem indivíduos”.261 Sendo assim, não é surpresa a sua preocupação em salientar que é
desligado de qualquer corrente política organizada:
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“O que tenho são implicâncias parvas [...] e não é em nome de teoria alguma, porque
não sou republicano, não sou socialista, não sou anarquista, não sou nada: tenho
implicâncias”.262

Ideologicamente, o autor declara sua simpatia para com o maximalismo, entendido
por ele como um reformismo amplo e difuso da sociedade liberal, a “aspiração de realizar o
máximo de reformas possíveis dentro de cada sociedade, tendo em conta suas condições
particulares”. Nos artigos em que propõe a aplicação no Brasil dessa doutrina,- que ele
absorvera juntamente com Monteiro Lobato do sociólogo positivista evolucionista argentino
José Ingenieros,- destaca suas quatro propostas principais: denegação de pagamento de juros de
apólices, confisco de bens das ordens religiosas, extinção do direito de testar e estabelecimento
do divórcio. Além do sociólogo argentino, suas referências são autores clássicos do liberalismo:
Fénelon, Condorcet, Spencer e Frederic Bastiat (“Mélanges d‟Économie Politique”),
estranhamente o „manual de cabeceira‟ dos conselheiros da República). 263
A caracterização política que Lima Barreto admite para si era seu “temperamento
liberal” ou inserindo no texto a afirmação “um liberal como eu...” 264 Seu projeto de reformas,
com o “governo enérgico” que deveria conduzi-las demonstram que tal classificação não deve
ser entendida num sentido rigoroso. O autor se identificaria talvez com aquela linha do
liberalismo reformista de cunho social que se constituira na conjuntura européia do final do
século XIX, na versão do humanitarismo pacifista da Escola de Londres. Tome-se como
exemplo este texto em que a concórdia internacional se harmoniza com a divisão internacional
do trabalho:
“Porque o fim da civilização não é a guerra, é a paz, é a concórdia entre os homens de
diferentes raças e de diferentes partes do planeta; é o aproveitamento das aptidões de
cada raça ou de cada povo para o fim último do bem-estar de todos os homens”. 265

O nosso autor assimilou também teorias de outras correntes, muito distintas entre si,
como de Lamennais e Anatole France, do anarquismo pacifista de Kropotkin, da inspiração
ética e mística do humanismo russo do final do século XIX, do fundo cristão deste último
movimento e da teoria social reformista francesa. 266
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O anseio de autonomia intelectual se caracteriza justamente nesse conjunto doutrinário
bastante heterogêneo, através do qual Lima Barreto evita o que tanto temia: uma visão parcial,
fragmentada e dividida da sociedade.
Nas camadas médias e baixas da população estava seu padrão de identificação e sua
simpatia. Como narra seu personagem Augusto Machado:
“Aqueles homens, pacientes e tardos, que eu via naquele ambiente de vila eram o
esteio, a base, a grossa pedra alicerçal da sociedade... Operários e pequenosburgueses, eram eles que formavam a trama da nossa vida social, trama imortal,
depósito sagrado, fonte de onde saem e sairão os grandes exemplares da Pátria [...]”267

Estão fora os poderosos e plutocratas...
O que distingue os homens no meio social são as virtudes e as disposições morais. A
única divisão social que o autor admite tem base ética, separando os responsáveis pelas
falcatruas da República e “todos nós que não enriquecemos de uma hora para outra”.268
Seu modelo de governante deveria ter características como a lisura moral, desprezo
pela impostura, indiferença pelas hierarquias sociais espúrias e o máximo apreço pelo legítimo
talento. No conto “O Falso Dom Henrique V”, o imperador Don Sajon se adapta ao modelo:
“Tinha no seu coração que sua gente pobre fosse o menos pobre possível; que no seu
império não houvesse fome; que os nobres e príncipes não esmagassem nem
espoliassem os camponeses. Espalhou escolas e academias, e, aos que se distinguiam
nas letras ou nas ciências, dava as maiores funções do Estado, sem curar-lhes da
origem. Os nobres fidalgos e mesmo os burgueses enriquecidos do pé para a mão
murmuravam muito sobre a rotina do imperante e o seu viver modesto”. 269

Destaca-se no texto o papel reservado às autênticas capacidades intelectuais na
sociedade e nos órgãos do Estado. O autor demonstrava respeito particular pelas aptidões do
espírito: “A humanidade vive da inteligência, pela inteligência e para a inteligência [...]” 270
As lideranças de que o país precisava para trilhar o caminho do seu destino deveriam
ter talento, probidade moral e senso prático e utilitário. Se as oligarquias bloqueavam essa
evolução, era preciso encontrar um caminho alternativo.
“O dever, portanto de todos nós é colaborar na medida de nossas forças, para que
fiquem explicados o mais claramente possível os mistérios da nossa vida social, a fim
de tirar das mãos de feiticeiros e charlatães e do seu séquito de piratas especuladores
de toda a sorte, a direção das nossas sociedades, para entregá-la aos que estudaram e
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meditaram sobre aquilo que, de positivo e verificado, os sábios desvendaram
relativamente à sua existência e ao seu progresso, aconselhando tais e quais medidas
práticas, destinadas a organizá-la da forma mais perfeita possível com a qual se
obtenha a mais completa felicidade para as duas partes”.271

3.8. - Literatura utilitária e crítica
“Quero modificar a opinião dos meus concidadãos” era a opção do escritor, e seu
objetivo era “soldar, ligar a Humanidade, estabelecer a comunhão entre os homens de todas
as raças e de todas as classes”.272
Nesse sentido, dirige suas farpas aos „consagrados‟ Machado de Assis e Coelho
Netto:
- “Brás Cubas não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria; eu,
porém, a transmitiria de bom grado”.
- “Esse Neto de pacotilha que tem medo de dizer as suas amarguras contra a
sociedade que nos esmaga”.273

“Só a restauração da solidariedade humana em proporções crescentes e universais
confere dignidade à ação social nos dias que correm, e a literatura é o seu veículo por
excelência. Eis aí a chave de toda sua coerência de linguagem simples, literatura utilitária e
conteúdo humanitário”. 274
“... Não podemos deixar de pregar, seja como for, o ideal da fraternidade e justiça
entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é
tornar sensível, assimilável, vulgar esse grande ideal de poucos a todos, para que ele
cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina”.275

********
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3.9. - TRAÇOS BIOGRÁFICOS DO AUTOR EM SUA OBRA
– a República na vida de Lima Barreto As páginas de Lima Barreto estão recheadas de informações biográficas. Integrandoas à visão da realidade transmitida em sua obra, temos clara a perspectiva social assumida pelo
escritor. Em suas notas pessoais revela orgulho pela forma como seu pai, e ele próprio
posteriormente, conquistaram uma situação de certo relevo social, contrastando com o passado
de seus ancestrais escravos.276 Ele estaria destinado à consagração, obtendo o grau acadêmico e
título superior. Seu pai até à morte não abriu mão dessa exigência. 277 Com a proclamação da
República, esse projeto familiar começa a enfrentar obstáculos. O pai perde seu emprego na
Imprensa Oficial e logo depois fica louco. O autor muitas vezes se refere à sua “tragédia
doméstica” ou “vergonha doméstica”.
Com o Encilhamento intensificam-se as atividades econômicas no Rio, acarretando
elevação do custo de vida e gerando o fenômeno de proletarização coletiva, atingindo todos os
grupos que não tinham a proteção ou apoio dos clãs políticos. 278 A pensão do seu pai demorou a
ser concedida, e Lima Barreto viu-se arrimo de família, tendo que abandonar seus estudos no
Instituto Politécnico para pleitear o cargo de amanuense na Secretaria de Guerra. Desde então
sua vida passa a ser um esforço desesperado para resistir ao processo de degradação progressiva
de sua condição social, com suas dificuldades econômicas e uma inflação crescente (que enchia
os morros de barracos, e as ruas de indigentes).
Seus textos trazem a marca dos momentos dramáticos desse processo de degradação, e
da angústia de que uma “catástrofe” lançasse sua família na rua e na miséria. Tal sentimento o
levou à bebida. A falta de recursos obriga a passar “da cerveja à paraty”. Tinha pavor de que
sua irmã se pervertesse, ou de que sua família se nivelasse àquelas “de educação, instrução e
inteligência inferior”. Isso tudo somado o leva à dipsomania (impulso mórbido e irresistível
que leva à ingestão de grande quantidade de bebidas alcoólicas), aos delírios e ao hospício. 279.
Aí chega ao mais “absoluto aniquilamento”: a detenção pela polícia, o transporte no carro de
ferro às vistas dos curiosos, a triagem e o banho coletivo no Pavilhão, o internamento como
indigente na ala Pinel. O auge desse drama acontece quando é designado para varrer o jardim da
enfermaria, em trajes de interno, sob o olhar dos transeuntes. Sente-se então “cair, cair tão
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baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança”.280. Nesse mergulho nas sombras da
miséria, insegurança e abominação social, troca seus companheiros de boêmia e academia pelos
companheiros de bar ou de infortúnio. Pôde então se defrontar com a ciência não como
cientista, mas como paciente. Acompanhar o embelezamento da cidade nas suas idas e vindas
do subúrbio onde residia. Pôde ver o crescimento da concorrência do ponto de vista do
derrotado e perceber a vitória do arrivismo como alguém que perdeu uma condição alcançada
duramente. Viu o crescimento do preconceito social e racial como um discriminado e sentiu a
repressão como vítima.281
Desse panorama geral aqui traçado, nasce a inspiração de sua „doutrina‟ humanitária
de construir uma solidariedade autêntica entre os homens, que pudesse acabar com toda forma
de discriminação, competição, conflito, e reconhecer a dignidade “do sofrimento e da imensa
dor de serem humanos”.282

****************************************************************

4. CRONOLOGIAS
4.1. CRONOLOGIA DA VIDA DE LIMA BARRETO
1881 - Nasce no Rio de Janeiro, em 13 de maio. Filho do tipógrafo João Henriques de
Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta Barreto, ambos mestiços, e
segundo dos cinco filhos de uma família pobre. Machado de Assis publica “Memórias
Póstumas de Brás Cubas”.
1887 - Em dezembro morre sua mãe, de tuberculose galopante
1888 - No dia em que completa 7 anos, assiste ao lado do pai, do largo do Paço Imperial,
a saudação da princesa Isabel ao público logo após a assinatura da Lei Áurea
1889 - Após a proclamação da República, seu pai é demitido da Imprensa Nacional, por
ser monarquista e por ter conseguido a vaga por intermédio do visconde de Ouro Preto
(1836 - 1912), seu compadre e padrinho de casamento. A família transfere-se para a Ilha
do Governador, onde seu pai torna-se almoxarife na Colônia de Alienados
1890/1894 - Estuda no Liceu Popular Niteroiense, custeado por seu padrinho, o visconde
de Ouro Preto. Bacharela-se em ciências e letras
1895 - Ingressa no Ginásio Nacional, atual D. Pedro II
1896 - Conclui os primeiros estudos preparatórios no Colégio Paula Freitas, onde é colega
do filólogo e futuro líder anarquista José Oiticica (1882 - 1957), e aluno de Vicente de
Souza, fundador da Federação Operária, ativo pregador socialista
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1897 - Ingressa na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Freqüenta o templo positivista
aberto por Teixeira Mendes (1855 - 1927) para o ensino da filosofia do francês Auguste
Comte (1798 - 1857), mas logo se afasta da doutrina e segue com entusiasmo a reação
antipositivista encabeçada pelo professor Oto de Alencar (1874 - 1912), geômetra e
professor da Escola Politécnica
1902 - Estréia na imprensa estudantil escrevendo para A Lanterna, a convite do
engenheiro, publicitário e jornalista Bastos Tigre (1882 - 1957). O pai, então almoxarife
da Colônia de Alienados da Ilha do Governador, enlouquece. Lima Barreto é obrigado a
deixar a faculdade para sustentar a família, que se muda para o subúrbio de Engenho de
Dentro. - Rodrigues Alves assume o poder e começa a reconstruir e sanear o Rio de
Janeiro.
1903 - Lima Barreto passa em concurso público e assume o cargo de amanuense na
Secretaria da Guerra
1904 - Passa a residir com a família em Todos os Santos, outro subúrbio carioca, onde a
primeira versão do romance Clara dos Anjos é escrita
1905 - Inicia seu trabalho como jornalista profissional com uma série de reportagens
para o jornal Correio da Manhã. Começa a escrever o romance Recordações do
Escrivão Isaías Caminha
1907 - Funda no Rio a Revista Floreal, com artigos sobre literatura, ciência e política,
que sobrevive por apenas quatro números
1909 - Morte de Afonso Pena; Nilo Peçanha o substitui. Aparece em Lisboa o romance
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, publicado pelo editor M. Teixeira.
1910 - É preterido nas promoções da Secretaria de Guerra por sua participação no
julgamento dos acusados no episódio denominado "Primavera de Sangue", ocorrido no
mesmo ano, que condena os militares pelo assassinato de uma estudante
1910 - Hermes da Fonseca inicia o governo das "salvações nacionais”.
1911 - Escreve o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em folhetins
no Jornal do Commercio e em A Gazeta da Tarde
1912 - Colabora semanalmente no jornal A Gazeta da Tarde, onde publica o romance
Numa e a Ninfa. Publica dois fascículos das Aventuras do Dr. Bogoloff, além de dois
outros livretos de humor, um deles pela revista O Riso
1914 - Em agosto, é recolhido pela primeira vez ao Hospício Nacional com problemas de
alcoolismo. Venceslau Brás chega ao poder em meio a grave crise econômica.
1915 - O jornal A Noite publica em folhetins Numa e a Ninfa. Inicia longa fase de
colaboração na revista Careta, com artigos políticos, literatura e temas variados
1916 - É internado novamente, interrompendo sua atividade profissional e literária.
Aparece em volume o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que reúne também
alguns contos, como A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês, entre outros
1917 - Atua na imprensa anarquista, apoiando a plataforma dos trabalhadores em greve.
Após nova internação hospitalar, entrega ao seu editor os originais de Os Bruzundangas,
sátiras publicadas somente em 1922, um mês após a sua morte
1918 - Candidata-se a uma vaga na Academia Brasileira de Letras - ABL, mas seu pedido
de inscrição não é sequer considerado. Passa a escrever artigos e crônicas na imprensa
alternativa, A Lanterna, A.B.C. e Brás Cubas, que publica um artigo seu, em que
manifesta simpatia pela causa revolucionária russa (Manifesto Maximalista). Após o
diagnóstico de epilepsia tóxica, é aposentado em dezembro de seu cargo na Secretaria da
Guerra, considerado "inválido para o serviço público". Muda-se para outra casa no
subúrbio de Todos os Santos, onde reside até o fim de seus dias
1919 - No início do ano, suspende a colaboração no semanário A.B.C. pelo fato de um
artigo que ataca a raça negra ali ter sido publicado. Lança o romance Vida e Morte de M.

J. Gonzaga de Sá, revisto e datilografado pelo editor Monteiro Lobato (1882 - 1948),
tendo sido o único de seus livros a passar por tais cuidados de publicação, e pelo qual
recebe bom pagamento e promoção, além do aplauso de expoentes da crítica, como João
Ribeiro e Alceu Amoroso Lima (1893 - 1983). Nesse clima, candidata-se pela segunda
vez a uma vaga na ABL, mas não consegue ser eleito. Com uma coluna intitulada As
Mágoas e Sonhos do Povo, passa a publicar na revista Hoje crônicas de folclore urbano,
reiniciando também a colaboração na revista Careta. Em dezembro, é novamente
recolhido ao Hospício Nacional após forte crise nervosa. - Epitácio Pessoa assume a
presidência da República
1920 - Sai do hospício em fins de janeiro, carregando os primeiros capítulos da obra
Cemitério dos Vivos, memórias de suas experiências no local. O texto integral só é
publicado em 1953, juntamente com os registros do Diário Íntimo. Em dezembro,
concorre ao prêmio literário da ABL de melhor livro do ano anterior, inscrevendo o Vida
e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que recebe menção honrosa. Passa ao editor F.
Schettino os originais de Marginália, reunindo artigos e crônicas já publicados na
imprensa, que não é lançado até a década de 1950
1921 - O Cemitério dos Vivos tem trecho publicado na revista Souza Cruz, com o título
As Origens. Em abril, faz uma viagem à cidade de Mirassol, São Paulo, onde um amigo
médico e também escritor, Ranulfo Prata (1896 - 1942), tenta tratá-lo, mas não consegue.
Com a saúde cada vez mais debilitada, permanece recluso em sua casa modesta e recebe
cuidados constantes de sua irmã Evangelina. Em julho, pela terceira vez, apresenta sua
candidatura à ABL, mas retira-a no mês seguinte, alegando "motivos inteiramente
particulares e íntimos". Entrega ao editor os originais de Bagatelas, no qual reúne a sua
produção na imprensa de 1918 a 1922. Publica na revista Souza Cruz a conferência O
Destino da Literatura, escrita para ser lida em São José do Rio Preto, cidade próxima a
Mirassol, palestra cancelada pelas suas condições de saúde. Em dezembro, inicia a
segunda versão do romance Clara dos Anjos. Os originais de Feiras e Mafuás são
entregues para publicação, mas editados pela primeira vez em 1953
1922 - Em maio, a revista O Mundo Literário publica o primeiro capítulo de Clara
dos Anjos. Sua saúde declina, agravada pelo reumatismo e pela bebida. Morre em 1º de
novembro, em sua casa, vítima de colapso cardíaco. – Semana de Arte Moderna em S.
Paulo.
4.2. CRONOLOGIA LITERÁRIA DE LIMA BARRETO
1904- Publica uma série de reportagens no jornal Correio da Manhã
Colabora na revista Fon-Fon.
Fins de 1907: com amigos, lança a revista Floreal, que sobreviveria com quatro números
apenas, mas que chamou a atenção do crítico literário José Veríssimo.
1911: em três meses, escreve o romance Triste fim de Policarpo Quaresma, publicado
em folhetins no Jornal do Commércio, onde escreve, e também na Gazeta da Tarde.
1912: publica dois fascículos das Aventuras do Dr. Bogoloff, além de dois outros
livretos de humor, um deles pela revista O Riso.
O vício da bebida começa a manifestar-se nele, porém não o impede de continuar a sua
colaboração na imprensa.
1914: inicia uma série de crônicas diárias no Correio da Noite.
1915: o jornal A Noite publica em folhetins seu romance Numa e a ninfa, e Lima
Barreto inicia longa fase de colaboração na revista Careta, em artigos políticos sobre
variados assuntos.
1916: Passa a escrever para o semanário político A.B.C..

(1917?): Lança a edição do Isaías Caminha e, em seguida, o romance Numa e a ninfa,
em volume. Passa a publicar artigos e crônicas na imprensa alternativa da época: A
Lanterna, A.B.C. e Brás Cubas, que publica um artigo seu, em que manifesta simpatia
pela causa revolucionária russa.
Início de 1919: suspende a colaboração no semanário A.B.C., por ter a revista publicado
um artigo contra a raça negra, com o qual não concordava.
Sob o título "As mágoas e sonhos do povo", passa a publicar semanalmente, na revista
Hoje, crônicas ditas de folclore urbano, reiniciando a colaboração na Careta, em segunda
fase, só interrompida por sua morte.
Dez. 1920 - é posto à venda nas livrarias o volume de contos Histórias e sonhos, e
entrega ao editor F. Schettino, seu amigo, os originais de Marginália, reunindo artigos e
crônicas já publicados na imprensa periódica e, que se perderiam, sendo o volume editado
apenas em 1953, post mortem.
Jan. 1921: O Cemitério dos vivos tem um trecho publicado na Revista Souza Cruz, sob
o título "As origens", memórias manuscritas não completadas pelo autor
Julho de 1921: pela terceira vez, candidata-se à vaga na Academia de Letras, retirando,
porém, a mesma, por "motivos inteiramente particulares e íntimos". Entrega ao editor os
originais de Bagatelas, no qual reúne a sua maior produção na imprensa, ou seja, a que
vai de 1918 a 1922, em que evidencia com rara visão e clareza os problemas do país e do
mundo do pós-guerra. Bagatelas, entretanto, só apareceria em 1923.
Out./Nov. 1921: Publica na Revista Souza Cruz a conferência "O destino da
literatura", que não chegara a pronunciar na cidade de Rio Preto, próximo a Mirassol
Maio de 1922: a revista O Mundo Literário publica o primeiro capítulo de Clara dos
Anjos, "O carteiro".
1° Nov. 1922: tendo a sua saúde declinado mês a mês, agravada pelo reumatismo, pela
bebida e outros padecimentos, Lima Barreto morre vitimado por um colapso cardíaco. Em
seus braços, é encontrado um exemplar da Revue des Deux Mondes, sua preferida e que
estivera lendo.
1953: uma editora lançou alguns volumes inéditos de sua obra. Porém, somente em 1956,
sob a direção de Francisco de Assis Barbosa, com a colaboração de Antônio Houaiss
e M. Cavalcanti Proença, sua obra foi publicada em 17 volumes, compreendendo todos
os romances citados e também os títulos não publicados em vida do autor, e que são:
Os Bruzundangas, Feiras e Mafuás, Impressões de leitura, Vida urbana, Coisas do
reino de Jambon, Diário íntimo, Marginália, Bagatelas, O cemitério dos vivos e mais
dois volumes que contêm toda a sua correspondência, ativa e passiva.
Décadas seguintes: Lima Barreto tem sido alvo de estudos, tanto no Brasil como no
exterior.
Presentemente: há um desabrochar de interesse entre os novos escritores brasileiros em
favor da obra de Lima Barreto, tido como o pioneiro do romance social, e cuja produção
literária - vasta, em proporção ao número de anos que viveu - ganha, a cada dia, o
merecido destaque que lhe é devido.

5- Depoimentos de críticos e de escritores sobre Lima Barreto
"A glória de Lima Barreto cresce de ano para ano. Seus livros possuem tal marca de
sinceridade, de humnidade, de verdade, de dramaticidade silenciosa e honesta, que as gerações
se sucedem, as modas passam, os cabotinos aparecem e morrem, os tempos mudam, os
acontecimentos mais patéticos enchem os anais dos tempos modernos, dentro e fora do Brasil, e,

no entanto, o Pobre do Subúrbio, o burocrata do Ministério da Guerra, o homem que não tinha
dinheiro nem prestígio para publicar seus livros, o homem que fugia de casa e refugiava-se no
álcool para não assistir ao drama pungente da loucura paterna, o homem que tinha mais talento
literário do que qualquer dos seus contemporâneos e, no entanto, viveu e morreu quase na
indigência, esse homem Bom para quem a vida foi tão má é hoje uma das glórias mais puras do
firmamento literário brasileiro e americano, que amanhã será 'descoberto' pelos norteamericanos ou pelos europeus, como só há pouco o foi Machado de Assis." (Alceu Amoroso
Lima)
"Lima Barreto é, entre nós, na verdade o tipo perfeito do analista social, mas um
analista que combate, que não ficou como Machado de Assis, por exemplo, no círculo de uma
timidez intelectual esquiva ao julgamento. Ele não se limita a mostrar todos os fundos da cena,
o que vai pelos bastidores da nossa vida; toma partido, assinala os atores que falam a linguagem
da verdade, mostra o que há de falso, de mentiroso na linguagem dos outros"... "não tem as
delicadezas, as intenções filosóficas de Machado de Assis, veladas pelo sorriso do cético. Antes
é um forte, arremente, chicoteia os vendilhões da dignidade nacional. A sua ironia não traz o
sombreado pudor da de Sterne, é ríspida como a de Swift, ainda mais real, porém, porque não se
vale da fantasia, fá-la sentir-se na vida mesma que nos rodeia." (Jackson de Figueiredo)
"A verdade é que foi o mulato carioca, isolado na sua casa suburbana, em Todos os
Santos, o pioneiro em nossas letras da nova concepção do romance, que passou a ver o homem
em função da sociedade em que vive e não apenas dentro de si mesmo, fosse um elegante
petropolitano ou um caipira paulista." (Francisco de Assis Barbosa)
"O espaço é pouco, num momento assim brasileiro, para conferir as façanhas de
talento, raça, combate, entrosamento, pioneirismo. Sua obra até hoje é uma porrada, seca e
rente, na nossa apatia, malemolência, calhordice, omissão, indiferença, farisaísmo, relapsia e
macaqueação dos modelos estrangeiros..." ..."Mesmo nas páginas breves (sua crônicas),
entendia, sentia e amava as criaturas mais insignificantes e comuns, os esquecidos, os lesados e
os evitados pelo establishment. Ali estavam, para ele, as pessoas mais importantes do seu
tempo, mexendo-se no mutirão dos pingentes urbanos, sobreviventes escorraçados lá no
"refúgio dos infelizes", o subúrbio - gentes que não deram certo em canto nenhume do Rio de
Janeiro. Mas eram o povo carioca, a periferia da corte que se dizia civilizada." (João Antonio)
"O maior e mais brasileiro de nossos romancistas.” (Agippino Grieco)
"Um dos maiores, sob muitos aspectos, o maior escritor brasileiro." (Caio Prado
Júnior)
"O amor à sua terra vibra nas descrições dos aspectos naturais do Rio e de seus
subúrbios. São nervosas e reais. De permeio, evocam fatos históricos e costumes. Foi Lima
Barreto o romancista da gente humilde e dos desprotegidos da sorte" (Moisés Gicovate)
"A obra de Lima Barreto nos revela, de um lado, o autor em que se chocam, frente a
frente, a visão do novo e a permanência do velho, e, de outro, o intelectual que traz consigo a
voz do inconformismo apontando para uma ruptura com a tradição, através de atitudes
claramente favoráveis à renovação que viria a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna."
(Antonio Arnoni Prado)
"O que mais nos espantava então era o estilo direto, a precisão descritiva da frase, a
atitude antiliterária do escritor, a limpeza de sua prosa, objetivos que os modernistas também
visavam. Mas admirávamos por outro lado a sua irreverência fria, a quase crueldade científica
com que analisava um persongem, a ironia mordaz, a agudeza que revelava na marcação dos

caracteres." (Sérgio Milliet)
“Há autores que, ao penetrarem no drama de sua contemporaneidade, sintetizam o
tempo em que viveram e produziram. Quando isso ocorre. Seus escritos passam a expressar, não
apenas a criação individual, mas a própria sociedade (...) Afonso Henriques de Lima Barreto, na
singularidade de sua construção literária e na solidão de seu espírito foi, nesta perspectiva, um
dos pontos limites da consciência possível dos intelectuais brasileiros (...)” (Afonso Carlos
Marques dos Santos)
“A opressão escandalosamente disfarçada, escandalosamente aceita pelos senhores do
poder, pelos bajuladores do poder, pelos submissos a qualquer preço ao poder, é denunciada por
Lima Barreto em todos seus romances.” (H. Pereira da Silva)
"Lima Barreto foi uma espécie de personagem de romance russo desgarrado nos
trópicos." (Gilberto Freire)
..."O Major Quaresma viverá na tradição, como um Dom Quixote nacional.” (M.
Oliveira Lima)
"Correto ou incorreto, de bom ou mau gosto, foi incontestavelmente um escritor muito
consciente do móveis e fins, recursos e meios - inscrevendo-se como um dos maiores, senão o
maior, dos escritores realistas desta fase crítica da nossa evolução social. E isso com tal riqueza
de "comunicação" e de "expressão", que qualquer orientação gramatical ou estilística se pode
comprazer em ver quantas questões queira, ligada à formulação prática, lúcida, expositiva,
silogística, impressiva, expressiva, automática ou trabalhada do problema da arte literária."
(Antonio Houaiss)
"Lima Barreto era, um tanto à maneira balzaquiana, o 'secretário da sociedade' da
época em que viveu.” (Osmar Pimentel)
"...intelectual consciente da responsabilidade do ofício, sincero, honesto, fidelíssimo
às próprias convicções, ao próprio dever social"..."em muitos pontos , foi ele um precursor da
fervente polêmica modernista, pois é possível encontrar nas suas opiniões o mesmo desejo de
renovação literária." (M. Cavalcanti Proença)
"A sua obra, solitária como a sua vida, é, porém, incontestavelmente um elo entre o
romance machadiano e as atuais tendências da ficção, entre o realismo psicológico de Machado
de Assis e as buscas mais ousadas - embora não mais profundas - dos escritores que, depois do
movimento modernista, e, sobretudo, depois de 1930, puseram em equação todos os problemas
do homem brasileiro." (Lúcia Miguel Pereira)
"Fechei neste momento um romance de Lima Barreto, Isaías Caminha. É dos tais
legíveis de cabo a rabo. Romancista de verdade. Amanhã vou assinar com ele contrato para a
edição dum livro novo, Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, cujos originais já estão aqui. A
letra é infamérrima e irregularíssima. Há trechos em que o autor positivamente cambaleia, e
outros em que pára para 'destripar o mico'. Mas quanto talento e do bom!" São Paulo,
24/11/1918. (Monteiro Lobato)
..."foi ele o introdutor em nossa literatura do romance de crítica social sem
doutrinarismo dogmático." (Monteiro Lobato)
"Escrever é gravar reações psíquicas. O escritor funciona qual antena - e disso vem o
valor da literatura. Por meio dela, fixam-se aspectos da alma dum povo, ou pelo menos instantes
da vida desse povo." (Monteiro Lobato in Na Antevéspera, prefácio à 1ª edição, 1933)
"A história dos historiadores coroados pelas academias mostra-nos só a sala de visitas

dos povos. (...) Mas as memórias são a alcova, as chinelas, o penico, o quarto dos criados, a sala
de jantar, a privada, o quintal (...) da humanidade." (Monteiro Lobato in Carta a Godofredo
Rangel, São Paulo, 9/5/1913
..."o mais importante dos nossos romancistas do começo deste século, isto é, da fase
anterior ao movimento modernista." (Astrogildo Pereira)
*************************************************************************

FONTES CONSULTADAS
- LIMA BARRETO, Afonso Henriques de: Obras de Lima Barreto, organizadas
sob a direção de Francisco de Assis Barbosa com a colaboração de Antônio
Houaiss e M. Cavalcanti Proença, São Paulo, Brasiliense, 1956, 17 volumes.
- Obras de Afonso Henriques de Lima Barreto on line (domínio público):
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do;jses
sionid=C48DCDE2D694CDB2C8A05A34DC06A18F
- Obras de Lima Barreto no portal Dia-a-dia Educação, SEED, PR:
Os Bruzundangas Clara dos Anjos O Cemitério dos Vivos Histórias e
Sonhos O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos Marginália A Nova
Califórnia Numa e a Ninfa Recordações do Escrivão Isaías Caminha O
Subterrâneo do Morro do CasteloTriste fim de Policarpo Quaresma
Links para leitura e download em:
http://200.189.113.123/diaadia/diadia/modules/conteudo_literatura/conteudo_lit
eratura.php?conteudo_literatura=66
- Obras e textos sobre Lima Barreto (VirtualBooks)
http://buscador.terra.com.br/Results.aspx?ca=l&source=Search&query=%22Lima
+Barreto%22&Image.x=19&Image.y=12 ; Também em
http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode
=2&searchName=lima+barreto&searchmode=2&searchName=lima+barreto&se
archDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=
0
- Alguns textos de Lima Barreto:
http://paginas.terra.com.br/arte/ecandido/barreto.htm
- Biografia, fatos biográficos,obras:
http://paginas.terra.com.br/arte/ecandido/barreto2.htm
- Bibliografia sobre Lima Barreto disponível em
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction
=biografias_texto&cd_verbete=4956&cd_item=37
- Biografia breve, cronologia, indicação de bibliografia, a obra “Vida de
Lima Barreto” de Francisco Assis Barbosa em duas versões, e algumas obras
de Lima Barreto em http://www.culturabrasil.org/limabarreto.htm
http://buscador.terra.com.br/Results.aspx?ca=l&source=Search&query=%22Lima
+Barreto%22&Image.x=19&Image.y=12
- Datas das primeiras edições das obras publicadas de Lima
Barreto: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?
fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=4956&cd_item=48
- conto "A Nova Califórnia", História em Quadrinhos com texto original do autor,
sem adaptações. Roteiro e arte final Vilachã; baseado em obra homônima
(editora Escala Educacional) – 2005. Disponível em
http://www.4shared.com/file/103655281/674b5c61/Nova_California_Lima_Barret
o.html

- A morte do escritor Lima Barreto em matérias da imprensa carioca:
Jornal A Noite. “Lima Barreto”, RJ, 02/11/1922, p.1, s/a
Jornal O Imparcial. “Morreu Lima Barreto”, RJ, 02/11/1922, p. 10, s/a
Jornal O Imparcial. ”Foi sepultado ontem, o corpo de Lima Barreto”, RJ,
03/11/1922, p. 3, s/a
Jornal O Paiz. “Lima Barreto”, RJ. 03/11/1922, p.4, s/a
Jornal Correio da Manhã. “A morte de Lima Barreto”, RJ, 03/11/1922, p. 3, s/a
O Jornal. “Lima Barreto – a sua morte”, RJ 03/11/1922, p. 3, s/a
Jornal O Paiz. “A morte do mestre”, RJ 20/11/1922, p. 5, por FERRAZ, Enéas
- periódicos citados na Unidade Temática:
crônicas de autores, especialmente os mais consagrados da literatura
brasileira, em jornais e revistas do período (conforme citações in Sevcenko,
Nicolau, op. cit., e outros autores consultados)
- Jornal do Commércio, RJ, 1896 a 1920
- Revista Kosmos, RJ, 1904 a 1906
- Revista Fon-Fon, RJ, 1907 a 1920
- Revista do Brasil, SP, 1916 a 1920
- Revista Careta, RJ, 1912
- Revista Americana, RJ, 1909 a 1919
- O Rio de Janeiro através dos jornais (1888 a 1969), pesquisa e notícias
selecionadas por João Marcos Weguelin nos jornais:
O Baluarte, A Batalha, Boa Noite, O Brasil, O Carbonário, Cidade do Rio, O
Combate, A Crítica, Correio da Manhã, Correio da Tarde, Correio da Noite,
Correio do Povo, O Democrata, O Dia, O Diário, Diário Carioca, Diário da
Noite, Diário de Notícias, Diário do Commércio, Diário do Povo, Diário do Rio,
A Esquerda, Folha Carioca, Folha da Tarde, Folha do Dia, Gazeta da Tarde,
Gazeta de Notícias, O Globo, O Imparcial, A Imprensa, Imprensa Popular, O
Jornal, Jornal do Brasil, Jornal do Commércio, Jornal dos Sports, Luta
Democrática, A Manhã, A Marcha, A Nação, A Notícia, Novidades, O Paiz, A
Pátria, O Radical, A Razão, A República, República Brazileira, Rio Jornal,
Resistência, A Rua, Rua do Ouvidor, O Século, O Tempo, A Tribuna, Tribuna
da Imprensa, Última Hora, A União, O Universo, Vida Fluminense.
disponível em: http://www1.uol.com.br/rionosjornais/index.htm
- A imprensa no Brasil – Jornais e revistas – (e links relacionados), disponível
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa_no_Brasil
- Fotos do período, de Marc Ferrez e Augusto Malta, da coleção de Gilberto
Ferrez Muitas retratam ambientes que Lima Barreto freqüentou e comentou.
A coleção Gilberto Ferrez reúne, além da obra de Marc Ferrez, conjuntos importantíssimos de fotografias
originais de época dos principais fotógrafos do período como Augusto Stahl, Revert Henry Klumb,
Georges Leuzinger e Benjamin Mulock. Das 5.500 fotos de Marc Ferrez no IMS, 269 fotos estão
disponíveis no site do Instituto Moreira Sales –

http://acervos.ims.uol.com.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/

Vídeos sobre o RIO ANTIGO
http://www.almacarioca.com.br/imagem/fotos/rioantigo2/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=cmfQpCkZiYM&eurl=http://www.almacarioca.com.
br/imagem/fotos/rioantigo2/video007.htm
http://www.youtube.com/watch?v=OOhx_tA5w7Y&eurl=http://www.almacarioca.com.
br/imagem/fotos/rioantigo2/video007.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KeBgVWh_J4k&eurl=http://www.almacarioca.com.
br/imagem/fotos/rioantigo2/video007.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TkDqiNA9Wvw&NR=1 - Rio ontem e hoje
http://www.youtube.com/watch?v=Iay9I8lIbdM&feature=related -“City of Splendour”
(MGM 1936)
http://www.youtube.com/watch?v=a7Q1kITY168&eurl=http://www.almacarioca.com.b
r/imagem/fotos/rioantigo2/video019.htm - “Rio, the magnificent” (MGM 1932)
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APÊNDICES
A- O SIGNIFICADO SOCIAL DO FUTEBOL NO INÍCIO DO SÉCULO XX NA
VISÃO DE LIMA BARRETO
Lima Barreto x Coelho Netto
O futebol se enraíza no Brasil nas primeiras décadas do século XX. De início
circunscrito às elites, vai se popularizando à medida em que passa a fazer parte do
cotidiano das vilas operárias. Os „teams‟ das elites seguem rigorosamente as normas
importadas do „football‟ britânico. Os de subúrbio incorporam livremente essas normas
na prática que ficará conhecida como „pelada‟, não havendo intercâmbio entre os times
das elites e os das „peladas‟ populares. Essa fronteira tão bem delimitada passa a ser
mais maleável quando operários das fábricas passam a ser aceitos nos „teams‟ dos
patrões. No Rio de Janeiro, o “Bangu Athletic Club” – vinculado à Companhia
Progresso Industrial do Brasil, instituição fundada por ingleses – foi o primeiro a
permitir o acesso dos empregados à equipe dos chefes. Pouco a pouco, os teams passam
a compor seus quadros também com jogadores negros e mestiços, apesar das distâncias
sociais existentes. Goals para garantir scores positivos justificavam a assimilação de
operários subalternos nos teams dos patrões. Jogadores de origens populares nos times
que representam o Brasil em campeonatos no exterior não se aceitam sem controvérsias.
Nos anos 20 houve uma incrível popularização do futebol, fato que gera
especulações teóricas conflitantes nos meios intelectuais. Graciliano Ramos, por
exemplo, na crônica “Traços a esmo” de 1921 ironiza os esportes em geral e o futebol
em particular, criticando a apropriação cultural e a transmutação de tradições e
costumes de um universo cultural a outro inteiramente diverso. E afirma que “futebol é
fogo de palha”.
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A crítica e a ironia de Graciliano era bastante comum na época. O

próprio Coelho Netto, que se tornaria um grande entusiasta do football, no seu romance
“A Esphinge”, de 1908, elabora um personagem inglês, caricato, que dedica seus
domingos ao esporte, hábito considerado bizarro pelos demais moradores da pensão em
que residia. Na medida em que o esporte se populariza, ocupa maior espaço nas
preocupações dos cronistas e intelectuais, destacando-se considerações a respeito de seu
significado e de sua relevância social.
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(cf Hollanda, Cristina Buarque de: artigo citado).

No contexto do debate acerca do futebol na fase inicial da assimilação desse
esporte no Brasil, é que se colocam os argumentos de dois escritores do período que
divergem, entre tantas outras coisas, também quanto ao significado social do futebol.
Vejamos como Lima Barreto e Coelho Netto dois autores contemporâneos que tornaram
pública sua discordância sobre o significado social do futebol. Embora os dois estejam
igualmente imbuídos de idéias de cunho nacionalista, enxergam no futebol ou a
possibilidade de regeneração social, ou um mecanismo de degeneração da vida em
sociedade. Ambos se apropriam do futebol como instrumento retórico para exporem
angústias, anseios e críticas ao mundo social que habitam. A partir de reflexões sobre o
futebol, explicitam suas concepções de mundo, suas noções de raça, nação e
nacionalismo.
Tendo por base a pesquisa de Cristina Buarque de Hollanda, pode-se ter acesso à
parte das reflexões do autor sobre o tema. Coelho Netto compôs o Hino do Fluminense
em 1915, proferiu uma série de conferências na sede deste clube (às quais a
pesquisadora não teve acesso), redigiu artigos para jornal e revista que não chegaram a
ser publicados em coletânea. Na revista Athlética, fundada e dirigida pelo próprio
Coelho Neto, concentra-se a maior parte de sua produção sobre futebol. A autora faz
uma pesquisa sistemática das crônicas sobre futebol publicadas na Athlética, no período
de fevereiro a julho de 1919.
Coelho Netto e o futebol
A cultura de valorização do intelecto em detrimento das atividades físicas
demonstra sinais de retrocesso à medida que os esportes passam a incorporar-se ao
cotidiano das elites. Coelho Netto, escritor renomado e então membro da Academia
Brasileira de Letras, torna-se um dos grandes ícones da defesa dos esportes como meio
de regeneração da raça brasileira e conseqüente elevação social do país. Distanciando-se
do ideário fundado na valorização do puro intelecto, Netto aproxima-se do ideal grego
de “mens sano in corpore sano”. As duas dimensões, a do corpo e a da mente, não
poderiam mais ser compreendidas isoladamente, mas a partir de uma perspectiva de
complementaridade. Ao tratar conceitualmente do esporte, na edição de estréia da
Athlética, o autor discorre: "não se trata somente da arte de aperfeiçoamento plástico e
moral do homem, como também um exercício apollineo no qual se apura a intelligencia

no pleno viçor da saúde". 284 Em sua concepção, o cultivo do corpo não é pensado como
um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, o conceito de força aparece imbuído tanto
num ideal estético – que o associa à noção de beleza – como num ideal moral – que
limita seu potencial, uma vez que o vincula à necessidade de respeito à pátria e aos mais
fracos. Esta dupla filiação que lhe seria constitutiva é explicitada pelo autor quando diz:
"A força, para ser bella, deve revestir-se de graça como os rochedos forram-se de
verdura florida. E assim como a modéstia é o traje que melhor assenta na sabedoria o
cavalheirismo deve ser o manto dos fortes.” 285. Para o autor, o „forte‟ não se desvincula
do „belo‟ e da ética; além disso, não está só, mas se movimenta num conjunto. Nessa
„obra coletiva‟ e harmônica, o homem pode atribuir sentido à sua força. A glória
individual não lhe parece, portanto, louvável; o sucesso de um homem isoladamente lhe
parece desprovido de qualquer significado. Toda rigidez na delimitação de fronteiras
entre o eu e o outro devem retroceder em favor da construção de um eu comum que
abarque todos. Para os homens que habitam o mundo social de Netto, este eu comum
deverá reunir-se em torno do ideal da Pátria, de onde deverão extrair sua porção de
humanidade. Esta idéia aparece de maneira explícita no seguinte trecho do hino que
compôs para o Fluminense:
(...) Ninguém no clube se pertence;
A glória aqui não é pessoal;
Quem vence em campo é o Fluminense
Que é, como a pátria, um ser ideal.
Assim nas lutas se consagra
Em torno de um ideal viril
A gente moça, a nova raça
Do nosso Brasil.
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(Coelho Netto. Athlética, 6 de fevereiro de 1920).

(idem, ibidem)

Apesar de enfatizada, a identificação pessoal com o clube não passará de uma
identidade intermediária, de "uma folha de árvore cuja fronde é a bandeira nacional". Os
laços de fidelidade com o time de futebol não devem, sob qualquer circunstância,
suplantar aqueles devidos à nação. Muito pelo contrário, operam justamente no sentido
de reforçá-los e, desta maneira, o ideal de competitividade é esvaziado de qualquer
sentido degenerador. A glória particular do time é diluída na glória maior da nação,
sendo por isso louvável. O amor e a dedicação ao clube configuram, neste sentido, uma
espécie de ensaio cívico para o exercício do amor e da dedicação à pátria. Em discurso
pronunciado na entrega de uma taça oferecida pelo jornal O Imparcial ao Fluminense,
Coelho Netto declara:
“Recebendo esta taça, os onze do Fluminense não a levam orgulhosamente,
como um troféu de vitória, mas como uma urna em que lançam, para o
sufrágio da glória de nosso Brasil, os seus nomes puros com a promessa de
que irão por eles, onde quer que a pátria os invoque, pôr à prova, em luta de
vida ou morte, o que adquiriram nos exercícios em seu campo." 286
O esporte se manifesta aqui como elemento que reforça a coletividade e
possibilita o aperfeiçoamento do povo, a transformação desse povo em “nação” (povo
entendido num sentido negativo, de massa desordenada, desprovida de força, impura).
Conquistar o troféu significa, portanto, dotar a população amorfa de um grupo de
indivíduos saudáveis, disciplinados, solidários, corajosos e plenamente aptos, portanto,
a promover a necessária transição povo/nação. O esporte assume, então, o status de um
instrumento de pedagogia cívica.
Coelho Netto explicita o ideal de eugenia quando ao dissertar sobre os propósitos
da revista Athlética, expõe:
"(...) Não vem propugnar a força simplesmente, mas também, e principalmente, pregar a
eugenia, fazer a propaganda necessária da cultura integral do homem, para que nele se
realize, com gloria para o Brasil, força e beleza para seus filhos (...)"

Esta postura relativa à prática esportiva é corroborada por intelectuais e políticos
da época. Em 1918, o relatório da Confederação Brasileira de Desportos reproduz tal
ideal eugênico de purificação das raças ao identificar no futebol "um grande ideal
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(apud Hollanda, Cristina Buarque de: op cit).

social" que estaria "preparando as gerações futuras, sadias e viris" e eliminando a "raça
enfezada dos pigmeus" que povoavam o Brasil. E ainda, conforme discorre Fernando de
Azevedo, numa conferência intitulada Sobre Athlética e Eugenia, proferida em maio de
1920 na Sociedade Eugênica de São Paulo,
"(...) A eugenia é também a applicação de uma educação eugenica para a
conquista da plenitude das forças physicas e moraes (...); é a regeneração
physica dos povos, por uma completa cultura esportiva, que os impulsione
(...)".287
O futebol cumpriria o papel de promotor da consciência cívica no propósito de
revitalização dos princípios físicos e morais Embora tal prática esportiva fosse
comumente associada ao lugar social do lazer – e assim a certo descompromisso com
relação às obrigações que vinculam o indivíduo à sociedade - sua índole disciplinadora
eliminaria qualquer possibilidade de equiparação com atividades meramente voltadas
para o divertimento. Neste sentido, o apego popular ao futebol deveria ser cultivado em
detrimento da "bebedeira nas tascas", do "jogo nas casas de tavolagem" e dos "sambas
indecentes”. 288
Esta modalidade de esporte afirmava-se, dessa maneira, como uma real
possibilidade regeneradora que afastaria o povo de ambientes e práticas desprovidas de
qualquer conteúdo normativo e disciplinador. A importação de uma modalidade
esportiva dotada de um conjunto de regras claras e bem definidas, capaz de propiciar
não só o desenvolvimento físico como também a promoção de sentido da ação em
conjunto – e de todos os incentivos comportamentais positivos que dela derivam –
deveria legitimamente ocupar o lugar das atividades que, provenientes do povo,
concentravam as causas de sua própria degeneração. Era preciso atentar, entretanto, para
a necessidade de garantia do rigor disciplinar na prática do futebol. Caso contrário,
incorrer-se-ia no risco de deturpação de seus propósitos; de cultivo da força pela força.
A violência nos campos era alvo de repúdio, de reprimenda.
Conforme afirma Coelho Netto numa das edições da Athlética, "(...) Realmente, o
espetáculo que offerecem certos campos de foot-ball, quando nelles se encontram duas
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(Fernando Azevedo: O Segredo da Maratho. Athlética, 5 de março de 1920).
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(Padre Assis Memória: O football no sertão, Athetica, 27 de março de 1920; apud Hollanda, op cit).

turmas é de molde a pedir polícia". 289. E isto era causa de grande desgosto; de
explicitação das dificuldades que o próprio futebol, modalidade esportiva dotada de
tantos méritos, e seus idealizadores encontravam na difícil empreitada de purificação do
povo brasileiro. Todo e qualquer progresso da civilização deveria abarcar o
desenvolvimento conjunto do corpo e da inteligência. A negligência de um incorreria na
performance insatisfatória do outro. Estas dimensões aparecem como indissociáveis e
com base nisto pode-se compreender a importância crucial que Coelho Netto confere
em sua obra ao futebol, em específico, e ao esporte, de maneira geral.
Lima Barreto e o futebol
Coelho Netto gozava de grande consideração no ambiente intelectual de sua
época. Por conseqüência, suas teses a respeito do esporte tinham enorme penetração.
Não eram, porém hegemônicas.
Lima Barreto colocava-se na contramão daqueles que consideravam o futebol
como uma possibilidade de promoção da raça e do próprio país no âmbito internacional.
Mantinha distância da tese do „ideal eugênico”: considerava que assertivas sobre raça
não poderiam constar das possibilidades da ciência. Cada autor, segundo Barreto,
tecendo considerações a respeito do termo „raça‟, usa critérios descritivos próprios,
desvinculados dos demais. Isso denota uma heterogeneidade de definições e total
ausência de rigor científico. Concepções subjetivas somente com muito cuidado podem
tornar-se objetos de estudo (entre elas o conceito de „raça‟). Caso contrário, um
geômetra poderia incorrer em assertivas equivocadas, como por exemplo, afirmar que a
natureza é “composta por esferas, ciclóides, cilindros, linhas, pontos, etc.”290
O autor considerava como não legítimas as incursões científicas que implicassem
a definição de uma escala de valores entre os homens. Não poderia apoiar-se na ciência,
senão indevidamente, o ódio dos americanos pelos negros, dos turcos pelos armênios,
de certos russos pelos judeus (comentário sobre raças encontrado na crônica
Considerações Oportunas, publicada no volume Feiras e Mafuás). Lima Barreto
distancia-se totalmente das expectativas de purificação racial concentradas em torno da
prática esportiva, por conceber o homem sem distinção, a partir de sua unicidade. Não
identificava no esporte a possibilidade de progresso social, mas atribuía a ele um
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potencial degenerativo e propagador do preconceito. Ao autor do livro “O Sport está
deseducando a Mocidade Brasileira”, Carlos Süssekind de Mendonça, afirma ser o
futebol o "primado da ignorância e da imbecilidade".291
A dimensão crescente que tal prática esportiva vinha adquirindo no ambiente
social à sua volta não poderia ser ignorada; ou meramente compreendida a partir da
categoria divertimento, apesar de todo seu desprezo. Conforme ressalta o próprio autor:
“Os jornais não falavam de outra cousa. Páginas e colunas dêles eram
ocupadas com histórias de matches (...). Nos bondes, nos cafés, nos trens
não se discutia senão football. (...) Nas famílias, em suas conversas
íntimas, só se tratava do jôgo de pontapés. Nas segundas feiras, os
jornais, no noticiário policial, traziam notícias de conflitos e rolos nos
campos de tão estúpido jôgo (...).
Sendo capaz de inspirar "paixões e ódios", a prática do futebol assumia feições de
um fenômeno social generalizado, suscitando comportamentos violentos que deveriam
ser alvo de repúdio. Em uma de suas crônicas, declara-se eterno “combatedor” do "tal
football".292 Em 1919, fundou a Liga Brasileira Contra o Futebol e por esta época
elegeu Coelho Netto - a quem considerava "o homem mais nefasto que tem aparecido
no nosso meio intelectual" – como seu interlocutor para assuntos de esporte.293
Lima Barreto identificava na simpatia de Coelho Netto pelo futebol, um
subterfúgio de promoção pessoal. E seu apelo constante à Grécia antiga era visto como
uma total ausência de vínculo com a realidade social que o circundava. Dedicando-se a
uma literatura contemplativa, estilizante, sem qualquer fundo político, Netto restringiria
suas preocupações ao universo da arte poética, consagrada no círculo dos grandes
burgueses embotados pelo dinheiro. Desta maneira, o "Senhor Netto" teria transformado
"tôda a arte de escrever em pura chinoiserie de estilo e fraseado".294 Distante dessa
corrente literária, Lima Barreto alertava para a discriminação inerente à prática do
futebol e aos discursos em torno desse esporte. Boa parte da população brasileira estava
fora das “exportáveis turmas de jogadores”, pois tinha nas veias “algum bocado de
291

(Lima Barreto: Como Resposta, Careta. In: Marginália. 8 de abril de 1922).

292

(idem, ibid)

293

(LB: Histrião ou Literato. In: Revista Contemporânea, Impressões de Leitura, 15 de fevereiro de 1919).

294

(idem, ibid).

sangue negro”, tendo o futebol então um perfil excludente. Diante do público
internacional, o país deveria para Coelho Netto, fazer-se representar apenas por meio de
jogadores que detivessem a “capacidade physica de reprodutores da espécie”.295
Para Lima Barreto, o futebol “não surra, mas humilha; não explora, mas
injuria e come as dízimas que os negros pagam”, diz referindo-se aos impostos
cobrados indiscriminadamente, também dos negros, sem distinção de cor. Ironizando
esta postura contraditória diante da parcela negra da população – ora concebida como
portadora de uma índole essencialmente inferior, ora colocada em pé de igualdade com
os contribuintes da receita – Barreto redige a crônica “O Meu Conselho”, em outubro de
1921, inspirado por um anúncio de jornal onde um inglês de família nobre e rica declara
o seu desejo de esposar uma brasileira de origens igualmente distintas. Barreto o
aconselha a postergar tal pretensão. Muito melhor seria vir inicialmente dedicar-se ao
tal esporte bretão em terras brasileiras. Além da inominável reputação de que gozaria,
poderia representar o Brasil no estrangeiro e assim enriquecer facilmente. O governo
brasileiro seria generoso com ele, quanto a isso não haveria dúvidas. O football e os
estrangeiros estão sob suas graças;
“o governo nacional, de mãos dadas com as eugênicas autoridades dos
pontapés, cheias de contentamento por terem encontrado tão lídimo
„expoente‟ (vá lá!) da população brasileira, há de cumulá-lo de tôda
espécie de recompensa, sobretudo monetárias”. E conclui: “Venha pra
cá e meta-se no nosso football que o dinheiro choverá e bons
casamentos não lhe faltarão. É meu conselho”. 296
A perspectiva eugênica, legitimadora do discurso de valorização do “estrangeiro”
em detrimento do “nacional”, traz “no seu bôjo ofensa a uma fração muito importante,
quase a metade, da população do Brasil”. 297, Aqui está o elemento central da crítica de
Lima Barreto ao futebol. Segundo ele, o papel desse esporte seria unicamente o de gerar
dissensões no seio da vida nacional. Corroborando esta tese, Lima Barreto ressalta o
acirramento do espírito de rivalidade entre os competidores, quer sejam eles bairros,
cidades ou nações. Cultivando o amor à luta e à competição, o esporte dividiria os
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homens e os povos, gerando animosidades entre eles. Além de destacar as distorções
morais que lhe seriam inerentes, o autor enfatiza a mediocridade intelectual que
caracterizaria os jogadores de futebol. Ao afastar-se do princípio do “mens sana in
corpore sano”, Barreto estabelece mais um ponto crucial de distanciamento de Coelho
Netto e dos demais adeptos de suas teorias. Ao invés de representar benefícios
intelectuais, o futebol seria um entrave ao aprimoramento mental de seus praticantes.
Corroborando tal postura de Barreto, Carlos Süssekind de Mendonça declara:
“Vejo corpos, às vezes. Mas vazios. Desgraçadamente vazios. E, mesmo assim, não são
tão numerosos como talvez se pense (...). Enfim, corpos existem. (...) Mentes, é que é o
diabo! Seja pelo que for, mas a verdade é que, desde o colégio, onde se via repontar um
bíceps mais saliente, a inteligência logo se encolhia, envergonhadíssima”.298

Nota-se que a intelectualidade no princípio do século XX, diante do fenômeno
social que o futebol começava a se revelar, se divide basicamente em duas tendências:
a que vislumbrava neste esporte um possível mecanismo “regenerador da raça
brasileira”, e outra que lhe atribuía a responsabilidade pela perpetuação da
desigualdade social e racial, em função da “separação idiota entre brasileiros”. 299
O debate em torno do futebol tem outros desdobramentos. Aqui se atem
somente na contraposição entre uma perspectiva otimista, representada por Coelho
Netto, e outra pessimista, representada por Lima Barreto. As diferenças e desavenças
entre os dois escritores não se resumiam apenas às discordâncias sobre o esporte em
geral e sobre o futebol em particular. Ambos tornaram-se pretextos para a explicitação
de conflitos bem mais profundos, de ordem social, política, racial, literária.
Para Coelho Netto, a relevância social atribuída ao futebol deve-se à sua
capacidade de promoção de vínculos de solidariedade e reciprocidade. O sentido de
competição que lhe é inerente não chega a ameaçar o zelo pela coesão nacional, pois
está a ela submetido. Fica então evidente uma clara motivação moral do jogo. Sem ela, a
disputa torna-se desprovida de qualquer significado, pois não lhe parece haver qualquer
sentido no mero cultivo da força pela força. A glória de um time em específico
constituiria, portanto, uma pequena parcela da glória da nação, não havendo aí um
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sentido de oposição, mas de integração e reforço. Além do aperfeiçoamento moral, o
esporte também viabilizaria um aprimoramento intelectual daqueles que a ele se
dedicassem com regularidade e sem excessos. Retomando o clássico princípio de “mens
sana in corpore sano”, Coelho Netto busca legitimar seu discurso de valorização do
futebol, modalidade esportiva que então começava a estender as suas fronteiras sociais.
Quanto a Lima Barreto, suas considerações quanto ao papel social do futebol
são essencialmente negativas. Segundo ele, a perspectiva de purificação da raça
encobria um sentido discriminatório por parte das “eugênicas autoridades dos
pontapés”.300 Ao invés de constituir-se num elemento alavancador da glória nacional, o
futebol e o cultivo à luta que lhe seria inerente contribuiriam para o acirramento do
quadro de desigualdades sociais e raciais. Afirmando-se como um elemento de
dissensão social, o futebol traria em si um grande mal: o potencial de reprodução das
formas de dominação escravagista e do passado segregacionista.
A partir de um olhar contemporâneo, é possível inferir a não confirmação das
expectativas tanto de Coelho Netto como de Lima Barreto a respeito das potencialidades
do futebol. O cenário futebolístico de hoje não se aproxima nem do intuito fortemente
normativo e disciplinador registrado nos ensaios de Netto, nem da composição
essencialmente elitista apontada e combatida por Barreto. O ideal de eugenia depositado
no futebol é claramente frustrado. Atualmente, esta modalidade esportiva constitui-se
justamente em uma das poucas vias de ascensão social da população negra. Além do
descompasso entre o intuito de purificação racial e a efetiva promoção de indivíduos
desprovidos dos pré-requisitos para tal, o futebol parece também se reproduzir
negligenciando tanto as expectativas de reforço do intelecto como de disciplinamento
das massas. Embora tais desvios essenciais tenham sido identificados pelo próprio autor
em episódios de violência divulgados pela imprensa esportiva de sua época, a
mediocridade intelectual e a falta de disciplina dos jogadores não figuravam como
elementos comumente caracterizadores da efetiva assimilação do esporte bretão em
terras brasileiras. Distanciando-se do ideal disciplinador, o futebol assume, em grande
medida, o estereótipo brasileiro da malandragem. O desejo de promoção social por vias
menos tortuosas do que aquelas ditadas pelo exercício regulado e interrupto da labuta
parece encontrar aí uma de suas expressões. Embora seja restrita a poucos, tal
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modalidade esportiva emerge justamente como símbolo da possibilidade de driblar um
universo normativo rígido e disciplinador. O talento individual aparece, em grande
medida, como recurso para eximir-se das dificuldades decorrentes da sincronização e da
articulação do conjunto – como passaporte para o sucesso sem esforço.
Alguns jogadores tornam-se figuras míticas, tipificações ideais que encarnam
aquele que seria o verdadeiro espírito do futebol: o da irreverência e o da brincadeira.
Este é o caso de Garrincha, que era capaz de provocar "gargalhadas" nas torcidas, além
de disseminar "uma alegria incrivelmente contagiante e reparadora".301
Referindo-se a Garrincha, o jornalista da Revista Veja, publicada por ocasião da
sua morte, observa: "ao receber um passe, nunca lhe dava seqüência, sem antes divertirse um pouco com a bola, com o adversário e, assim, divertir a platéia". Mas isto não
chegava a caracterizá-lo como individualista. Muito pelo contrário, sua reputação o
consagrava como incrível "doador de passes e de gols". O talento individual e a glória
dele derivada não chegavam a afirmar-se, dessa forma, em detrimento do jogo coletivo,
cabendo-lhe justamente o mérito de articular estas duas instâncias. Embora não
estivesse inserido no ideal futebolístico bretão - onde o indivíduo opera como mera
ferramenta do conjunto - Garrincha se mostrava capaz de interagir com o grupo de
jogadores e simultaneamente destacar-se individualmente por sua habilidade
excepcional. Driblava a nulidade a que o sujeito estaria fadado no universo inglês,
introduzindo um jogo que combinava interação com o time e singularidade individual.
Quanto a Lima Barreto, a identificação do futebol como elemento de dissensão
social não configura uma associação passível de atualização. Muito pelo contrário, a
peculiaridade que o futebol assume no contexto brasileiro reside justamente no seu
potencial de articulação das mais variadas camadas sociais em torno do ideal comum da
vitória. A filiação aos diversos clubes de futebol (seja ela formal ou informal) não
pressupõe o pertencimento a uma categoria social específica, o que descaracteriza este
espaço como segregacionista ou excludente.
Neste sentido, a composição das torcidas normalmente reproduz um corte vertical
da sociedade, que não distingue ricos de pobres ou negros de brancos. O viés social e
racial não parece, assim, assumir aí maior relevância. Embora isto certamente não
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signifique a abolição de preconceitos e discriminação entre os torcedores de um mesmo
time, aponta, ao menos circunstancialmente, para maiores níveis de tolerância social e
racial. Vestidos com a mesma camisa do seu time, os torcedores almejam um fim
comum, cuja realização não atenta para suas distintas filiações sociais. Não à toa, o
episódio comumente identificado como celebração da união nacional é a Copa do
Mundo - evento cuja carga simbólica permeia indistintamente as diversas camadas
sociais. Dessa maneira, o futebol contribuiria justamente para o avivamento da sensação
de pertencimento à nação. Ao contrário do que previra Barreto, este esporte bretão
perde seu cunho inicialmente elitista tornando-se, efetivamente, um esporte
abrasileirado, cuja abrangência desconhece fronteiras sociais e raciais.
-----------------------------------------------------------------------

B- LITERATURA E JORNALISMO
(análise comparativa de duas obras de dois autores antagônicos)
“Recordações do escrivão Isaías Caminha” (Lima Barreto) x
“A Conquista” (Coelho Netto) Mais uma vez, como no tema anterior a respeito do futebol, será feita a
comparação de dois pontos de vista diferentes e antagônicos a respeito da função da
literatura, e de como dois autores da mesma época recriam a realidade com as
características de linguagem peculiares a cada um. Mais uma vez o confronto será entre
Lima Barreto e Coelho Netto, analisando-se as obras “Recordações do escrivão Isaías
Caminha” (Lima Barreto) e “A Conquista” (Coelho Netto). A crítica costuma conferir
uma conotação autobiográfica às duas obras. Não se trata aqui de examinar até que
ponto ambas são realmente autobiográficas ou ficcionais. A problematização mais
produtiva seria confrontar ambas com o ambiente cultural e literário do início do
século XX, na esteira da contextualização (cultural e literária) feita anteriormente. É
claro que a trajetória de vida dos escritores foi determinante em suas obras. No caso de
Lima Barreto, é inegável a repercussão do preconceito em seus livros; bem como em
Coelho Neto sentem-se as correntes literárias da moda que o influenciaram. Tal
comparação coloca de frente duas correntes opostas, confrontando dois “rivais”: o

literato acadêmico Coelho Neto e o escritor marginal Lima Barreto. Como a vida
dos escritores e jornalistas do período foi retratada por estes romancistas? Ambas as
obras nos dão um panorama da vida intelectual e social da época, mas de posições
distintas: uma de cima, de onde se enxerga o literato na sua vida boêmia, almejando as
portas da Garnier e da Academia – caso de “A conquista”; na outra (Isaías Caminha),
temos uma visão a partir da lama: foca-se o ambiente mesquinho de uma suposta
intelligentsia brasileira, arremedo da européia, fadada a se prostituir no jornalismo para
manter sua vida e posição social, deixando a literatura para rodas de conversa.
Lima Barreto nos mostra já no prefácio de “Isaías Caminha”, através da „Breve
Notícia‟ como deseja que seu romance seja lido: é seu „amigo‟ quem escreve suas
recordações; ele apenas as edita com autorização do „autor‟. O escritor sofreu as
vicissitudes de uma vida turbulenta dedicada à Literatura. Mulato, marcado pelo
preconceito racial; alcoólatra foi internado no manicômio mais de uma vez; morreu
sozinho, celibatário, tendo como única paixão a Literatura:
“Mais do que qualquer outra atividade espiritual da nossa espécie, a
Arte, especialmente a Literatura, a que me dediquei e com quem me
casei; mais do que ela, nenhum outro qualquer meio de comunicação
entre os homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem
e terá um grande destino em nossa triste humanidade” 302.
O personagem Isaías Caminha tem trajetória bem diversa: pacato escrivão, casado
e relativamente bem estabelecido social e economicamente. Se ambos sentiram na pele
o preconceito, termina na condição de mulatos discriminados as suas semelhanças.
Isaías Caminha escreve suas memórias somente para “opor argumentos a argumentos”,
contra um colaborador de uma revista nacional que “fazia multiplicadas considerações
desfavoráveis à natureza da inteligência das pessoas do meu nascimento”. Diante de
seus destinos, o autor-narrador é tomado de uma apatia e se deixa engolir pelo mundo
mesquinho que inicialmente criticara; o escritor-criador, ao contrário, fez da Literatura
sua razão de existir e foi coerente com seu projeto de arte militante até o fim da vida,
conforme atestam todos os seus escritos. É certo que um dos intentos do escritor era
mostrar que “um rapaz nas condições de Isaías, com todas as disposições, pode falhar,
não em virtude de suas qualidades intrínsecas, mas batido, esmagado, prensado pelo
preconceito”. O projeto de Lima Barreto era muito maior que o de Isaías, era um projeto
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para uma vida inteira de militância literária contra o preconceito, mas também contra os
falsos intelectuais, contra um academismo espelhado no modelo europeu, contra uma
literatura só de deleite. Caminha tornou-se jornalista por acidente (assim como
casualmente entrou como contínuo na redação d‟O Globo), enquanto que Lima Barreto
exerceu (bem) a profissão por vontade própria. Se ele colocou o ambiente jornalístico e
seus figurões nas Recordações foi “para escandalizar e provocar a atenção para a minha
brochura” e não para produzir um documento autobiográfico.
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em cena pessoas vivas só pode desvirtuar a ficção” parece não proceder, bem como a de
que as cenas da redação d‟O Globo são caricaturais e deformam os personagens e o
próprio livro. A associação dos personagens com figuras da vida real, sim, pode
provocar deformações na análise; o retrato caricatural dos “mandarins literários” –
expressão do próprio Lima Barreto – parece vir a propósito, representando a própria
caricatura de intelectuais que eram, na visão do autor.
O romance começa com um tom pessoal (psicológico), depois, torna-se mais
caricatural. A lembrança da mãe, forte no começo, é deixada de lado no meio do
romance e retomada de supetão, apenas para nos informar de sua morte. A sucessão de
fatos no final do romance tem um ritmo acelerado em relação ao resto da obra. Propõe
uma tese de que a falha dos de “seu nascimento” estava na sociedade que os cercava e
não em sua carne e sangue; mas, em certa altura – mais propriamente quando começam
as cenas da redação – esquece-se da tese e passa a mostrar os tipos que formavam a
intelectualidade brasileira; e, depois, parece não sustentar a tese, quando Isaías se
entrega à sociedade vil e mesquinha que criticava, aceitando os favores de Loberant.
Mas o próprio narrador nos deixou de sobreaviso: “perdoem-me os leitores a pobreza da
minha narração”. A inconstância ou inconsistência seriam falhas? Ou deveria ser
interpretadas como propositais, revelando o ânimo moral das personagens e do próprio
Isaías, vítimas todos da sociedade burguesa capitalista que os oprimia?
A obra de Coelho Netto (A Conquista) é para o crítico Alfredo Bosi um romance
“fortemente autobiográfico”, “memória de sua juventude boêmia”. 304 Tal análise
permite relacionar os personagens do livro com os literatos e intelectuais da época. No
entanto, a obra pode despertar mais interesse como documento do período literário
parnasiano-realista principalmente levando-se em consideração que foi escrita pelo
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acadêmico Coelho Netto, membro da Academia Brasileira de Letras. Estão lá os cafés,
os teatros, as leituras que influenciaram nossos escritores. Há citações e indicações dos
autores e livros que eram lidos pela nossa geração realista: Baudelaire, Musset, os
gregos, As Mil e Uma Noites, Flaubert etc. Geração, a se concluir pelo romance, que
fazia literatura nas horas vagas, pois tinha quase todo seu tempo ocupado entre os
restaurantes, os cafés, os teatros, as mulheres e a redação do jornal. A poesia e a prosa
brotavam, por assim dizer, da noite para o dia; e Anselmo aparecia com um volume de
prosa, Ruy Vaz com uma peça de teatro, Bivar com um poema. Temos um panorama
dos clubes literários, das revistas, dos jornais, da campanha abolicionista. Mas o
romance não mostra, por exemplo, como a função da literatura já se consolidava como
força política – veja-se, por exemplo, as intervenções de Olavo Bilac, que propôs o
serviço militar obrigatório; o prestígio da Academia, etc.. O que sobressai, enfim, é a
vida intelectual mostrada por um literato da Academia – o que é um grande relato
(ficcional, não nos esqueçamos) da época, que mostra um contraste da oficialização da
literatura brasileira, apontado por Antonio Candido:
“De um lado, a tendência acadêmica, respeitosa do decoro, procurando
instaurar nas letras os padrões de dignidade exterior, de respeitabilidade
burguesa, que lhe assegurassem a consideração do público. De outro, a
irregularidade de uma boêmia vigorosa, a mais viva e fecunda que o nosso
país conheceu, e que procurava, ao contrário, opor a vida sem preconceitos
do escritor livre, considerado um tipo à margem dos padrões burgueses.” 305
Em ‟A conquista‟, sim, caberia uma crítica ao desenvolvimento do romance e à
sua frágil estrutura: os personagens, que se pretendem realistas, são frágeis, não têm
densidade. Algumas aparecem e somem – caso da figura estranha de Crebillon, do
negro João de Deus, das mulheres da pensão (D. Anna, Vidinha, Leonor) e de
Montezuma, que só aparece quase no final do romance. Parece que Coelho Neto quis
dar um panorama geral da época e mostrar toda sua “imaginação” e acabou se perdendo
em meio a tantos fatos e personagens, que se ligam tenuamente.
O jornalismo não é bem visto em ambas as obras, embora sejam romances que
abordam questões distintas. Lima Barreto pretendeu denunciar os mandarins
intelectuais, que faziam críticas – sociais, políticas, econômicas, literárias – baseadas
em seus gostos pessoais, em suas relações pessoais com tal pessoa ou tal autor. Coelho
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Neto deu sua visão “oficial” sobre o fenômeno da aceitação do escritor como força
política e social, que foi se consolidando com o Realismo – veja-se, por exemplo, a
fundação da Academia Brasileira de Letras (1897).
A partir do capítulo VIII do Isaías Caminha temos a descrição do ambiente
jornalístico e de suas figuras, revelando o círculo de poder que os rodeava, bem como
denunciando sua pretensa erudição. A influência política do jornal no começo do século
XX é relatada neste trecho:
“(...) o aparecimento d‟O Globo levantou a crítica, ergueu-a aos
graúdos, ao Presidente, aos ministros, aos capitalistas, aos juízes, e
nunca os houve tão cínicos e tão ladrões. Foi um sucesso; os amigos do
governo ficaram em começo estuporados, tontos, sem saber como agir.
Respondiam frouxamente e houve quem quisesse armar o braço do
sicário. A opinião salvou-o, e a cidade, agitada pela palavra do jornal,
fez arruaças, pequenos motins e obrigou o governo a demitir esta e
aquela autoridade. E O Globo vendeu-se, vendeu-se, vendeu-se...” 306
O relato não é imparcial, antes é cheio de alfinetadas: o jornal “tornava” os
políticos ladrões como “nunca os houve”; e vendia, vendia, vendia... A descrição dos
personagens é sempre caricatural, pondo em evidência o que tinham de mais negativo.
Loberant tinha “uma falta de firmeza, de certa segurança de gestos e olhar” cuja
capacidade intelectual era fraca, resistindo ao trabalho mental contínuo; Aires d‟Ávila
era um homem gordo que se movia como um “boi que arrasta a relha enterrada da
charrua”; Leporace era o secretário “arrogante como todo jornalista, apesar de ser uma
pura criação de Loberant”; Floc, o falso literato, que nunca escreveu nada original,
“vinha todo perfumado, de olhar lustroso”, mais interessado em cocottes que em
Literatura; Lobo, o consultor gramatical, que tinha chiliques ao menor desvio da norma;
Gregoróvitch, estrangeiro, “só via faltas, erros, onde havia simplesmente efeitos,
resultados”; e assim prossegue a descrição dos tipos. 307
O narrador não perdoa nada nem ninguém: as matérias publicadas eram
superficiais, arrogantemente “literárias”; as denúncias eram sensacionalistas e, quando
não houvesse como comprovar as fontes, inventava-se; as críticas literárias eram feitas
sem que as obras fossem lidas etc. A posição do jornal mudava conforme o desejo do
diretor: “na redação era assim: escrevia-se, mediante ordem do diretor, hoje contra e
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amanhã a favor”.
O destaque à figura de Floc nos coloca frente à crítica que Lima Barreto fazia
diretamente aos literatos da moda. O crítico literário era incapaz de escrever uma linha
original e não tinha opinião formada:
“Floc era contra a Academia, contra os novos, contra os poetas, contra
os prosadores; só admitia, além dele, com a sua obra subjacente, que se
juntassem e fizessem versos, certos rapazes de sua amizade, bemnascidos, limpinhos e candidatos à diplomacia. Confundia arte,
literatura, pensamento com distrações de salão; não lhes sentia o
grande fundo natural, o que pode haver de grandioso na função da
Arte. Para ele, arte era recitar versos nas salas, requestar atrizes e
pintar umas aquarelas lambidas, falsamente melancólicas.
Na crítica, tinha-se na convicção de um fazedor de poetas, um
consagrador de reputações; com aquele endosso da firma burlesca Floc - o autor que lhe recebesse elogios, passava imediatamente para o
Larousse. Ignorante, insciente, com uma leitura de pacotilha, não se
animava a desenvolver qualquer teoria, a ter um ponto de vista
qualquer; bordava umas banalidades – „uns deliciosos momentos de
gozo estético deu-nos, etc.; a sua alma vibra e palpita, etc.‟ [...]A sua
crítica não obedecia a nenhum sistema; não seguia escola alguma. O
único critério era as suas relações com o autor, as recomendações
recebidas, os títulos universitários, o nascimento e a condição social.” 308
O capítulo XIII é emblemático da mediocridade do jornal (bem como dos
jornalistas). Ele começa com uma matéria, redigida por Floc sobre a morte de uma
“notabilidade respeitada”, de um homem invulgar: Charles de Foustangel, o cozinheiro
de Loberant... O texto discorre sobre suas qualidades artísticas, sobre seu caráter, sua
cultura e sobre sua nobre genealogia. No mesmo capítulo, Floc foi ao Lírico e voltou à
redação inflamado de sensações, desejando exteriorizar o belo espetáculo a que tinha
assistido. Mas tinha medo de começar a escrever, não queria perder uma só emoção
sentida com o espetáculo e as palavras não vinham. Pressionado pelo paginador, que
precisava de sua matéria, ele se vê com a pena emperrada. Seu impasse havia chegado
ao limite: ele, o grande crítico, o intelectual do jornal, não conseguia exprimir uma idéia
original e acaba se suicidando. Temos um contraste entre a notícia garbosa da morte de
um “ilustre” e a cena grotesca da notícia da morte de Floc, dada por Isaías a Loberant e
Aires d‟Ávila, que estão em orgias animalescas com prostitutas.
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Fica evidente, lendo as páginas do Isaías Caminha, que o lugar da Literatura não é
na redação do jornal. O jornalismo tem pressa, a Literatura não pode ter prazo; o
jornalista é um assalariado: transformá-lo em literato é fazer da literatura um produto,
uma mercadoria. A morte de Floc parece nos advertir sobre o fim que a Literatura pode
ter; a insanidade de Lobo, que acaba internado no hospício, por não agüentar a língua
“cheia de erros” que ouvia, temendo incorporar “esse calão indecente”, ela nos adverte
sobre a camisa de força que a correção gramatical põe nos escritores. Aqui podemos
afastar novamente a análise autobiográfica, já que Lima Barreto foi jornalista e escritor,
sem que essas atividades fossem excludentes ou que preterissem uma a outra.
Em “A Conquista” de Coelho Netto, temos essa mesma crítica, na voz de Ruy
Vaz, que se recusava a trabalhar no jornalismo. Porém, é a única voz do romance que
critica explicitamente a prostituição a que se submetiam os escritores. Todos os outros
personagens não sentem essa ignomínia que Isaías Caminha denuncia nas Recordações.
A trajetória dos personagens principais dos dois romances, de início, são parecidas.
Ambos vão buscar na capital uma vida melhor, mais agitada culturalmente; ambos
enfrentam a falta de dinheiro e vão conseguir emprego na redação de um jornal. Mas
Anselmo Ribas não sofre as discriminações que Isaías Caminha enfrenta; o futuro
prosador leva a vida “literariamente” e até as refeições são descritas com pompas de
literatura; enquanto Isaías trabalha como reles contínuo, Anselmo entra como repórter,
desfrutando de todo o prestígio que esse título trazia. O romance de Coelho Neto mostra
que não dava para se viver das letras. Neiva, ao conhecer Anselmo o adverte:
“– E tenciona viver das letras? perguntou assombrado. O estudante encolheu
os ombros com resignação e o outro irrompeu: Pois meu amigo, aceite os
meus pêsames. E, inclinando-se, rugiu ao ouvido de Anselmo: Cure-se!” 309
O jornalismo é visto como um lugar de trabalho para o escritor, para o poeta, que
pode divulgar seu trabalho, mas que, no fundo, deseja receber um salário para
sobreviver – entenda-se: para viver sua vida boêmia, para jantar em restaurantes, para se
alojar em uma casa decente. José do Patrocínio declara a Anselmo: “Eu, com o bolso
vazio, sou incapaz de escrever uma linha. Isto de fingir indiferença pelo dinheiro é um
esnobismo.”
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Um dado importante também no livro de Coelho, é o relato sobre a

importância do jornalismo como divulgador da campanha abolicionista liderada por
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Patrocínio, à qual intelectuais e escritores aderiram.
Um ponto comum às duas obras é como os jornais noticiam um fato, importandose mais com sua repercussão do que com o conteúdo. José do Patrocínio diz: “o público
tem necessidade de choques violentos. O melhor jornal é o que mais comove, isto é, o
que explora, com mais habilidade o emocional”
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de crítica na narração do crime do casal decapitado, quando escolhem-se adjetivos e
inventam-se situações para mais chocar o público, a aumentar as vendas.
Virtuosismo e artificialismo x “falta de estilo” e a linguagem da realidade
Lima Barreto não se enquadrava em nenhuma escola por não se prender a
modelos pré-estabelecidos. Coelho Netto se empenhava no virtuosismo verborrágico,
tão em voga no Parnasianismo, o que lhe turvava a visão. Comparando-se a linguagem
dos dois romances, podemos diferenciar os dois autores. Lima Barreto, como sempre
declarou, não se preocupava com o estilo e detestava a roupagem portuguesa dada à
escrita no Brasil. O estilo (qualquer que seja a acepção dada a ele) era apenas
complemento de seu projeto de uma literatura comprometida com a transformação
social. Caso oposto é o de Coelho Neto, que primava pelo virtuosismo lingüístico, pela
correção gramatical, pelo vocabulário esdrúxulo. As descrições são um exemplo do
exagero verborrágico do literato. Leia-se esta: 312
“Nos hotéis cheios havia um confuso rumor de vozes, tinidos de copos. Às
mesas, de sórdidas toalhas, chalravam os trabalhadores, em mangas de
camisa, os pés em grossos tamancos, soprando para o ar viciado densas
baforadas de fumo. Era a gente sadia e forte da labuta brutal; homens de
bíceps hercúleos, abaçanados das soalheiras, que repousavam estirando as
pernas depois de bem repastados; eram os colonos que se reuniam, como em
ágape fraternal, recordando a pátria, com pilhérias fortes de mesa à mesa e
grandes obscenidades que faziam estourar gargalhadas”.
Com tanto esmero dado à linguagem (isto é, ao vocabulário), Coelho Neto
esquecia-se do que para Lima Barreto era o principal: o que a obra tinha a dizer para o
público, abalando-o nas suas convicções e preconceitos, fazendo-o refletir sobre sua
realidade opressora. Bem diversa é essa descrição de Lima Barreto em “Isaías
Caminha”: 313
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“Semivazios, os bondes passavam ao chouto das bestas. Pelas calçadas,
um vaivém de gente animava a praça. À direita, a grande e acaçapada
fachada do quartel-general começava a recolher-se na sombra.
Mulheres maltrapilhas, aos grupos, negras, mulatas, brancas,
bamboleando as ancas, eram seguidas por soldados gingando. As calças
pareciam mais vermelhas e as mulheres mais sujas. Um coche de
enterro arrancava respeitosamente os chapéus aos transeuntes; um
caminhão, pejado de fardos, por instantes interceptava a marcha dos
bondes, ao desviar-se de uma andorinha que vomitava móveis, mal
suspensos por cordas à sua traseira... Passava tudo isto sob os meus
olhos tristes e desalentados”.
Enquanto a descrição de Lima Barreto é viva, colorida, numa linguagem fluente, a
de seu rival é cheia de adjetivos-obstáculos, que emperravam a leitura, chegando mesmo
a cansar o leitor. Seu virtuosismo o impedia de retratar a realidade objetivamente. .
Toda literatura tem o seu grau de realidade e de fantasia. Então, não é na representação
da realidade que está a inovação, mas sim, na atitude objetiva do escritor, nas aplicações
dos novos conceitos sociológicos e científicos (de raça e determinismo físico, por
exemplo) à literatura, que passa, assim, a ter ares de tese científica. A transfiguração do
real pela palavra, porém, nem sempre se dava com objetividade nos escritores do
período, como nos ensina Antônio Cândido
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para o meio, todas as suas forças criativas, esquecendo-se da matéria de que tratava.
Nos dizeres de Lúcia Miguel-Pereira ele “deixou-se dominar pela palavra, em lugar de
dominá-la” 315 Sua obra visava à fruição estética e, mesmo quando incluía um conteúdo
social (como nos seus romances ditos regionalistas), pendia para o artificialismo,
usando o tema nacionalista como mero pretexto para mostrar, mais uma vez, seu
preciosismo lingüístico. Sua linguagem mantinha-se sempre “elevada”, rebaixando-se
apenas nas bocas dos trabalhadores das gentes pobres – ainda, assim, por meio do
discurso direto. Vejamos, por exemplo, esse trecho, em que o narrador passa a palavra
para Leonor, a empregada da pensão de D. Anna: – Não brinca! eu me queixo ao juiz de
orfe... Veje lá... E saía, com uma pilha de pratos, chuchurreando muxoxos. 316
Lima Barreto, como já foi visto anteriormente, era ferino quando o criticava:
“O senhor Coelho Neto é o sujeito mais nefasto que tem aparecido em
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nosso meio intelectual... Ninguém lhe peça um pensamento, um
julgamento sobre a nossa vida urbana ou rural... Coelho Neto
fossilizou-se na bodega do que ele chama estilo, música do período,
imagens peregrinas e outras coisas que são o cortejo da arte de
escrever, mas não o fim próprio da literatura.”
A Literatura deveria ter como fim questionar o homem em função de si mesmo e
da sociedade em que vive. Era uma arma que deveria ser utilizada na luta para mudar a
realidade social e histórica; era um projeto estético de transfiguração/transformação do
real. Disse Lima Barreto, em conferência, já em seus últimos anos de vida:
“(...) [A Beleza] Não é o caráter extrínseco da obra, mas intrínseco,
perante o qual aquele pouco vale. É a substância da obra, não são suas
aparências. Sendo assim, a importância da obra literária, que se quer
bela sem desprezar os atributos externos de perfeição de forma, de
estilo, de correção gramatical, de ritmo vocabular, de jogo e equilíbrio
das partes, em vista de um fim, de obter unidade na variedade; uma tal
importância, dizia eu, deve existir na exteriorização de um certo e
determinado pensamento de interesse humano, que fale do problema
angustioso do nosso destino em face do Infinito e do Mistério que nos
cerca e aluda às questões e nossa conduta na vida”.317
A linguagem de Coelho Neto, impregnada de vocábulos garimpados, soava
artificial, o que não era de se esperar num romance realista. No pólo oposto, temos em
Lima Barreto um registro da língua “brasileira” do início do século XX e um ritmo, a
despeito dos tropeços de seu estilo inconstante, genuinamente nacional na literatura
brasileira, que prenunciava a linguagem modernista.
---------------------------------------------------------------------------------------

C- O JOGO DO BICHO - É bicho na cabeça
Em 1892, surgiu no Rio de Janeiro uma bolsa de apostas em animais para
aumentar o faturamento do zoológico administrado pelo barão João Batista Viana
Drummond. Assim nascia um dos jogos mais democráticos da história do Brasil.
Lima Barreto, em Coisas do reino do Jambon, cita uma carta do desempregado
F., datada de 1911 e endereçada ao doutor Bico-Doce, oráculo oficial do Talismã, um
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dos vários jornais cariocas especializados nas “coisas do jogo do bicho”. O documento
registra a esperança popular “nas sortes” para “minorar a aflição dos pobres”:318
“Senhor, (...) tenha compaixão deste pobre sofredor que há 2 anos está
desempregado, e que neste longo período, posso vos dizer que tenho
passado os dias bem acerbos (...). Peço dinheiro emprestado, e compro
todos os dias [os jornais] Mascote, Bicho e o Talismã e nunca sou capaz
de acertar em um bicho ou numa dezena que me liberte deste jugo que
tanto tem me mortificado o espírito e já me acho desanimado da sorte
que me tem sido tão tirana. Pois bem, em nome de Deus vos peço, dê-me
uma dezena ou centena num destes dias em que a natureza lhe der
inspiração, porque aos espíritos bem formados. Ele protege a fim de
poderem espalhar com aqueles menos favorecidos as sortes (...).”
---------------------------------------------------------------------------------D - Outros temas possíveis de ser analisados na obra de LIMA BARRETO e
levados para a sala de aula, além dos já citados anteriormente:
- a condição do negro; racismo; preconceito; exclusão.
- movimento feminista e condição social da mulher.
- situação econômica do país; miséria; mendicância.
- a impotência diante do sistema.
- o mulato intelectual no subúrbio e o intelectual negro na Avenida
Central – os dois mundos de Lima Barreto.
- sua simpatia pelo anarquismo; sua colaboração nos jornais operários.
- sua biblioteca e suas leituras.
- ecologia.
- análise crítica da imprensa em Lima Barreto e os meios de comunicação hoje.
- comparação de Lima Barreto e sua obra com Euclides da Cunha e sua obra.
- comparar 3 momentos de nossa história juntamente com 3 tipos diferentes de
ficção, de 3 diferentes autores e suas críticas à sociedade de suas épocas. P. ex.:
“Memórias de um Sargento de Milícias” (1855) de Manoel Antônio de Almeida;
“O Alienista” (1882) de Machado de Assis; e “Vida e Morte de J.M. Gonzaga de
Sá” (1919) de Lima Barreto.
- outros, a critério dos professores de História e de Literatura envolvidos no
projeto, que sejam adequados ao seu Plano de Trabalho Docente.
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ANEXO I: “A Noite” de 12 de março de 1915, anuncia na sua 1ª página o lançamento de
“Numa e Ninfa” (acima)
ANEXO II: - figura do livro “La philosophie Du Bovarysme” de Jules de Gaultier,
publicado em Paris em 1892.

(pág; seguinte)

O título deriva da leitura do romance “Madame Bovary” de Flaubert e teria influenciado Lima
Barreto, que cita o “bovarismo” em seus textos. O psiquiatra francês J. Gaultier expõe nesse seu
livro sua teoria iniciando pelo conceito de “bovarismo” na 1ª parte do livro, “Pathologie Du
Bovarisme”, chapitre I “Le bovarisme chez les personnages de Flaubert”, na forma de verbete,
aproximadamente como é mencionado em Lima Barreto (cf p. 89 deste trabalho): “le pouvoir
departi `a l‟homme de se concevoir autre qu‟il n‟est.”[...]

ANEXO III: - caricatura de Lima Barreto, por Hugo de Avellar Pires

1º esboço

2º esboço

versão final da caricatura

A versão final dessa caricatura de Hugo de Avelar Pires foi publicada na revista “A
Cigarra” em 1919, e reproduzida também na obra “Clara dos Anjos” em 1956,
publicada pela Editora Brasiliense como um dos volumes de “Obras Completas de Lima
Barreto”. O autor da caricatura era então um bolsista vindo de
Botucatu –SP para estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio.

ANEXO IV: - 1º nº do jornal “O Debate”, do qual Lima Barreto é um dos
colaboradores.

.

ANEXO V: - página com o programa do periódico e a lista dos colaboradores

ANEXO VI: - artigo “Sobre a carestia” de Lima Barreto no jornal “O Debate” de
15/09/1917
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