
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGENS 
 
 
 
 
 
 

EVERTON LUIS BASTOS 
 
 
 
 
 
 

LIMA BARRETO: FICÇÃO E BIOGRAFIA NO CONTEXTO DA BELLE ÉPOQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURITIBA 
2020



 

 
 

EVERTON LUIS BASTOS 

 

 

 

 

 
 
 

LIMA BARRETO: FICÇÃO E BIOGRAFIA NO CONTEXTO DA BELLE ÉPOQUE 
 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Estudos de Linguagens, da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Letras. Linha de 
pesquisa: Estéticas Contemporâneas, Modernidade e 
Tecnologia.  
 
Orientadora: Profª Dra. Naira de Almeida Nascimento   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURITIBA 
2020



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

 

A Dissertação de Mestrado intitulada  “LIMA BARRETO: FICÇÃO E BIOGRAFIA NO 

CONTEXTO DA BELLE ÉPOQUE”, defendida em sessão pública pelo(a) candidato(a) 

Everton Luis Bastos, no dia 17 de março de  2020, foi julgada para a obtenção do 

título de Mestre em Estudos de Linguagens, área de concentração Linguagem e 

Tecnologia, linha de pesquisa Estéticas contemporâneas, Modernidade e 

Tecnologia, e aprovada em sua forma final, pelo Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagens. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 
Prof(a). Dr(a). Naira de Almeida Nascimento – Presidente - UTFPR 

Prof. Dr. Rogério Caetano de Almeida - UTFPR 

Prof(a). Dr(a). Greicy Pinto Bellin - UNIANDRADE 

 

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, 

contendo a assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho. 

 

 

 

Curitiba, 17 de março de 2020. 

 
 
 
 

 
_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do(a) Coordenador(a) do Programa 

 
 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Celma 



 

 

AGRADECIMENTOS 

  

À Profª Dra. Naira de Almeida Nascimento, pelas riquíssimas aulas, indicações de 

leitura, pelo estímulo e carinho com que orientou este projeto. 

À professora Dra. Greicy Pinto Bellin, pela competência com que examinou cada 

detalhe do texto e pelas preciosas discussões sobre o tema. 

Ao professor Dr. Rogério Caetano de Almeida, pelas valiosas indicações e 

embasamento dado ao trabalho. 

Aos professores do PPGEL – Mestrado em Estudos de Linguagens da UTFPR, pela 

dedicação em prol da pesquisa e do crescimento acadêmico de seus alunos. 

À Ingrid Junckes, minha esposa, pelas leituras feitas, pelo amor e incentivo ao longo 

desta vida cheia de lutas. 

Ao meu filho Tomás Junckes Bastos, por me inspirar a ser cada dia melhor. 

À minha mãe, Maria Jucelma Buba Bastos, e ao meu pai, Luiz Claudenir Ramos 

Bastos, pelo discernimento a mim concedido, visto que mesmo em meio a dificuldades 

me fizeram acreditar que a educação é o caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

BASTOS, Everton Luis. LIMA BARRETO: FICÇÃO E BIOGRAFIA NO CONTEXTO DA 
“BELLE ÉPOQUE”. 2020. Dissertação de Mestrado. (Mestrado em Estudos de 
Linguagens) – Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 
 

Esta pesquisa tem por finalidade analisar a construção do personagem Lima Barreto no 

romance contemporâneo O Passeador (2011), de Luciana Hidalgo. Procura-se verificar, 

em particular, as relações do personagem/autor com a cidade e com os processos de 

modernização da então capital federal no início da Belle Époque e a sua combatividade 

ao regime republicano à época. Além disso, estabelecer-se-á uma comparação com as 

construções biográficas sobre o mesmo autor por via de suas duas biografias: A vida de 

Lima Barreto (1952), de Francisco de Assis Barbosa, e Lima Barreto: Triste visionário 

(2017), de Lilia Moritz Schwarcz, revelando que tanto personagem na ficção quanto 

sujeito biografado são construtos que carregam posições e interesses de seus 

idealizadores. O trabalho tem como suporte, as ideias de Marshall Berman, cujo 

discurso se molda em uma observação da modernidade oitocentista. Por essa 

perspectiva, investe-se na pesquisa sobre a primeira República do Brasil, além do 

processo de reurbanização na cidade do Rio de Janeiro. Como referencial teórico, 

utilizou-se os conceitos de David Harvey e Hans Ulrich Gumbretcht, os quais dialogarão 

com as ideias de Roberto Schwarz e Jessé Souza no que tange à construção da 

identidade social brasileira. Por fim, são contempladas as obras O pacto autobiográfico 

(2008), de Philippe Lejeune e A ordem do discurso (1996), de Michel Foucault, além da 

importante Literatura de urgência: Lima Barreto no domínio da loucura (2008), da 

própria Hidalgo, cujas leituras dão lastro para se compreender e identificar as diferentes 

construções do discurso nas esferas da ficção e da biografia e o quanto elas têm em 

comum enquanto produto estético.  

 
 
Palavras-chave: Lima Barreto; Modernidade e Modernização; Ficção; Biografia. 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BASTOS, Everton Luis. LIMA BARRETO: FICTION AND BIOGRAPHY IN THE 
CONTEXT OF “BELLE ÉPOQUE”. 2020. Master’s dissertation. (Master’s in Language 
Studies) – Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 
 
This research aims to analyze the construction of the character Lima Barreto in the 
contemporary novel O Passeador (2011), by Luciana Hidalgo. It seeks to verify, in 
particular, the character / author's relations with the city and with the modernization 
processes of the then federal capital at the beginning of the Belle Époque and its 
combativeness with the republican regime at the time. In addition, a comparison with the 
biographical constructions about the same author will be established through his two 
biographies: A vida de Lima Barreto (1952), by Francisco de Assis Barbosa, and Lima 
Barreto: Triste visionário (2017), by Lilia Moritz Schwarcz, revealing that both fictional 
characters and biographical subjects are constructs that carry the positions and interests 
of their creators. The work is supported by the ideas of Marshall Berman, whose speech 
is shaped by an observation of 19th century modernity. From this perspective, 
investments are made in research on the first Republic of Brazil, in addition to the 
process of re-urbanization in the city of Rio de Janeiro. As a theoretical framework, the 
concepts of David Harvey and Hans Ulrich Gumbretcht were used, which will dialogue 
with the ideas of Roberto Schwarz and Jessé Souza with regard to the construction of 
Brazilian social identity. Finally, the works O Pacto autobiográfico (2008), by Philippe 
Lejeune and A ordem do discurso (1996), by Michel Foucault, as well as the important 
Literatura de urgência: Lima Barreto no domínio da loucura (2008), by Hidalgo , whose 
readings give support to understand and identify the different constructions of discourse 
in the spheres of fiction and biography and how much they have in common as an 
aesthetic product. 
 
 
Keywords: Lima Barreto; Modernity and Modernization; Fiction; Biography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É possível conceber a “modernidade" como uma experiência tanto de tempo 

quanto de espaço compartilhados por todas as pessoas. Contudo, se por um lado um 

conjunto de sujeitos a experienciam a partir de grandes descobertas nas ciências ou até 

mesmo com relação às mudanças sociais e tecnológicas, por outro há uma implosão 

daquilo que havia se fixado como tradicional na sociedade, a exemplo da religião.  

Marshall Berman (2007) designa as experiências da modernidade como um 

conjunto de aventuras que esta proporciona, além das transformações que exerce 

sobre tudo e todos. Através de um ritmo intenso que afasta qualquer possibilidade de 

fixar raízes por onde passa, tem por finalidade sobreviver cotidianamente. Sendo assim, 

quando tais experiências chegam e almejam se materializar no Brasil, há certas 

ambivalências principalmente no que se refere aos atrasos característicos da sociedade 

ao final do século XIX. 

 Será em meio a esse contexto político-social turbulento que se fará a análise da 

personalidade de Afonso Henriques de Lima Barreto (1881 – 1922) enquanto uma 

construção fictícia na obra O Passeador (2011), de Luciana Hidalgo. Aliás, esse mesmo 

personagem será biografado em A vida de Lima Barreto (1952), por Francisco de Assis 

Barbosa, em seguida analisado por Luciana Hidalgo através da obra Literatura da 

urgência: Lima Barreto no domínio da loucura (2008), e posteriormente vem a ser 

publicado pela biografia Lima Barreto: triste visionário (2017), de Lilia Schwarcz.   

 O Passeador traz um enredo em que Afonso, o personagem principal figurado 

por uma espécie de “vulto”, deambula em meio às desconstruções que acontecem no 

início do século XX, no momento das reformas de Pereira Passos no Rio de Janeiro, 

até a segunda década, quando as transformações estão sob o comando do prefeito 

Carlos Sampaio. Na obra Baudelaire e a modernidade, Walter Benjamin explora o 

contexto da flânerie, diante do qual cada sujeito pode desempenhar um pouco o papel 

de detetive ou observador do espaço urbano. Contudo, as marcas de uma vida 

visionária em Barreto - termo que ora pode significar a loucura, ora um olhar atento 

sobre seu futuro e sobre os que estão à sua volta - deixadas no âmago desse 
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protagonista são encontradas em suas biografias, as quais o problematizam de 

diferentes maneiras.  

Com relação aos objetivos específicos traçados e à organização, este trabalho 

se divide em três capítulos. Primeiramente, apresenta-se a leitura sobre as bases da 

modernidade e modernização no século XIX, trazendo teóricos, como Hans Ulrich 

Gumbretcht e Marshall Berman sobre Charles Baudelaire, o qual observa o progresso 

como algo paradoxal, pois admite um ambiente propulsor de angústias em meio às 

camadas da multidão que crescem sem interrupção e, junto disso, um espaço de 

autêntica beleza, cuja essência deriva do cotidiano.  

Além disso, exploram-se no início deste projeto algumas concepções 

relacionadas à metaficção historiográfica, com base nas ideias de Linda Hutcheon, a 

qual busca lançar certos questionamentos sobre a produção literária e o papel do leitor 

para sua construção. A autora aborda a temática através de algumas características 

como a focalização da narrativa em personagens considerados marginalizados; 

questionamentos de verdades preestabelecidas e aceitas no passado, além da 

subversão histórica. É possível informar que a metaficção historiográfica tem o papel de 

questionar a realidade, diante da qual o próprio texto desconfia de si. Ela pode ser 

observada como uma procura identitária.  

Além desse tema, a modernidade europeia será relacionada com a brasileira, 

quando esta, ao final do primeiro capítulo, é denominada, segundo Schwarz, como 

espaço periférico, uma vez que como um ideal importado, apresentou em nosso país 

uma base excludente das camadas sociais mais baixas. Em síntese, mesmo que o 

Brasil tenha defendido uma posição de modernidade, ainda viverá sob a condição de 

regimes deturpadores como o racismo, preconceitos e outros problemas de ordem 

semelhante, uma vez que mudou de roupagem, contudo, continuou com a mesma pele.  

Além das ideias fora do centro, em relação ao seu uso europeu, o segundo 

capítulo apresenta a leitura de uma falsa modernidade da Primeira República e o modo 

como Lima Barreto irá compará-la a um projeto dissimulado, com defesa da ideia 

segundo a qual o fato ocorrido tenha sido um golpe militar com o objetivo de derrubar o 

Império para mudar apenas os protagonistas da estrutura política do país. Na 

sequência será legitimado pelas reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, das 
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quais Lima Barreto será um aguerrido questionador e pelas quais passeará com um 

olhar de flâneur, mas mais do que isso, como um intelectual inflamado e solitário a 

gritar contra as atrocidades ocorridas, porém sem ser percebido pela multidão. 

Enfim, o terceiro e último capítulo tem por objetivo analisar a figura de Lima 

Barreto como um personagem construído no enredo de O Passeador, levando em 

consideração a leitura que Luciana Hidalgo faz do escritor em sua tese Literatura da 

urgência: Lima Barreto no domínio da loucura, além das biografias já referidas, 

elucidando as diferenças de construções narrativas em defesa da ideia de que não 

existe uma verdade absoluta. Ou seja, além da importância em compreender quais 

recursos a tese acrescenta ou diferencia Lima Barreto do personagem elaborado pelo 

romance, infere-se que o ponto comum em ambas as leituras é observá-lo como sujeito 

descontente no contexto da Belle Époque tropical. Para tanto, tal análise será 

respaldada com o aporte teórico dos trabalhos A ordem do discurso (1996), de Michel 

Foucault e O Pacto autobiográfico (2014), de Philippe Lejeune, ambas com a finalidade 

de justificar a relativização da figura de Lima Barreto pelas obras discutidas.   

Desse modo, essa pesquisa busca oferecer uma leitura das múltiplas 

perspectivas de que foi alvo o autor de Triste fim de Policarpo Quaresma, além de 

utilizar-se de diferentes fontes com o intuito de materializá-lo e problematizá-lo num 

contexto em que os acontecimentos históricos e sociais explodem no país. Corrobora 

para a denúncia de acontecimentos que acabaram por impedir uma transformação mais 

assertiva da sociedade brasileira e que, infelizmente, problemas similares podem ser 

detectados no século XXI, isto é, com marginalizações e segregações de camadas 

desfavorecidas.  

Nessa ordem, a leitura sobre Barreto também o define como um sujeito 

contraditório, pois em vida o autor defendeu causas feministas, mesmo sendo contrário 

ao feminismo, não só por este ser visto como um movimento estrangeiro, mas também 

porque o autor foi um contestador ao que ele considerava dos discursos fáceis que 

permeavam a sociedade de sua época; além de suas duras críticas à Academia 

Brasileira de Letras por representar, segundo ele, um órgão elitista, mas do qual tentou 

fazer parte por três vezes.  
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Logo, O Passeador apresenta um personagem que se materializa, mas ao 

mesmo tempo se dilui entre os escombros da era moderna, na qual o automóvel tem 

um protagonismo muito mais interessante à população do que a construção de uma 

sociedade com mais justiça.  A multidão de que Lima Barreto faz parte representa uma 

massa homogênea na qual cada um de seus transeuntes representa uma solidão. 

Levando em consideração as leituras feitas sobre o autor e as relações de sua própria 

vida e família com os personagens por ele criados, dos quais três irão encontrá-lo ao 

final do enredo do romance para uma conversa no banco de praça, Isaías, Policarpo 

Quaresma e Gonzaga. Nisto, será possível esboçar e relacionar a personalidade do 

próprio autor e seu olhar sobre tudo aquilo no que acreditava. 

O referencial teórico para a construção desta pesquisa centra-se em estudos 

sobre a modernidade, principalmente nas ideias de Marshall Berman e David Harvey, 

assim como conceitos sobre modernização de Gumbrecht, com definições sobre quatro 

modernidades por ele delimitadas e discutidas. Outro nome importante a ressaltar é o 

de Linda Hutcheon, a qual aborda teoricamente a construção da “ficção historiográfica”, 

cuja acepção deste subgênero - embora não seja objetivo neste trabalho – relaciona-se 

com a produção do romance aqui delimitado para estudo.  

Também importa ressaltar nomes como o de Nestor Canclini e Roberto Schwarz, 

os quais trazem um estudo apurado sobre o estado de modernidade e suas tendências 

principalmente no que se refere à sua condição no Brasil. 

Conjuntamente, no decorrer da leitura se apresentam as biografias de Lima 

Barreto, A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa e Lima Barreto: triste 

visionário, de Lilia Moritz Schwarcz, além da tese da própria Luciana Hidalgo sob o 

título Literatura de Urgência: Lima Barreto no domínio da loucura. Tais obras servem 

para conduzir uma análise mais apurada da personalidade do autor em estudo. 

Por fim, expõem-se os resultados almejados com base nas leituras e reflexões 

feitas, com o intuito de esboçar conceitos relacionados à compreensão de compreender 

o modo como a modernidade e os processos de modernização ocorreram no Brasil, 

principalmente sob uma perspectiva barretiana, tendo em vista as transformações aqui 

acontecidas como um simulacro europeu, além de expor a passagem do Império para a 

República sob os questionamentos de Lima Barreto por vias de parte de suas crônicas 
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e romances, na defesa de que o novo regime não resolveu os problemas da 

desigualdade social, tampouco os de concentração de renda e latifúndios.  

Enfim, como resultado, ao final desta pesquisa é defendida a hipótese de que 

Lima Barreto se dedica como um construto na defesa de uma literatura que está à 

margem de sua época, no entanto, preparada sob estado de emergência. Uma 

literatura que se legitima como uma importante voz dos sem-vozes e que, no século 

XXI é resgatado em um país que não conseguiu a plenitude daquilo que foi definido 

ainda no século XIX ou até mesmo antes. 

Não se pode deixar de mencionar Erik Schollhammer, cuja pesquisa detalha e 

contata o realismo visceral da literatura brasileira contemporânea com os 

marginalizados do início do século XX. Para concretizar esta ideia basta observar o 

modo pelo qual Lima Barreto surge na obra de Hidalgo, a qual busca suscitar efeitos de 

realidade por outras vias, como a do sujeito à parte do social. Embora o pesquisador 

deixe claro que não se pode comparar estilisticamente realistas do passado com os da 

nova geração de escritores, uma vez que não há nenhuma técnica de verossimilhança 

descritiva, pode-se deduzir que Lima Barreto tenha exercido, segundo Schollammer, “a 

vontade ou o projeto explícito de retratar a realidade atual da sociedade brasileira, 

frequentemente pelos pontos de vista marginais ou periféricos”. (SCHOLLAMMER, 

2009, p. 53). Nisso se pode entender que quando se trata do termo “realidade atual”, há 

relação própria com o período contemporâneo em que o autor viveu, da mesma forma 

como se pode compreender a “realidade atual” brasileira pelo viés da narrativa de 

Hidalgo, assim como suas intenções com tal produção literária. 
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2  A MODERNIDADE E MODERNIZAÇÃO: DA EUROPA À AMÉRICA LATINA  

 

Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. 

É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações 

burocráticas que detêm o poder de controlar e 

frequentemente destruir comunidades, valores, vidas; e 

ainda sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar 

para mudar o seu mundo transformando-o em nosso 

mundo. É ser ao mesmo tempo revolucionário e 

conservador: aberto a novas possibilidades.  
(BERMAN, 1986, p. 13). 

 

 Este primeiro capítulo tem o objetivo de compreender a modernidade e o 

processo de modernização, bem como as transformações sociais, tecnológicas e 

políticas, tendo por base as ideias de Marshall Berman (1986) e David Harvey (2008), 

principalmente no que tange às reflexões sobre as reconstruções dos espaços urbanos 

da Paris de Baudelaire, abordando também as ideias de Hans Ulrich Gumbretcht (1998) 

com seus conceitos sobre a temática da modernidade, para que se possa costurar um 

plano de fundo  e relacioná-lo ao processo de reurbanização do Rio de Janeiro a partir 

do olhar sensível de Afonso Henriques de Lima Barreto, como personagem-

protagonista da obra O Passeador, de Luciana Hidalgo.  

 Marshall Berman, (South Bronx, 24 de novembro de 1940 – Nova York, 11 de 

setembro de 2013), escritor, filósofo estadunidense com tendência marxista, peça-

chave para a introdução deste capítulo, traz uma reflexão bastante engajada sobre o 

tema da modernidade com o título Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da 

modernidade (1982). Este volume, considerado por uma parte da crítica como sua obra-

prima, reflete uma entre tantas possíveis concepções acerca da modernidade, até 

mesmo porque segundo Otavio Paz, “há tantas modernidades quanto épocas 

históricas”. (PAZ, 2013, p. 31) Desse modo, a modernidade sobre a qual discorrerá 

Berman se relaciona à experiência vital compartilhada pela humanidade: experiência de 

tempo e espaço com muitas possibilidades e perigos da vida e encontra em sua 

essência a ideia de que ser moderno é pertencer a um local de aventura, 

autotransformação de nós e das coisas à nossa volta.  
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 Contudo, essa transformação necessária se concretiza, por outro lado, como 

uma ameaça com o objetivo de destruir tudo o que somos e o que sabemos. A 

experiência da modernidade anula fronteiras geográficas e raciais, de classe, 

nacionalidade, religião e ideologia. Por este viés pode-se dizer que a modernidade une 

as pessoas, mas de modo paradoxal, pois segundo Berman, “ela nos despeja a todos 

num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 

ambiguidade e angústia”. (BERMAN, 1986, p. 15). Dessa forma, trazendo à tona o 

jargão marxista de que ser moderno é estar no universo em que tudo o que é sólido 

desmancha no ar. 

 Berman ressalta que a força motriz da vida moderna é alimentada por fontes 

como as grandes descobertas nas ciências físicas, industrialização da produção, que 

materializa o conhecimento em tecnologia. Deste modo, concebe novos ambientes à 

humanidade, destrói os antigos e “gera novas formas de poder corporativo e de luta de 

classes” (BERMAN, 1986, p. 16), além de se observar o processo de transformações 

ocorridas nos espaços urbanos e do modernismo, este visto por seus aspectos 

culturais, como as polarizações que se manifestaram no início do século XX com os 

futuristas, por exemplo, recebidos como defensores da modernidade. Há também a 

pintura cubista, com a qual a imagem de forças explosivas do próprio cotidiano 

começará a surgir e se concretizar, além de se ambientar “no construtivismo, no 

dadaísmo, nos poemas que aceleram como automóveis, nas pinturas que explodem 

como bombas”. (BERMAN, 1986, p. 141). No entanto, segundo Berman:  

Baudelaire apreende algo que seus sucessores modernistas do século XX 

tendem a esquecer. Isso está sugerido na ênfase extraordinária que ele dá ao 

verbo épouser, como símbolo fundamental da relação entre o artista e as 

pessoas à sua volta. Quer a palavra seja tomada em seu sentido direto de 

casar-se, quer no sentido figurado de envolver sensualmente, trata-se de uma 

das mais banais experiências humanas, e uma das mais universais: trata-se, 

como diz a canção famosa, daquilo que faz o mundo girar. (BERMAN, 1986, os. 

141 – 142) 
 

 Para Marshall Berman, a modernidade subdivide-se em três fases. A primeira, 

com início no séc. XVI até o final do séc. XVIII, as pessoas começam a experimentar a 

vida moderna, mas ainda não têm a percepção do que as atingiu. “têm pouco ou 
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nenhum senso de um público ou comunidade moderna, dentro da qual seus 

julgamentos e esperanças pudessem ser compartilhados”. (BERMAN, 1986, p. 15). 

 Na sequência, já na segunda parte - com base na perspectiva dessa fase que se 

promoverá a leitura de O Passeador, uma vez que seu enredo com teor histórico traz 

resquícios advindos da modernidade iniciada em fins do séc. XVIII e em meio a grandes 

revoluções. Vive-se, portanto, uma era na qual eclodem problemáticas em todos os 

níveis, como social, pessoal e político. Por fim, no séc. XX, na terceira fase, o processo 

de modernização se expande e abarca virtualmente o mundo como um todo, enquanto 

a cultura do modernismo em processo de construção alcança o ápice na arte. Ou seja, 

o público dessa época se multiplica em fragmentos com linguagens específicas. Então, 

a noção de modernidade, que pode ser compreendida de diferentes maneiras, perde 

sua capacidade de organização e sua nitidez. 

 Berman cita Jean-Jacques Rousseau como um dos pioneiros a usar a palavra 

“moderniste” do modo como os séculos XIX e XX a utilizam, além disso chama a 

sociedade de sua época de “le tourbillon social”. Não obstante, a mesma atmosfera que 

ronda o enredo dentro de tantas revoluções e contradições, é a que origina a 

sensibilidade moderna. Trata-se de um novo perfil social, em que já existem engenhos 

a vapor, fábricas automatizadas, indústrias e, emaranhado por um mercado que tudo 

consome por seu crescimento disparado, capaz de qualquer coisa, desfruta de menos 

solidez e estabilidade. Por essa lógica, o novo período da face humana é mutável e 

incerto. 

 Segundo Karl Marx, “todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de 

antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas; todas as novas 

relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se ossificar”. (MARX apud 

BERMAN, 1986, p. 20). 

 Desse modo, pode-se inferir a partir de tais noções que um dos valores da 

modernidade está em ela deixar suas perguntas no ar, depois até mesmo que seus 

questionadores já tenham saído de cena. Por conta dessa afirmação, compreende-se 

de forma mais clara a inserção da visão de Marx sobre o seu tempo e sobre o 

conglomerado de situações que ocorrem ao seu redor. 
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 No decorrer de sua obra, Berman menciona Nietzsche, pensador que conceitua 

as correntes históricas modernas como irônicas e dialéticas, assinala que a nova 

humanidade se aprisiona sob um niilismo contundente, numa esfera na qual o indivíduo 

ousa individualizar-se e acrescenta que o Cristianismo acabou por implodir-se diante de 

ideais cristãos com aspiração a uma verdade.   Contudo, esse sujeito necessita de um 

conjunto de leis próprias para sua autopreservação, para sua autoimposição, 

autoafirmação e, por fim, autolibertação. 

 Nesse contexto de reflexões, o progresso das ciências traz ao realismo humano 

novas ordens vanguardistas, além do Dadaísmo e sua (i)lógica numa percepção de 

mundo ilógico, também as convicções do Manifesto Futurista, escrito por Filippo 

Tommaso Marinetti, segundo o qual: 

Peguem suas picaretas, seus machados, seus martelos e ponham abaixo, 

ponham abaixo as veneráveis cidades, impiedosamente! Vamos! Ateiem fogo 

nas estantes das bibliotecas! Desviem os canais de irrigação para inundar os 

museus! (...) Deixem que eles venham, os alegres incendiários com seus dedos 

em brasa! Aqui estão eles! Aqui estão eles. (Apud BERMAN, 1986, p. 24). 
  

  No entanto, a ideia de progresso traz consigo um alto custo. Observa-se de 

modo claro a imposição rumo à implosão de estruturas tradicionais fixas e desmedidas 

pelo contexto da história, através da qual é necessária uma transformação, uma ruptura 

planejada pelos futuristas que buscam celebrar a tecnologia moderna. Por outro lado, 

Baudelaire defende que uma arte deve representar a vida das pessoas na multidão e 

inserir como matéria-prima o próprio cotidiano. 

 Embora haja certa representatividade vanguardista – a qual Berman percebe 

como fazendo parte do interior do Modernismo -, principalmente a futurista, muitos 

pensadores do século XX passam a ver as massas se proliferarem sob a pressão do 

Estado, tornando-se “homens-massa” ou, como descreveu T. S Eliot, “homens ocos”, 

empalhados, uns nos outros amparados, sem que tenham o direito de governar-se a si 

mesmos. 

 Nesse contexto contraditório entre o humano e a máquina do Estado, Michel 

Foucault defende que “é inútil resistir às opressões das injustiças da vida moderna, pois 

nossos sonhos de liberdade acrescentam elos à cadeia que nos aprisiona” (FOUCAUT 

apud BERMAN, 1986, p. 33). Sobre tal anseio, ao retornar à modernidade do séc. XIX, 
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de acordo com a leitura de Berman, o crítico Octavio Paz lamenta que “a modernidade 

tenha sido cortada do passado e tenha de saltar para a frente, obrigando-se a 

sobreviver de um dia para o outro, esta modernidade é incapaz de voltar às suas 

origens e recuperar sua própria renovação” (PAZ Apud BERMAN, 1986, p. 34). 

 No entanto, é plausível contrapor-se em partes ao olhar de Berman, visto que 

Paz não sugere lamento em sua proposição, embora afirme que o moderno seja uma 

tradição, esta compreendida como transmissão de valores, como histórias, lendas e 

tendências de uma determinada geração para outra, igualmente admite que a 

modernidade seja uma “outra tradição”. Em Os filhos do Barro, o autor sugere uma 

reflexão específica relacionada ao tema, segundo a qual:  

A modernidade é uma tradição polêmica que desaloja a tradição imperante, seja 
ela qual for; mas só a desaloja para, no instante seguinte, ceder o lugar a outra 
tradição, que, por sua vez, é mais uma manifestação momentânea da 
atualidade. A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. (PAZ, 2013, p. 
15).  

 

Consequentemente, pode-se constatar sua defesa de que o moderno representa 

não somente a novidade, mas principalmente a heterogeneidade, pois está submetido 

ao que é plural. Sendo assim, se “a antiga tradição era sempre a mesma, a moderna é 

sempre diferente”. (PAZ, 2013, p. 15 – 16). 

Depois da modernização ter produzido uma rede da qual ninguém escapa, 

percebe-se, naturalmente, que se perdeu o controle sobre as contradições que os 

primeiros modernistas tiveram e, retroceder a eles pode ser uma maneira de reter 

coragem para recriar os modernistas do século XX. 

 Porém, se de um lado há tal urgência para os planos de modernização em nome 

de um falso progresso, por outro se nota um colapso principalmente nas indústrias 

locais, uma vez que o capital se destina às mãos de poucos. Sendo assim, pequenos 

camponeses e artesãos não têm modo de competir com a produção de massa 

capitalista, então abandonam suas terras e se tornam migrantes despejados nas 

grandes cidades, as quais incham absurdamente. 

 Roberto Schwarz esclarece uma tese em Um mestre na periferia do capitalismo 

segundo a qual o burguês é apresentado como o sujeito que não deve nada a quem 

trabalhou, por outro lado, quem não trabalhou não tem direito a nada. Segundo o autor: 
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A referência europeia e moderna leva a gente de bem a torcer o nariz ante a 
indolência popular, ao passo que o embasamento servil da economia permite, 
sempre que oportuno, desconsiderar o serviço prestado pelas pessoas pobres. 
A situação destas define-se complementarmente, e o que é margem de escolha 
para os ricos — os dois pesos e as duas medidas — para o indivíduo sem 
posse é falta de garantia. Não tendo propriedade, e estando o principal da 
produção econômica a cargo do escravo, os homens pobres pisam terreno 
escorregadio: se não trabalham são uns desclassificados, e se trabalham só por 
muito favor serão pagos ou reconhecidos. (SCHWARZ, 2008, p. 67) 
 

Ao relacionar tais informações à realidade brasileira, pode-se compreender que aqui, 

no início da República, o clima estava propício para a produção de bens de consumo, 

uma vez que as tarifas de importação cresciam. No entanto, o país se deparava com 

custos altos de transporte, além da facilidade nos trâmites de importações de máquinas 

e matérias-primas, possibilitou-se o desenvolvimento de estabelecimentos na indústria 

ao final do século XIX.  

 Esse é um dos fatores a conduzir esse projeto por vias do olhar categórico de 

Lima Barreto sobre a então capital federal, cujas reformas aos poucos a transformam 

em uma Paris tropical. É através dessa análise que há de se compreender sua rejeição 

ao Bota Abaixo de Pereira Passos, em 1904. 

 A partir do romance O Passeador, segundo Luciana Hidalgo: 

Combatem-se a sujeira e a feiura como ao Diabo. Uma vez acabada a 
reurbanização dessa Paris das Américas, bastará branquear a pele da 
população brasileira, clarear seus cabelos e pintar seus olhos de verde ou azul. 
Pensa Afonso, irônico, emendando uma frase na outra. Ele caminha pela 
avenida entre o riso e o deboche, atordoado por ideias agora bem mais ligeiras 
que seus pés. (HIDALGO, 2011, p. 8) 
 

Deste modo, pode-se considerar Lima Barreto em O Passeador como um 

sonhador, mesmo que em certas ocasiões contraditório, em busca de sua utopia, ou 

como um intelectual que enfrenta tantos problemas com a arma mais poderosa que 

detém: a palavra. Ele representa um grito em seu tempo, mas oculto pelo abafamento 

da instituição política da Primeira República e dos arrivistas de plantão, representados 

por aqueles cujo princípio era desvincular qualquer problema social para se afirmarem 

no ideal de um progresso frustrado.  

Além disso, se o Manifesto de Marx garante críticas sobre essa elite ambiciosa, 

Marshall Berman identifica em seu discurso o poder revolucionário exercido pela classe 

burguesa. Segundo Berman: 
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Marx não é o primeiro, nem o último, a celebrar os triunfos da moderna 
tecnologia burguesa e sua organização social. Mas sua louvação é peculiar, 
tanto no que enfatiza como no que omite. Embora se apresente como um 
materialista, Marx não está primordialmente interessado nas coisas criadas pela 
burguesia. O que lhe interessa são os processos, os poderes, as expressões de 
vida humana e energia: homens no trabalho, movendo-se, cultivando, 
comunicando-se, organizando e reorganizando a natureza e a si mesmos – os 
novos e interminavelmente renovados meios de atividade que a burguesia traz 
à luz. (BERMAN, 1986, p.92). 
 
 

 Todavia, essa mesma burguesia observada por Marx se constitui pela pressão 

que sofre e por ela se desenvolve, uma vez que o capitalismo a obriga a inovar para 

que se mantenham os negócios. Compreende-se a ideia de que ela não existe sem 

constantemente revolucionar os meios de produção.  

 Em seguida, o autor se questiona sobre como ficam as pessoas da moderna 

sociedade burguesa após tantas metamorfoses e como resposta se tem a descrição de 

que as vidas são controladas por uma classe dominante cujos interesses estão 

definidos. Portanto, exemplos de catástrofes são tidos como lucrativas oportunidades 

para um novo desenvolvimento social. A única coisa que amedronta a classe dominante 

é a estabilidade sólida, cuja relação significativa vincula-se à morte. Então, afirmar que 

a sociedade está aos pedaços é concordar que ela se mantém viva, tudo o que a 

sociedade burguesa constrói é para ser posto abaixo. Segundo Marx: 

Tudo o que é sólido – das roupas sobre nossos corpos aos teares e fábricas 

que as tecem, aos homens e mulheres que operam as máquinas, às casas e 

aos bairros onde vivem os trabalhadores, às firmas e corporações que os 

exploram, às vilas e cidades, regiões inteiras e até mesmo as nações que as 

envolvem – tudo isso é feito para ser desfeito amanhã, despedaçado ou 

esfarrapado, pulverizado ou dissolvido, a fim de que possa ser reciclado ou 

substituído na semana seguinte e todo o processo possa seguir adiante, 

sempre adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas. 

(MARX Apud BERMAN, 1986, p. 97).  
  

 Ao se conceber a experiência com a modernidade, considera-se a ideia de que 

em seu meio o capitalismo age com a ambição de absorver cada vez mais o lucro e, em 

coparticipação deste, emerge a problemática niilista de que a burguesia transformou 

sua própria dignidade em valor de troca, isto é, em vez das liberdades humanas, 

colocou uma liberdade sem princípios; a livre troca. Observa-se que a sociedade 
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burguesa não extinguiu as antigas estruturas relacionadas ao valor, apenas as 

modificou e as travestiu. 

 Berman defende a concepção de que a modernidade se constitui relacionando-

se aos possíveis objetivos da burguesia, a qual tem papel importante para as sugestões 

supracitadas. Embora Marx traga o conceito de modernidade investido de 

transformações pelas quais passou a sociedade europeia do século XIX, também se 

compreende que, ao adentrar em estudos direcionados às modernidades subsequentes 

como a latino-americana, como se verá ao final desse primeiro capítulo, por exemplo, 

haverá grandes diferenças no seu modelo de organização. 

 Ao observar o termo modernidade, é possível conceber em si algumas 

concepções no sentido de que ele serve como divisor de águas entre o que representa 

o antigo e o atual. Segundo Octavio Paz: 

A oposição entre o passado e o presente literalmente se evapora, porque o 
tempo transcorre com tal celeridade que as distinções entre os diferentes 
tempos - passado, presente, futuro - se apagam ou, ao menos, se tornam 
instantâneas, imperceptíveis e insignificantes. (PAZ, 2013, p. 18 – 19). 
 

Do mesmo modo é presumível atentar-se sobre o sentido de modernização, 

sabendo que esta percorre distintos caminhos e se veste de um turbilhão de 

acontecimentos sociais na condição de “vir-a-ser”. Berman situa tais ocorrências pelo 

fato de estarem os “Estados nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente 

estruturados e geridos, que lutam com obstinação para expandir seu poder”. (BERMAN, 

1986, p.16) 

 De outra parte, o século XIX expõe um ambiente favorável para que os primeiros 

estabelecimentos surjam em Paris, em meio às grandes vitrines de exposição de 

mercadorias, surgem também as virtuosas paredes de mármore com vidros, diante dos 

quais os pobres são limitados quanto à utilização de alguns espaços. 

 Segundo Baudelaire: 

Bem em frente de nós, na calçada, estava plantado um homem de bem, de uns 

quarenta anos, de rosto cansado, barba grisalha, tendo numa das mãos um 

menino e sobre o outro braço um pequeno ser ainda muito frágil para andar. Ele 

cumpria o papel de uma babá e trazia seus filhos para tomar o ar da noite. 

Todos em farrapos. Esses três rostos estavam extremamente sérios e seus seis 

olhos contemplavam fixamente o novo café com igual admiração, mas, 

naturalmente, com as nuances devidas às idades. (BAUDELAIRE, 2007, p.40). 
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 Nota-se por tal referência a principal fragilidade quanto aos anseios dos pobres 

que, marginalizados, não têm acesso aos mesmos afazeres dos ricos. Pelo imaginário 

criado sobre o menino, é provável que sua inocência o remeta à condição de que não 

compreenda sobre a possível limitação a entrar em determinados lugares, os quais são 

privados a uma classe abastada com condições de domínios financeiros.  

 Baudelaire desfruta de uma “modernidade antimoderna” por seu “desejo e seu 

horror do moderno” (COMPAGNON, 2011, p. 26). Defende que a modernidade é 

movida pelo desejo de mudança. Disso se pode compreender que o poeta manifestava 

ao mesmo tempo receio e sua atração por ideais como o progresso, por exemplo, o 

qual manifestava-se pela imprensa, fotografia, cidade, entre outros.   

Contudo percebe-se uma observação contrária em Lima Barreto sobre o espaço 

em reconstrução, uma vez que não aceita o novo, não apenas por expulsar as pessoas 

menos favorecidas de seus territórios, a exemplo da reconstrução do Rio, mas por 

prever na tradição uma estabilidade social, sendo assim, pode receber a alcunha de 

antimoderno, a qual, conforme análise de Antoine Compagnon, pode relacionar-se com 

a parte essencial da postura moderna.  

A crônica Elogio da morte, de Barreto, inserida na obra Marginália, é um exemplo 

de produção formidável que, além de sua importância enquanto produto estético, expõe 

uma leitura bastante elucidativa sobre o que ocorre no Brasil. Segundo o autor: 

Procura-se abafar as opiniões, para só deixar em campo os desejos dos 
poderosos e prepotentes [...] dessa forma, quem, como eu nasceu pobre  e não 
quer ceder uma linha de sua independência de espírito e inteligência, só tem 
que fazer elogios à Morte [...] sendo assim, eu a sagro, antes que ela me sagre 
na minha pobreza, na minha infelicidade, na minha desgraça e na minha 
honestidade. Ao vencedor, as batatas! (BARRETO, 1961, p. 7). 
 

Além disso, Alfredo Bosi amplia a compreensão sobre Lima Barreto com a 

intenção de desobscurecer alguns anseios vistos como reles para a época. Segundo o 

autor: 

O iconoclasta de tabus detestava algumas formas típicas de modernização que 
o Rio de Janeiro conheceu nos primeiros decênios do século: o cinema, o 
futebol, o arranha-céu e, o que parece grave, a própria ascensão profissional da 
mulher! Chegava às vezes, a confrontar o sistema republicano 
desfavoravelmente com o regime monárquico no Brasil. (BOSI, 1994, p. 317). 
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 Contudo, o próprio Bosi levanta a hipótese segundo a qual as contradições de 

Barreto foram superadas, uma vez que ele veio da classe suburbana e, sendo assim, 

tinha certas reações na condição de conservantismo sentimental. Segundo Bosi, 

“poderíamos filiar a sua xenofobia a um natural instinto de defesa étnico”. (BOSI, 1994, 

p. 317). Do mesmo modo, seu ressentimento serviu de base para produzir e configurar 

com inteligibilidade o ridículo e triste nacionalismo materializado como “bandeira isolada 

e fanatizante” no personagem do Major Policarpo Quaresma que, ainda segundo Bosi: 

“afloram tanto as revoltas do brasileiro marginalizado em uma sociedade onde o capital 

já não tem pátria, quando a própria consciência do romancista de que o caminho 

meufanista é veleitário e impotente”. (BOSI, 1994, p. 318). 

 Gumbrecht, em sua obra Modernização dos sentidos (1998), subdivide a 

modernidade em quatro partes; o início da modernidade, a modernidade 

epistemológica, a baixa modernidade e a pós-modernidade, a partir das quais defende 

que as cascatas de modernização dependem de seus cronotopos, ou seja, de seus 

tempos históricos para que haja a identificação do presente.  

 No início da modernidade, o homem se vê diante de certos enfrentamentos, 

como por exemplo na Idade Média, período durante o qual o maior dos valores foi a 

proteção de ideais pregados e, além disso, de sua preservação, o homem, ao invés de 

ver-se como parte do todo, vê-se como excêntrico e espiritual. Essa antítese sujeito e 

objeto, como uma luta entre o corpo e o espírito é “a primeira precondição estrutural do 

início da Modernidade”. (GUMBRECHT, 1998, p. 12). 

 Em seguida apresenta-se a modernidade epistemológica, através da qual os 

conhecimentos são produzidos e conduzidos pelo observador. Ressalta-se que entre o 

início da modernidade e o tempo atual epistemológico há o procedimento de 

modernização, no início do século XIX, que imergirá um observador que não se deixa 

observar, mas que observa o mundo. Um exemplo nítido dessa prerrogativa está no 

enredo de O homem na multidão, de Edgar Allan Poe, cuja narrativa reflete o novo 

ambiente que se pinta no espaço urbano em processo de desenvolvimento, na 

condição de que “es lässt sich nicht lesen – não se deixa ler” (POE, 1981, p. 392).   

 Por meio desta narrativa, Poe conseguiu manifestar atributos dos 

acontecimentos na cidade, especialmente em se tratando da observação do outro 
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dentro da multidão, que “não se deixa ler”. Essa forma de narrar o desconhecido está 

alicerçada no modo de vida do sujeito urbano da cidade moderna, uma vez que este, de 

acordo com Benjamin, desvincula-se de laços sociais, étnicos e culturais.  

 Outro exemplo de modernidade nas ruas pode ser observado em Avenida 

Niévski, de Nikolai Gógol. Conforme sua narrativa apresenta São Petersburgo por um 

passeio urbano, surgem aventuras pelo espaço em meio do qual misteriosas damas se 

esquivam em meio à multidão. Além disso, o texto defende a concepção de que nesta 

mesma multidão nada dura de um dia para o outro. Sendo a avenida o mais importante 

lugar da cidade, segundo Gógol: 

Não há nada melhor do que a Avenida Niévski, pelo menos em Petersburgo; 
para a cidade, ela representa tudo. E o que não brilha nessa rua – a beldade de 
nossa capital? Sei que nenhum dos pálidos funcionários públicos que a 
habitam, trocaria a Avenidade Niévski por qualquer vantagem que fosse. 
(GÓGOL, 2012, p. 1). 
 

 De acordo com Berman, “Gógol, aparentemente sem esforço (ou mesmo 

consciência), inventa um dos principais gêneros da literatura moderna: o romance da 

rua da cidade, onde ela própria é o herói”. (BERMAN, 1986, p. 188). Tal narrativa exibe 

o sujeito desorientado dentro da multidão. Há sensações estranhas pela rua, além 

dessa multidão ser apresentada pela ótica de que está dentro dela, ou seja, de quem 

faz parte de seu corpo. Enfim, Berman afirma que Gógol compõe um “autor por detrás 

do narrador, brincando com os leitores de uma forma fascinante. No ato de negar seu 

amor pelo Projeto Niévski, o autor o representa”. (BERMAN, 1986, p. 193). 

 Com base em tal percepção sobre o mundo, no século XVIII percebe-se o 

materialismo com interesse sobre condições científicas, especificamente pela anatomia 

e sentidos humanos. Se o novo observador do mundo compreende que o conteúdo por 

ele detido depende de seu posicionamento, cada situação pode conceber um número 

ilimitado de diferentes representações. 

 Se desde o século XIX é atribuída ao tempo a função de ser um agente de 

mudanças exteriores, pode-se observar em pequenas nuances que sobre o interior do 

tempo histórico há períodos históricos distintos que não devem ser comparados. Por 

outro lado, há semelhança entre o tempo e a ação, da qual surge a referência de que é 

possível à humanidade conduzir e produzir a sua história. Por uma reflexão mais 
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objetiva destes conceitos, é imaginável entender que o presente é o instante fugaz e 

curto, a partir do qual “cada passado se torna futuro”. (GUMBRECHT, 1998, p.16). 

 Octavio Paz possui uma reflexão muito significativa sobre este tópico, segundo a 

qual “a tradição moderna apaga as oposições entre o antigo e o contemporâneo e entre 

o distante e o próximo”. (PAZ, 2013, p. 18). Paz pontua ainda que “a relação entre os 

três tempos – passado, presente e futuro – é diferente em cada civilização”. (PAZ, 

2013, p. 22), contudo, defende a ideia de que aceleração se relaciona com fusão, isto é, 

todas as temporalidades e espaços convergem em um aqui e agora. 

 Em terceiro lugar, na baixa modernidade, a equiparação, acumulação e estoque 

de inovadores experimentos são expostos pela ação de uma crise da 

representabilidade, isto é, os significados passam a ganhar efeitos estéticos, além da já 

conhecida função de significarem alguma coisa meramente. 

 Sob essa crise, há a esperança na abolição da posição relativizadora do 

observador do mundo com o qual interage, isso é possível com a chapa fotográfica, no 

entanto esta trará uma experiência com certas falhas, pois carrega consigo 

circunstâncias das situações. 

 Gumbrecht conceitua a pós-modernidade, (da qual Berman é inimigo declarado, 

uma vez que sempre acreditou na capacidade do modernismo para a autocrítica e 

renovação) como superação da alta modernidade. Enquanto esta cumpre seu papel 

como perda da estabilidade estética, aquela cumpre a função de ser representada pela 

inovação, cujo principal legado está pautado pelo tempo histórico durante o qual se 

transformam e se modificam os efeitos herdados de outras modernidades advindas 

desde a época do Renascimento. 

 Em paralelo, apresentam-se as ideias de David Harvey, segundo o qual: 

O Pós-moderno [...] privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças 

libertadoras na redefinição do discurso cultural. A fragmentação, a 

indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou 

(para usar um termo favorito) “totalizantes” são o marco do pensamento pós-

moderno. (HARVEY, 2008, p. 19). 
      

 Harvey defende que o único modo consensual de compreensão do pós-moderno 

está em sua possível relação com o moderno, e é ao sentido deste que é preciso, 

primeiramente, dar atenção. O autor discute ainda que o termo moderno, embora tenha 
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uma história mais longínqua, entrou em foco por volta do século XVIII como um projeto 

cujo fundamento esteve voltado ao esforço intelectual dos pensadores iluministas com 

a finalidade de produzir uma ciência objetiva e uma arte autônoma a partir de sua 

própria lógica. 

 No entanto, se uma boa lei deve ser para todos, conforme pronunciou Marquês 

de Condorcet, antecedendo a Revolução Francesa e com certo otimismo, o século XX, 

paradoxalmente, com campos de concentração e tantas mortes, expôs tal otimismo e, 

além disso, segundo Harvey: “havendo a suspeita de que o projeto do Iluminismo 

estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da emancipação 

humana num sistema de opressão universal”, (HARVEY, 2008, p. 23). Tal foi a tese 

sustentada por Horkheimer e Adorno, a qual apresentava argumentos de que a lógica 

que se oculta por trás da racionalidade iluminista é uma lógica da dominação e da 

opressão.  

 David Harvey explora uma interpretação baseada na arquitetura e nos projetos 

urbanos problematizando as concepções sobre o ideal de pós-modernidade. Além 

disso, diferencia modernidade e modernismo, sendo este um anseio estético às 

condições daquela, produzidas por fatores particulares da modernização em uma 

sociedade enquanto a modernidade observa a tudo como novidade, sendo a 

transformação de si e do mundo e ao mesmo tempo parte do próprio universo. 

Contudo, para compreender seus desígnios, faz-se necessária a destruição criativa, 

termo popularizado pelo austríaco Joseph Schumpeter e discutido por Harvey, cujo 

significado está relacionado à sugestão de que para que o novo seja construído, deve-

se utilizar como base as cinzas do antigo. Portanto, ser criativo em tempos modernos 

exige um comprometimento com a criatividade destrutiva, somente assim, segundo o 

autor, se dá o progresso humano.  

 As teorias até aqui apresentadas sobre a modernidade estabelecem um diálogo 

com a obra O Passeador, de Luciana Hidalgo, uma vez que a visão de Lima Barreto é 

direcionada à construção de um progresso falseado, isto é, como um simulacro europeu 

e, além disso, pelas constantes transformações sociais, econômicas e políticas 

ocorridas em que as  classes mais fragilizadas, as quais tem o próprio Lima Barreto 

como um de seus representantes, perde cada vez mais espaço na sociedade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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 Por fim, pode-se compreender seu olhar engajado em meio a uma transformação 

como a ocorrida no Brasil no início do século XX. Será, portanto, nesse sentido que 

essa pesquisa busca uma reaproximação com o autor de Triste fim de Policarpo 

Quaresma, tendo como base não só seu personagem materializado por Luciana 

Hidalgo, mas fundamentalmente através de seu posicionamento enquanto sujeito ativo 

e crítico de sua época através, particularmente, de suas crônicas. É possível esboçar 

um caminho pelo qual o ambiente da modernidade sirva de plano condutor para se 

chegar a respostas mais específicas sobre a realidade pautada pela literatura. 

 A visão sobre a vida moderna se bifurca em dois polos: o material e o espiritual, 

sendo percebida por alguns como uma espécie de puro espírito que se desenvolve em 

função de imperativos artísticos e intelectuais. Em consonância apresenta-se a 

“modernização”, isto é, um complexo de estruturas e processos materiais – políticos, 

econômicos, sociais - que se desenvolvem na sociedade. 

 Com base na concepção de Charles Baudelaire sobre a condição social 

moderna, é nítido compreender que ele foi um dos autores a tomar a frente em seu 

tempo para expor seus contemporâneos enquanto sujeitos modernos e observadores 

do cotidiano. 

 Por modernidade, entende-se o efêmero, uma parte da arte, sendo que a outra 

parte é imutável. O conceito de moderno é reverenciado para romper com os padrões 

clássicos que dominam a França à sua época.  

 Segundo Baudelaire: “Nós, os artistas, somos acometidos de uma tendência 

geral a vestir todos os nossos assuntos com uma roupagem do passado” 

(BAUDELAIRE apud BERMAN, 1986, p. 130). Esta crença de que roupas velhas 

produzem verdades eternizadas deixa a arte francesa estática em um abismo de beleza 

abstrata e indeterminada e priva-a de ser original.  

 Berman divide seu ensaio sobre Baudelaire em cinco subcapítulos, os quais se 

delimitam tematicamente em: Modernismo pastoral e antipastoral; O heroísmo da vida 

moderna; A família de olhos; O lodaçal de Macadame e O séc. XX: o halo e a rodovia.  

 Em Modernismo pastoral e antipastoral, Baudelaire deposita uma crença na 

classe burguesa. O prefácio “Aos burgueses” decorre de uma abertura de espírito, e 

isso não dura muito tempo. À visão do autor se estabelece uma afinidade entre 
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modernização material e modernização espiritual, supõe, além disso, que grupos mais 

dinâmicos e inovadores na vida econômica e política possam ser mais abertos à 

criatividade intelectual e artística. 

 Ainda sobre a mesma conjuntura, o autor infere sobre a moderna ideia de 

progresso como ilusão.  

 Segundo Baudelaire: 

Deixo de lado a questão de saber se, pelo contínuo refinamento da 

humanidade, proporcionalmente aos prazeres que se lhe oferecem, o progresso 

indefinido não vem a ser a mais cruel e engenhosa tortura; se, procedendo 

como o faz pela sua autonegação, o progresso não viria a ser uma forma de 

suicídio permanentemente renovada e se, enclausurado no círculo de fogo da 

lógica divina, o progresso não seria como o escorpião que se fere com sua 

própria cauda – progresso, esse eterno desiderate que é o seu próprio 

desespero. (BAUDELAIRE apud BERMAN, 1986, p. 138). 
 

 O ambiente moderno pode ser identificado como propulsor de angústias, mas 

também de peculiar e autêntica beleza. Portanto, miséria e ansiedade são intrínsecas 

na paradoxal engrenagem do progresso. 

 A fazer um paralelo junto à fala de Baudelaire, Lima Barreto, preocupado com a 

história dos vencidos registra na obra Coisas do reino do Jambon, em tom irônico, 

alguns anseios sobre a mesma temática: Segundo o autor: 

Um progresso! Até aqui se fazia isso sem ser preciso estado de sítio; o Brasil já 

estava habituado a essa história. Durante quatrocentos anos não se faz outra 

coisa pelo Brasil. Creio que se modificará o nome: estado de sítio passará a ser 

estado de fazenda. De sítio para fazenda, há sempre um aumento, pelo menos 

no número de escravos. (BARRETO apud RESENDE, 1993, p. 36). 
  

 Tratar de progresso em um lugar onde há tal abismo entre os poderosos da 

República e os pobres ou “remediados” acaba sendo sarcástico, ainda mais quando se 

refere a um sujeito pertencente à classe minoritária, como no caso Lima Barreto. 

 Baudelaire, em sua resenha do Salão de 1845, O heroísmo da vida moderna, se 

queixa de que os novos artistas plásticos estão desatentos ao presente. Contudo, 

acaba, por exigir uma linguagem nova ao seu tempo, poética, musical, sem ritmo e sem 

rima, em prosa e que se adapte facilmente às ânsias da alma. 

A família de olhos apresenta “Os olhos dos pobres”, em forma de queixa, a 

segregação e o olhar da burguesia sob a miséria.  Segundo Baudelaire: 
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Os olhos do pai diziam: “Como é bonito! Como é bonito! Parece que todo o ouro 
do pobre mundo veio parar nessas paredes.” – Os olhos do menino: “Como é 
bonito, como é bonito! Mas é uma casa onde só pode entrar gente que não é 
como nós.” – Quanto aos olhos do mais novo, estavam fascinados demais para 
exprimir outra coisa que não uma estúpida e profunda alegria. (BAUDELAIRE, 
2007, p.23) 

 

A partir de uma intertextualidade com o conto “O homem da multidão”, de Edgar 

Allan Poe, aqui se mostra uma concepção própria através da descrição de uma Paris 

crescente com seus boulevards, luzes a gás, o que o séc. XXI chamaria acomodação, 

pois é a partir da descrição em meio a um conflito turbulento que se dá a profusão de 

sentimentos subjetivos relacionados aos anseios da vida. Por fim, notam-se 

características modernas que, segundo Baudelaire:   

No fim da tarde você quis sentar-se em frente ao novo café, na esquina do novo 

bulevar, ainda atulhado de detritos, mas já mostrando seus infinitos 

esplendores”. A diferença, em uma palavra, é o boulevard: o novo bulevar 

parisiense foi a mais espetacular inovação urbana do século XIX, decisivo ponto 

de partida para a modernização da cidade tradicional. (BAUDELAIRE apud 

BERMAN, 1986, p. 144). 
      

Em O Lodaçal de macadame, encontra-se o poema em prosa “A perda do halo”, 

de 1865, publicado somente após a morte de Baudelaire, cujo enredo trata do confronto 

imposto pelo ambiente ao sujeito e termina com a perda da inocência, o que implica 

que o poeta está no mesmo nível das pessoas comuns.  

Segundo Baudelaire: 

“Olá! O senhor por aqui, meu caro? O senhor nestes maus lugares! O senhor 
bebedor de quintessências e comedor de ambrosia! Na verdade, tenho razão 
para me surpreender!” 
‘Meu caro, você conhece meu terror de cavalos e viaturas. Agora mesmo, 
quando atravessava a avenida, muito apressado, saltando pelas poças de lama, 
no meio desse caos móvel, onde a morte chega a galope de todos os lados ao 
mesmo tempo, minha auréola, em um brusco movimento, escorregou de minha 
cabeça e caiu na lama do macadame. (BAUDELAIRE, 2007, 36) 

 

O encontro, neste caso, não se dá entre duas pessoas, mas entre um sujeito e 

as forças sociais, abstratas e ameaçadoras. Tudo faz parte de um mundo enigmático e 

simbólico em forma de diálogo entre um poeta e um “homem comum”, num lugar 

macabro. O homem moderno, para atravessar seu próprio caos, deve estar em sintonia, 

adaptar-se a esse caos e precisa desenvolver suas habilidades. A perda do halo coloca-
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se diante de um espírito diferente, o drama se torna cômico enquanto o modo de 

expressão, irônico. 

Enfim, O séc. XX: o halo e a rodovia apresentam um modernismo fresco e 

contemporâneo do espírito que sobrevive às mudanças. Baudelaire mostra um 

caminho: transformar os mouvements brusques e os soubresauts da vida na cidade 

moderna nos gestos de uma nova arte capaz de reunir os homens modernos. Enfim, 

surge o modernismo cujo protesto revolucionário modifica solitários urbanos em 

multidão para reivindicar a rua da cidade. 

 Mesmo em temporalidade distante à de Baudelaire, contando com as diferenças 

entre a Paris de um para a Paris do outro, Le Corbusier , importante arquiteto 

naturalizado francês, propaga outro modelo de modernismo, o qual depois de abrir 

caminho através do tráfego, mal tendo sobrevivido, dá um salto e identifica-se por 

inteiro com as forças que o estavam pressionando:   

 Segundo Le Corbusier: 

Naquele 1º de outubro de 1924, eu assistia ao titânico renascimento de um 

novo fenômeno (...), o tráfego. Carros, carros, rápidos, rápidos! Uns disparam, 

repletos de entusiasmo e alegria (...), a alegria do poder. O simples e ingênuo 

prazer de se encontrar em meio ao poder, à força. Outros participam disso. 

Outros fazem parte dessa sociedade, que está apenas despertando. Outros 

confiam nessa sociedade: encontrarão a magnífica expressão do seu poder. 

Outros acreditam nisso. (CORBUSIER apud BERMAN, 1986, p.161). 
      

 Portanto, o homem neste ambiente faz parte do processo arquitetural 

modernista, está dentro do tráfego e relata sua experiência a partir disso. Sabe, 

contudo, que o modernismo traz suas contradições interiores que se transformam em 

dogmas. Então, aspirar o novo requer voltar a expor feridas antigas, mas modernas e 

desta forma, conviver com o caráter dividido de nossas vidas trazendo forças de onde 

não se tem.  

 Se é possível aprender com um dos modernismos a perder halos, aprender-se-á 

com outro modernismo a construí-los em meio aos espaços e em nós mesmos. Berman 

explora uma visão afirmativa do modernismo, principalmente desenvolvido no tanger 

dos anos 60 por um grupo de escritores, como John Cage, Marshall McLuhan, Susan 

Sontag, os quais defendem que é preciso eliminar distâncias entre a arte e demais 
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atividades humanas, como o entretenimento comercializado, por exemplo. Para eles, os 

quais se autodesignam “pós-modernistas”, o modernismo sempre foi muito estreito. 

 

2.1 A Metaficção historiográfica  

      

 Apesar da leitura da obra O Passeador, de Luciana Hidalgo como romance 

histórico não ser o objetivo principal dessa pesquisa, faz-se relevante delinear sobre tal 

conceito, principalmente com base nas ideias de Linda Hutcheon, para a qual 

“metaficção historiográfica” tem como característica a adequação de personagens 

históricos por meio de uma ordem que venha  a problematizar os fatos tidos como 

verdadeiros. Desse modo, a principal diferença entre a “metaficção historiográfica” e o 

romance histórico é a reflexão suscitada pelas indagações sobre possíveis “verdades 

históricas”.  

 É possível refletir sobre a possibilidade de a literatura vincular e problematizar 

suas raízes nos processos e acontecimentos históricos, sem os quais a ficção não se 

gera de modo absoluto e, concomitante a isso, o retorno a determinados 

acontecimentos por meio da ficção traz certos problemas no sentido de esboçar 

verdades não informadas, por conta dos interesses de quem fala e ao mesmo tempo 

para quem se fala.  

 A recuperação de um acontecimento pela literatura constantemente causa 

polêmica, uma vez que a reelaboração do passado pelo caminho da ficção pode trazer 

verdades que até então estavam ocultas, principalmente por conta dos interesses de 

grupos conservadores. 

 A exemplo disso se tem a literatura produzida no decorrer do século XIX, a qual 

traz um pressuposto de que o sujeito percebe a realidade ao seu redor como algo 

natural e imutável. Sendo assim, o romance realista tem como base a narração de 

costumes nos espaços urbanos contemporâneos da época em questão, além de ser 

visto por Machado de Assis, vale lembrar, como uma importação francesa, a qual era 

muito criticada por Lima Barreto.  

 Contudo, se a prosa realista se pautou na observação da burguesia urbana, 

Luciana Hidalgo lança à sua narrativa uma atmosfera pela qual transita um Lima 
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Barreto marginalizado, um intelectual de seu tempo que, assim como outros escritores, 

teve dificuldades em sua trajetória literária. Ele será, primordialmente, retratado como 

um defensor dos “direitos do cidadão, em confronto, inclusive, com parte da crítica 

literária”. (RESENDE, 1993, p. 30) 

 Segundo Hidalgo: 

Quanto mais percorre essa cidade em fendas, devassada em seus avessos, 

mais amaldiçoa a reforma urbana. O Rio pouco a pouco se civiliza, ele lê nos 

jornais, acompanha no cotidiano. Dia a dia, transformam a capital brasileira 

numa trôpega Paris. Por isso Afonso flana, fiscaliza, zela pela dignidade da 

cidade que lhe cabe. E a cada passo, percebe, cabe menos nessa cidade, 

mutante, colonizada. (HIDALGO, 2011, p. 7). 
 

 Se foi possível, como defendeu Linda Hutcheon, verificar e problematizar o 

contexto social enviesado pela produção historiográfica ao final do século XX, também 

se pode constatar que a arte ganhou novo formato a partir do momento em que 

compreendeu que a história vinha sendo contada apenas por quem “detinha o poder”, 

com uma mistura de interesses e ideologias dos próprios historiadores. Sendo assim, 

propôs-se o surgimento da nova historiografia, e essas questões, portanto, começaram 

a ser contestadas, indagadas e receberam novas reflexões. Sobre a escrita da história 

e da ficção, de acordo com Hutcheon: 

As duas são identificadas como construtos linguísticos, altamente 

convencionalizadas em suas formas narrativas e nada transparentes em termos 

de linguagem ou de estrutura; e parecem ser igualmente intertextuais, 

desenvolvendo os textos do passado com a sua própria textualidade complexa. 

(HUTCHEON, 1991, p. 141). 
 

 A “metaficção historiográfica” proposta pela autora refere-se à possibilidade de 

retornar ao passado com referência a um exame crítico sobre a história oficial. Nota-se 

por tal relação um processo de aproximação entre o escritor e seu objeto. Daí a 

importância de entender o enredo de O Passeador como metaficção historiográfica, 

uma vez que Luciana Hidalgo, na ficção, assim como seus biógrafos Francisco de Assis 

Barbosa e Lilia Schwarcz constroem um Lima Barreto em torno de documentos 

históricos.  

 Contudo, Hutcheon, autora que cunhou o termo “metaficção historiográfica” 

propõe a reflexão de que o que existem são “verdades”, e não apenas uma “verdade”, 
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no singular. Ou seja, a partir destas variantes históricas não é possível afirmar com 

certeza se o que há hoje na história condiz fielmente com o acontecido, uma vez que há 

margens para indefinições e abstrações por diversos fatores, sendo um deles o próprio 

imaginário de tempo. 

 Além disso, a escrita desse subgênero de enredo recebe o nome de “metaficção 

historiográfica” representada pelo ato de utilizar-se de personagens e suas ocorrências 

com o objetivo de materializar os acontecimentos legítimos, ambientando o imaginário 

ao questionamento sobre “possíveis verdades históricas” e seus modos de concepção. 

 Hutcheon dá ênfase à história como uma característica da produção artística 

pós-moderna, desse modo posiciona contextos do passado junto de seus significados 

e, ao mesmo tempo, problematiza a ideia sobre tal conhecimento. Por essa razão, 

retroceder aos eventos do passado com postura crítica é uma forte tendência na escrita 

contemporânea.  

 Representar os eventos passados, os quais são irrecuperáveis, não só na escrita 

de ficção como também da história, é desvendá-lo no presente e impedi-lo de ser 

conclusivo. Desse modo, é difícil compreender até onde se pode conhecer o passado e 

se isso é de fato possível. A partir de documentos históricos se encontram vestígios que 

trazem uma reflexão, cujo objetivo é questionar de certa forma seus sentidos e sua 

representação. 

 A metaficção pretende trabalhar com as diversas formas de significado de obras, 

o que expõe certa autoconsciência sobre a produção literária e ao mesmo tempo, a 

função que o leitor desempenha, o qual acaba por fazer parte do ambiente literário. Por 

outro lado, há o argumento segundo o qual a arte tem por finalidade não expor apenas 

um significado, o que ocorre em decorrência do chamado controle do narrador no 

espaço ficcional, cuja função assemelha-se com a manipulação do texto através de um 

sentido único.  

 É possível compreender que a metaficção histórica ganhou popularidade, pois 

dedica-se em ambientar-se além da história, também no discurso, com a função de 

esboçar sua essência ficcional. Destaca-se mais uma vez a necessidade da 

participação do leitor na sua composição, uma vez que a narrativa parece dar conselho 
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ao leitor cuja participação se torna ativa da construção de sentido do produto literário. A 

metaficção, desse modo, é a própria matéria que reflete sobre seu estatuto.  

 A literatura é um caminho através do qual se pode pensar sobre o mundo, 

principalmente porque a construção deste se dá pela linguagem. A metaficção pode ser 

vista como estratégia pela qual se exploram as nuances entre a ficção e os limites da 

realidade que vivemos. Apropriar-se dos acontecimentos passados, assim como de 

personagens para questionar os fatos ambientados como verdadeiros é buscar 

reflexões mais aguçadas e ao mesmo tempo problemáticas. A metaficção tem por 

objetivo exercer a ironia, uma vez que busca uma posição de pluralidade e reconhece 

as diferenças. Por isso afirma-se que a literatura pretende questionar o chamado 

autoritarismo e as relações de poder. Mas ainda continua a ser uma forma de escrita 

fictícia, histórica e discursiva.  

 Chamar-se-á metaficcional, pois explora a realidade de discursos passados, a 

partir dos quais é possível se ter informações não apenas dos vencedores, mas 

também dos perdedores da história, além disso, dos centrados e marginalizados. 

Resgatar a história, dessa forma, é buscar coisas que até então não estavam expostas 

como deveriam. Esse tipo de produção pode representar, segundo Hutcheon, 

“reescrever ou representar o passado na ficção e na história é- em ambos os casos- 

revelá-lo ao presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico” (HUTCHEON, 1991, 

147). 

 Por tal leitura, explora-se na metaficção o chamado marginal, cuja característica 

apresenta importância e acaba por ser reconhecido dentro de uma cultura heterogênea. 

Desse modo, pode-se inferir que a concepção de história não pode ser única, mas 

múltipla. Walter Benjamin supôs, em suas Teses sobre a filosofia da história, que a 

concepção de história como um produto do passado sempre foi construída pelo grupo 

dominador, então, é possível compreender que se pode escolher aquilo que se traz de 

tal período.  

 Desta história uma parte da população acaba por ser excluída, portanto, não se 

pode ter contato, por exemplo, com relatos de negros, homossexuais, pobres, e de 

mulheres. Apenas depois da segunda metade do século XIX se pode começar a 

observar uma combatividade mais explícita nos romances contra algumas questões 
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narrativas. Enfim, um dos pontos da metaficção historiográfica é, por assim dizer, a 

flexibilidade da interpretação e sua reflexão, além da problematização, sobre a história 

dita oficial.  

 Por isso, sabendo-se da importância da figura de Afonso Henriques de Lima 

Barreto enquanto literato e sujeito de seu tempo, comprometemo-nos, no segundo 

capítulo, a esboçá-lo fundamentando-se a partir de três diferentes obras. Desde o 

trabalho de Francisco de Assis Barbosa, com A vida de Lima Barreto (1952), Lima 

Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos (1993), de Beatriz Resende até a produção 

mais recente de Lilia Moritz Schwarcz, Lima Barreto: triste visionário (2017), com o 

objetivo de compreender qual o modelo de personagem histórico se materializa 

literariamente pelas mãos de Luciana Hidalgo e, além disso, que visão sobre a 

modernidade é apresentada pelo viés de sua escrita.  

 Além disso, em concordância com o tema proposto, busca-se analisar mais 

atentamente o olhar de Baudelaire quanto aos processos de produção artística de sua 

época, tal qual sua celebração, como também a fará Marx, à classe burguesa, que 

concretiza as ideias do futuro em todas as suas formas – políticas, industriais e 

artísticas. Por fim, manifestam-se ideias de autores como Nestor Canclini, Silviano 

Santiago, além de Roberto Schwarz, entre outros autores, a fim de problematizar a 

leitura sobre a modernidade e os processos de modernização na América Latina, 

principalmente no Brasil, compreendendo-a como uma construção utópica.  

 

2.2 A modernidade de Marx sob a visão de Marshall Berman 

      

Karl Marx dedicou-se em buscar uma visão mais clara sobre a modernidade no 

Ocidente, principalmente no que se refere ao seu desenvolvimento, além disso, sua 

abordagem é referência crucial quanto às reflexões sobre tal temática. Nesse contexto, 

o autor acaba sendo otimista, pois se concentra em estudos que visionam uma 

revolução através da qual o proletariado se liberta e se distancia do “reino da 

necessidade”.  

 Mas se a modernidade “é o transitório, o fugidio, o contingente; é uma metade da 

arte, sendo a outra o eterno e o imutável” ( BAUDELAIRE apud HARVEY, 2008, p. 21), 



37 
 

como descreveu Baudelaire em 1863, de que modo é possível imaginar uma sociedade 

que conta com certa desaceleração histórica emancipada com o efêmero e o fugidio?  

 É comum observar uma oscilação nas significações do termo modernidade, 

contudo também se pode afirmar que Baudelaire carrega um senso descritivo cujo 

raciocínio está pautado na elaboração crítica de seu tempo, uma vez que ao analisar a 

sistemática por que passa a vida moderna, tendo como plano de fundo o espaço 

urbano,  também experienciam-se nesse ambiente os diferentes perigos de se viver 

sobre as características do imaginário modernista – tratando-se do termo, aqui, como 

movimento estético – chega-se, enfim, ao ponto mais factual com a imagem marxista 

de que “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (MARX apud BERMAN, 1986, p. 15). 

 O pensamento do século XXI é distinto do leque de possibilidades que a vida 

moderna explora. Esta traz à tona a originalidade do chamado materialismo histórico, 

cuja luz é lançada sobre a vida moderna espiritual que tem por base um sistema 

organizado e coerente. Neste sentido se apresenta de um lado a questão da 

“modernização”, voltada ao estudo da economia e política, e “modernismo”, com foco 

nas artes e cultura.  

 De acordo com Marshal Berman “A cultura e a consciência modernistas quase 

sempre remontam à sua geração, a geração de 1840 — a Baudelaire, Flaubert, 

Wagner, Kierkegaard, Dostoievski” (BERMAN, 1986, p. 86). Contudo, Marx não acaba 

entrando nesse círculo, mantém-se distanciado, mesmo tendo grande relevância aos 

estudos acerca do espírito modernista.   

 Seguindo o raciocínio acerca das intensas e reais observações sobre os 

processos de modernização, apresenta-se a afirmação de que o calor que destrói 

serve, ao mesmo tempo, de combustível para a própria reconstrução do que foi 

aniquilado. Neste sentido, é possível conceber a ideia de que as coisas nas quais a 

desintegração ocorre não retêm nenhum valor. Então, quando Marx observa a 

sociedade burguesa de seu tempo, mantém-se mais próximo dos modernistas e da 

dimensão sobre tudo o que é sólido no ar se desmancha. 

 Deste ponto é possível conceber a nova sociedade que se molda sob uma 

vertigem da qual o século XIX será o contexto de experiências, daí a consagrar a este 

período sua real importância histórica.  A modernidade muito tem a expor sobre Marx, 
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assim como este tanto esclarece sobre a modernidade. Essa via recíproca e ao mesmo 

tempo confluente emerge num momento em que as maiores mudanças acontecem no 

campo social e político, principalmente quando se tem notícias acerca do Manifesto 

comunista, o qual servirá de subsídio às novas concepções literárias que começam a 

desbotar na Europa por volta da metade do século em questão. 

 Já a burguesia, classe emergida do processo de modernização, concentra em 

sua bagagem uma estimulante maneira de perceber o mundo através de visão sólida, 

mas no fundo é diluidora de sentidos. Se de um lado o Manifesto divide classes, de 

outro é possível compreender o que todo esse processo significa e a razão para tal 

antítese sobre a vida moderna.  

 Paralelamente, o mundo se torna cada vez mais globalizado, produção e 

consumo se internacionalizam e se traduzem de modo que o mercado mundial 

abocanha o que encontra pela frente. Materializam-se as reivindicações sociais, cuja 

dimensão se perde diante da capacidade das indústrias locais. O capital é creditado a 

uma elite escolhida, sendo assim, grande parte dos camponeses perdem na 

competição para a produção em massa capitalista. Então os trabalhadores se forçam a 

deixar suas terras ou se tornam meros trabalhadores. Por esse viés, é perceptível o alto 

crescimento das grandes cidades, que recebem migrantes de muitas partes e, 

marginalizados, fazem moção a um contexto histórico-social completamente ofuscado 

pelo tempo. Contudo, mesmo após anos de existência, o marxismo ainda difere sobre 

os tempos atuais quando estes se relacionam à condição do trabalhador e a 

consciência com relação à classe à qual pertence. Inicia-se a compreensão sobre a 

miséria em que está inserido e surge a reflexão com base no mundo de opressão em 

que se encontra. 

 É provável que, mesmo havendo reflexões mais aprofundadas sobre a 

terminologia “moderno” no âmbito histórico, principalmente no contexto iluminista, em 

que a ciência se regeu como lei universal, o século XIX é que romperá com algumas 

bases da sociedade, cujas características colocam o homem diante de uma existência 

carente de valores. Esse momento emite a sonoridade da decadência, uma vez que a 

modernidade em si também é regida por uma espécie de antítese da qual seus 

membros são protagonistas. Desta forma surge a tragédia anunciada, pois seus 
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habitantes se desfazem cada vez mais daquilo que os prende, ou o que era perceptível 

aos olhos, pois subentende-se que o efeito de “desmanchar” não seleciona partes, 

exceto se estas estejam já desgastadas pelo tempo. 

 A peculiaridade própria da modernidade do século XIX está inserida na ideia de 

que todas as coisas se confundem, isto é, se a vida está prestes a desabar, a partir 

desse desabamento surgem idiossincrasias típicas de um processo cujo princípio 

básico é o de alinhar o pensamento acerca da ordem burguesa que cada vez mais  

ganha território às custas de diferentes e opressores moldes. 

 Por esse viés se consagra, pela palavra baudelairiana, a perda da aura como 

ponto chave da modernidade, então se reafirma o valor que é dado ao tempo presente 

e ao homem do mundo, cuja habilidade está em observar todos os pensamentos e 

movimentos que se agitam ao seu lado, principalmente em meio ao espaço urbano. 

Precipita-se em meio à multidão à procura do desconhecido que se estabelece como 

um dos mais importantes desígnios da época: a curiosidade. A multidão é a roupagem 

desta modernidade pela qual perambula o flâneur, não apenas observador, pois fixa 

residência no fugidio, no movimento e, além disso, é materializado pelo personagem de 

Lima Barreto, na obra O Passeador, de Hidalgo.  

 Segundo Baudelaire: 

Estar fora de casa e, contudo, sentir-se em casa onde quer que se encontre; 

ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis 

alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados 

imparciais, que a linguagem não pode definir senão toscamente. 

(BAUDELAIRE, 1996, p. 20). 
  

 Por tal ordem se analisa a multidão como um depósito de eletricidade, sua vida 

múltipla e dinâmica se curva e se aproxima, se distancia e não se prende, do contrário, 

se é apreendido por ela. A modernidade é o destino do flâneur, sobre a qual este 

persegue sua misteriosa beleza, seu rompante contingente.  

 Baudelaire expõe o seu ideal de que “para que toda Modernidade seja digna de 

tornar-se Antiguidade, é necessário que dela se extraia a beleza misteriosa que a vida 

humana involuntariamente lhe confere”. (BAUDELAIRE, 1996, p. 26). 

Deste modo, quando a perda do halo em Baudelaire se torna objeto de estudos 

sobre essa nova concepção de modernidade e modernização, materializam-se dentro 
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de grandes cidades, principalmente em Paris, os projetos de inovação urbana feitos 

pelo Barão Haussmann, onde a partir de então há novas ruas que emergem na 

metrópole. No entanto, se o halo representa o sagrado na arte, assim como muitos o 

observam no século XIX, os artistas também sendo considerados seres puros, quando 

o halo despenca, junto dele despenca a ideia do sagrado e, por fim, seu longo caminho 

com destino ao mercado capitalista. É possível conceber a arte, em síntese, como o 

mais novo produto estético do capitalismo artista, termo utilizado por Gilles Lipovetski 

na contemporaneidade e cuja base não se centra na produção material, mas no 

imaterial, como o imaginário, os sonhos e a sensibilidade. Além de tudo, é pertinente 

observar que os mesmos pintores impressionistas criticados por Charles Baudelaire, 

são os primeiros a receberem muito dinheiro com sua produção imaterial. A 

modernidade como um projeto em construção oportuniza o ambiente de exploração sob 

um espectro de ilusões político-sociais.  

 Segundo Berman: 

O inimigo não habita mais as torres, as alturas; ele caiu, mas na queda se fez 

forte e agora está ao lado, é ele, é o outro, o mais próximo. A concorrência e a 

competição desmedida acabam com a solidariedade existente nas antigas 

oficinas. Não há mais mestre ou aprendiz, todos são empregados de um único 

dono, a burguesia. (BERMAN apud MENEZES, 2003, p. 223). 

 

 Além da perda do halo de cunho estético, apresenta-se a mesma perda no 

espaço social, no qual a burguesia largou a aura e conduziu os trabalhadores 

assalariados ao seu oráculo a fim de dissolvê-los antes mesmo que se consolidem.  

 Essa burguesia produz novos servos e faz com que tudo pareça calmaria, uma 

vez que se encontram empregos e produtos no mercado. Contudo o apetite dessa 

classe é grande, e o sofrimento das minorias se prolifica. “Tudo o que é sólido e estável 

se volatiliza, tudo o que é sagrado é profanado, os homens são finalmente obrigados a 

encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida, suas relações recíprocas”. 

(BERMAN apud MENEZES, 2003, p. 223). 

 Tal qual apresenta Marshall Berman, Baudelaire descreve cenas da vida 

moderna, um poeta que anda pelos Boulevards na Paris em plena reforma, deixa seu 

halo cair ao chão sobre o lamaçal de macadame, contudo não é qualquer rua, é uma 

nova rua da cidade reinventada. Então, o poeta que antes levava a alcunha de santo, 
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metaforicamente pela representação do halo, agora faz parte do cotidiano social das 

pessoas. Sendo assim, tem-se a ideia de que a arte ruma cada vez mais com destino 

ao mercado capitalista que a tudo devora, como também reflete a complexidade da 

modernidade, uma vez que a poesia terá mais profundidade quanto mais os poetas se 

tornarem homens comuns, sujeitos gerados do tráfego que representa também uma 

simbologia como parte da multidão. 

 Baudelaire percebe o artista como alguém igual a todo mundo, que participa na 

sociedade de modo similar aos que carregam as condições mapeadas com base nas 

leis do mercado. A partir dessa paráfrase benjaminiana, pode-se afirmar que “a aura 

desaparece quando o desenvolvimento técnico torna obsoleta a singularidade da obra, 

reprodutível ao infinito”. (GAGNEBIN apud MENEZES, 2003, p. 226). Do mesmo modo 

é possível concebê-lo como um representante de sua época, a partir do qual se pode 

identificar e compreender anseios e problemáticas do século XIX com suas inúmeras 

transformações em razão do capitalismo emergente. Sendo assim, segundo Erich 

Auerbach, “o escritor é produtor; o público, o seu cliente”. (AUERBACH, 2015, p. 448). 

Surge, enfim, o momento em que o artista precisa enfrentar o mercado para atrair o seu 

possível leitor.  

 Surge, enfim, a reprodutibilidade técnica, por meio da qual a marca do original 

perde sua garantia. Logo, tudo será copiado de forma muito rápida e o artista também 

passará por transformações principalmente com relação à sua função social. Sendo 

assim, ver-se-á obrigado a vender o seu produto “como o florista vende uma flor ou a 

prostituta vende seu corpo. A transgressão é a marca do poeta”. (GAGNEBIN apud 

MENEZES, 2003, p. 227). 

 Não só Baudelaire, como também Victor Hugo, seu contemporâneo, abordaram 

no século XIX a temática da realidade social imersa no plano literário. Além disso, o 

crescimento das cidades provocado pela tecnização e pelo novo modelo de produção 

obrigou centenas de pessoas a se marginalizarem em espaços suburbanos, pois na 

ausência de trabalho o cenário se torna degradante. 

 Segundo Dolf Oehler, “acusado de ‘ofensa à moral religiosa e de ofensa à moral 

pública’, Baudelaire é por fim condenado como pornógrafo, como ‘realista’”. (OEHLER, 

1999, p 274), e sua literatura está em constante confronto, e seus personagens são 
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seres que necessitariam produzir diferentes experiências. A modernidade deve ser o 

novo sem repetir-se no passado, pois já não há possibilidade de recolocar a auréola 

sobre a cabeça do artista, mas de pensar sobre um novo tempo que carrega o ideal de 

um falso progresso em nome da inovação.  

 Desse modo, se por um lado uma modesta parcela de poetas da modernidade 

desacredita na função revolucionária, por outro, Marx observa a concepção de revolta 

dos oprimidos como única escapatória de uma vida de submissão. Cabe, portanto, uma 

definição puramente plausível de que este pensador terá um papel fundamental no 

empreendimento da modernidade, sobre a qual versará e fará incidir esperanças para 

um novo tempo. Segundo Berman: 

Ele pode esclarecer especificamente a relação entre a cultura modernista e a 

economia e a sociedade burguesas – o mundo da “modernização” – das quais 

aquela surgiu. Veremos que modernismo e burguesia têm em comum mais 

coisas do que modernistas e burgueses gostariam de admitir. Veremos que 

marxismo, modernismo e burguesia estão empenhados numa estranha dança 

dialética e, se acompanharmos seus movimentos, apreenderemos aspectos 

importantes do mundo moderno que todos partilhamos. (BERMAN, 1986, p. 88). 
  

 Percebe-se nitidamente que o modo pelo qual Marx adotará a modernidade 

como plano de fundo em seu projeto é uma autêntica relação entre a cultura descritível 

da modernização, da economia e da sociedade burguesas, em que ambos sistemas se 

interligam e somam aspectos da nova vida que faz parte do meio social. Fundam-se as 

duas visões sobre as quais se apropriará um conflito maior: a visão sólida e a visão 

diluidora em meio ao espaço da vida moderna e suas abruptas transformações. 

 Por fim, concomitante a esse projeto com suas metamorfoses, Baudelaire exorta 

a explicação de que a poesia deve funcionar como algo autônomo, ideológico e 

inatacável. Em uma de suas cartas, confessa que “seu esteticismo repousa na 

dissimulação” (BAUDELAIRE apud OEHLER, 1999, p. 275), isto é, o autor acaba por 

resignar-se à possibilidade de que a crítica o condena antes de tudo a uma só coisa: 

permanecer incompreendido.  
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2.3 O Modernismo cultural e a modernidade no espaço periférico brasileiro 

 

 Vistas as análises sobre a modernidade oitocentista ocorrida na Europa, há certa 

complexidade em analisá-la no Brasil, pois de um lado podemos ir além das teorias que 

apreciam seu retrato mítico, e de outro precisamos de atenção para não adentrar no 

discurso simplificado sobre a sua nomenclatura.  

 Eis uma difícil tarefa, porque boa parte do que aqui foi produzido veio de pessoas 

reconhecidas, de uma geração de críticos e historiadores em defesa da causa moderna 

sem questioná-la. 

 Na obra Modernidade e modernismo no Brasil, Annateresa Fabris defende a 

ideia de acordo com a qual os discursos sobre a modernidade são construções teóricas 

feitas em espaços específicos. Logo, para Greenberg, o modernismo é identificado com 

a “intensificação, quase que exacerbação da tendência autocrítica que começou com 

Kant. (...) Sua essência, portanto, está no uso de métodos característicos de uma 

disciplina para criticar a própria disciplina”. (GREENBERG apud FABRIS, 2010, p 12). 

 Contudo, a arte moderna faz recortes que não podem ser confundidos com outro 

tipo de expressão artística, pois tem como característica a busca da superfície plana, 

seu conteúdo se dissolve na forma para que a obra seja reduzida a ela mesma.  

 Desse modo a obra de arte moderna não é uma ruptura com o passado, talvez 

seja uma transferência, separação entre tradições e ao mesmo tempo sua própria 

continuação. Sobre o conceito de tradição, Octavio Paz defende a ideia de acordo com 

a qual nossa imagem do tempo mudou, então é plausível afirmar que a sociedade que 

inventou o termo “tradição moderna” é única. Segundo o autor: 

Essa frase encerra mais que uma contradição lógica e linguística: é a 
expressão da condição dramática de nossa civilização, que não busca seu 
fundamento no passado nem em algum princípio inabalável, mas sim na 
mudança. (PAZ, 2013, p. 21) 
 

Por outro lado, se mudou nossa imagem do tempo, igualmente se modificou a 

relação do sujeito com a tradição, isto é, este teve consciência da tradição. No entanto, 

se o período de hoje se distingue de outros períodos pelo imaginário do transcorrer 

temporal, por outro lado, manifesta-se o real sentido de tradição moderna, que segundo 

Paz “é uma manifestação de nossa consciência histórica”. (PAZ, 2013, p. 21).  
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Para Ronaldo Brito (BRITO apud FABRIS, 2010, p. 14), “a arte brasileira só se 

moderniza na década de 1950, graças às vertentes concretas e neoconcretas”. Há na 

vanguarda construtiva uma essência da teoria artística realmente moderna. Desta 

maneira, a Semana de Arte Moderna, ao ser comparada com um empreendimento de 

sentido utópico que trazia o desejo de modernizar-se, ainda não carrega uma 

modernidade efetiva. 

Vale ressaltar a leitura do artigo Reféns da modernistolatria, de Luis Augusto 

Fischer, a partir do qual ele defende a ideia de que se houvesse uma dependência de 

tal modernismo para ler Machado de Assis, por exemplo, até agora estaríamos 

pendurados no pincel. Além deste fato deixar uma lacuna vergonhosa para o 

entendimento da arte brasileira, igualmente se pode observar o mito em torno da 

semana de 22, mesmo antes dela, com o falso termo “pré-modernismo”. Este demarca 

negativamente o acesso a autores como Lima Barreto e tantos outros, com obras 

importantíssimas em suas escolhas temáticas e estéticas. 

 Brito acrescenta uma leitura muito importante sobre a modernidade brasileira, 

cujo paradoxo reside em “projetar para o futuro o que se tenta resgatar do passado”. 

(BRITO apud FABRIS, 2010, p. 15). Enquanto as vanguardas europeias dissolvem 

identidades e derrubam ícones da tradição, a vanguarda brasileira assume condições 

locais positivando-as. Dessa forma, distante da participação de um debate de visão 

construtiva de subjetividade, o olhar modernista no Brasil se constrói com postura 

híbrida, mesclada, que mistura elementos diferentes e não toma nenhum tipo de 

partido.  

 A arte moderna produzida no Brasil é moderna numa acepção local, mas não se 

pensada no âmbito das propostas europeias. O grupo modernista brasileiro age como 

um grupo de pressão, desfechando um ataque não só contra as linguagens na moda, 

mas contra instituições artísticas e seus códigos pré-estabelecidos. Era necessário, 

para os modernistas, trazer mais atenção à nova paisagem urbana e a seus novos 

atores.  

 Será a partir do jornal como veículo que os modernistas conseguem ampliar seus 

principais ideais, de modo a contrapor fundamentos do passado e expandir o desejo de 

conquistar o público para a causa da arte nova.  
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 É, por fim, importante compreender a modernidade por um prisma que dê conta 

da possibilidade de uma ação efetiva num ambiente culturalmente avesso à maioria das 

conquistas da arte moderna. Sendo assim, nossa vanguarda se divide entre passado e 

presente, na incerteza sobre a arte moderna, mas consciente da necessidade de uma 

ação violenta para adquirir novos ritmos culturais no Brasil. Concede-se, portanto, foco 

especial no cenário urbano como centro de suas atenções, um espaço modificado por 

industrializações e de êxodos rurais. Afirma-se a possibilidade de sermos modernos 

com base em um viés utópico do tempo e da própria cidade, transformada em 

paradigma a todo país. Em meio a esse debate, é possível questionar se no corpo da 

modernidade se observam pinceladas de modernização e seus processos de 

construção científica e tecnológica.  

 Néstor Canclini é outro nome que questiona se a modernização é acessível para 

a maioria, ou apenas a alguns setores privilegiados da sociedade, como defendem os 

políticos, economistas e a própria publicidade de novas tecnologias. Além disso, de que 

modo se pensa sobre uma modernidade que não terminou de chegar?  

 Apresenta-se a oposição entre o tradicional e o moderno e, ao mesmo tempo, 

mostra-se a necessidade de demolir essa divisão em fragmentos do universo da cultura 

e compreender sua hibridação, cujo corpo pode ser lido com o auxílio das áreas da 

história da arte e da literatura. Contudo, também se concebe o texto sobre a 

modernidade como uma cidade, na qual se pode adentrar por via do culto, do popular e 

do massivo, sem deixar de compreender as heranças indígenas e coloniais, por 

exemplo, com a arte contemporânea e as culturas eletrônicas.  

 Isso se dá quando a modernização diminui o papel do culto e do popular 

tradicionais, porém não os suprime. Arte e folclore se remodelam, além do 

conhecimento acadêmico e da cultura industrializada, ambos mantêm condições muito 

próximas, sendo assim, a lógica do mercado é quem redefinirá a ordem simbólica das 

coisas.  

 Contudo, Canclini expõe dura crítica sobre a ideia de modernidade na América 

Latina, a qual não passa de uma máscara. Segundo o autor: 

Para que vamos ficar nos preocupando com a pós-modernidade se, no nosso 

continente, os avanços modernos não chegaram de todo nem a todos? Não 
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tivemos uma industrialização sólida, nem uma tecnificação generalizada da 

produção agrária, nem uma organização sociopolítica baseada na racionalidade 

formal e material que, conforme lemos de Kant a Weber, teria sido transformado 

em senso comum no ocidente, o modelo de espaço público onde os cidadãos 

conviveriam democraticamente e participariam da evolução social. (CANCLINI, 

1997, p. 24). 

 

 Se não houve o progressismo nem o racionalismo democrático, não poderia 

haver quaisquer causas populares. Em síntese, defende-se a opinião de que é 

impossível aderir a cogitações em um continente que tem roupagem pré-moderna. 

Logo, a modernidade aqui é vista como um simulacro europeu materializado pelas 

elites e aparelhos dos estados, principalmente os que se ocupam da arte e da cultura, 

contudo os torna sem nenhuma representatividade. 

 Segundo Canclini: 

As oligarquias liberais do final do século XIX e início do século XX teriam feito 

de conta que constituíam Estados, mas apenas organizaram algumas áreas da 

sociedade para promover um desenvolvimento subordinado e inconsistente; 

fizeram de conta que formavam culturas de elite, deixando de fora enormes 

populações indígenas e camponesas que evidenciam sua exclusão em mil 

revoltas e na migração que ‘transtorna’ as cidades. Os populismos fizeram de 

conta que incorporavam esses setores excluídos, mas sua política igualitária na 

economia e na cultura, sem mudanças estruturais, foi revertida em poucos anos 

ou se diluiu em clientelismos demagógicos. (CANCLINI, 1997, p. 25). 
 

 Se por um lado é possível compreender, ou ao menos tentar compreender as 

transformações pelas quais passou a América Latina, por outro se pode estabelecer 

dicotomias com o que ocorreu na Europa, especificamente na França do século XIX 

que, mesmo tendo passado por grandes reestruturações, ainda assim não foi um 

processo abrangente, deixando algumas minorias expostas a deploráveis realidades. 

 Após a reflexão de Canclini, observa-se uma incerteza sobre o valor da 

modernidade, uma vez que o tradicional e o moderno se diluem em um mesmo 

recipiente. As tradições acabam por se misturar, como por exemplo, a cultura indígena 

e colonial da própria arte contemporânea às culturas eletrônicas, colocando em choque 

os antagonismos entre o artesanato que vai às feiras e concursos populares e, de outro 

lado, obras de arte que se direcionam a museus e bienais. 

 A modernização diminui o papel do culto e do popular, ressignifica a arte e o 

folclore, o saber acadêmico e a cultura industrializada sob condições muito parecidas. 
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O que é arte não é apenas uma questão estética, da mesma maneira que o popular não 

se define por uma essência, mas por sua instabilidade diante da sociedade. 

 Tendo como base a modernidade canonizada das metrópoles, repensam-se 

alguns debates latino-americanos, principalmente as divergências entre modernismo 

cultural e a modernização social. Há algumas deficiências sociais para objetivar um 

processo de modernização, uma vez que em nosso continente, os avanços modernos 

não chegaram de modo abrangente. 

 A modernidade, por esse ponto de vista, não passa de uma máscara que as 

elites têm usado e esbanjado a favor de aparelhos estatais. O que houve foi um projeto 

completamente inconsistente e subordinador pelas oligarquias, pois fingiram construir 

culturas nacionais e produziram, por fim, culturas da própria elite.  

 Sendo assim, novas culturas híbridas são examinadas por novas tecnologias 

comunicacionais, por uma reorganização do público e do privado no espaço urbano e 

pela desterritorialização de processos simbólicos. Então, a partir das dicotomias acima 

citadas, o que significa ser moderno? 

 Canclini (1997) define quatro elementos fundamentais para a constituição da 

modernidade: Um projeto emancipador; expansionista, renovador e, por fim, 

democrático. Sabe-se, contudo, que como em outras nações latino-americanas, no 

Brasil houve um modernismo exuberante, porém com uma modernização precária e 

deficiente, foi submetido à contrarreforma e outros movimentos completamente anti-

modernos e, somente após a independência é que o ponteiro do relógio da 

modernização teve o anseio de ser regularizado vagarosamente.  

 Enquanto a Europa é marcada por certa evolução com base em um público leitor 

também gradativo, a contar em fins do século XIX, no Brasil, nesse mesmo período 

havia mais da metade da população sem instruções de leitura, ou seja, uma parte da 

sociedade analfabeta. Vale destacar que hoje há uma taxa de analfabetismo funcional 

que chega a 70%. Contudo, há uma democratização do mercado para poucos, logo, os 

desajustes entre modernismo e modernização são úteis às classes sociais dominantes 

para preservar sua hegemonia. 

 Surge, com base na reflexão sobre modernidade e modernização, um 

questionamento bastante razoável e que cabe um propósito: É possível impulsionar a 
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modernidade cultural quando a modernização socioeconômica é tão desigual? Segundo 

alguns historiadores, movimentos inovadores foram “enxertos europeus” desvinculados 

de nossa realidade. 

 Quando se observa o conjunto do modernismo europeu, sabe-se que floresceu 

nas primeiras décadas do século em um espaço onde se combinavam um passado 

clássico ainda utilizável, um presente técnico indeterminado e um futuro político 

imprevisível, enquanto os países latino-americanos são resultado da sedimentação de 

tradições indígenas, do hispanismo colonial católico e das ações políticas educativas e 

comunicacionais modernas.  

Tema central nas reflexões de Roberto Schwarz na obra Um mestre na periferia 

do capitalismo (1990), o espaço periférico é lido e assimilado com base em análises 

mais profundas sobre o contexto social do século XIX, além de constituir-se como 

levante revelador daqueles mais atingidos por um sistema capitalista avassalador. 

Schwarz defende a hipótese de acordo com a qual embora o Brasil tenha tido ligação 

com a ordem do capital, não transformava seus modos de produzir, vivendo às custas 

de atrasos, porém, com pressupostos modernos, o que revelava um progresso 

improvisado.  

De acordo com o autor: 

Ao longo de sua reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe ideias 
europeias, sempre em sentido impróprio. É nesta qualidade que elas serão 
matéria e problema para a literatura. O escritor pode não saber disso, nem 
precisa, para usá-las. Mas só alcança uma ressonância profunda e afinada 
caso lhes sinta, registre e desdobre ou evite o descentramento e a desafinação. 

(SCHWARZ, 1992, p. 29). 
 

O regime de trabalho herdado da época colonial operava com o interesse da 

classe dominante, segundo o autor, “a mão-de-obra culturalmente segregada e sem 

acesso às liberdades do tempo deixava, portanto, de ser uma sobrevivência 

passageira, para fazer parte estrutural do país livre”. (SCHWARZ, 2008, p. 26) 

 Segundo essa proposta, Schwarz (1997) defende a teoria de que a colonização 

latino-americana produziu três setores sociais: o latifundiário, o escravo e o homem 

livre. Os dois primeiros apresentam uma relação objetiva, pois dependem do favor de 
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um poderoso, enquanto o terceiro, de homens livres, se reproduz a partir do trabalho 

dos dois iniciais. 

 Além disso, Schwarz observa na vida artística e cultural tanto latino-americana 

como, principalmente na sociedade brasileira, “uma experiência de caráter postiço, 

inautêntico, imitado”. (SCHWARZ, 1997, p.29). Disso decorre sua crítica quanto aos 

desajustes pelos quais o país passou desde a colonização, uma vez que a função 

colonizadora foi impor seu aparato ideológico. Compreende-se, então, que o autor 

defende a teoria de que as ideias estão fora do lugar. Ou seja, o problema da América 

Latina é pautar-se em uma criação estética que acredita tão somente na sua base de 

origem, mas constrói-se a partir de uma origem europeia e percebe nessa criação uma 

idealização da própria produção, não no sentido de cópia, a qual o crítico defende que 

não existe, mas na falta de compatibilidade da realidade europeia com relação à 

brasileira. 

 O detalhe mais observado por Schwarz é a ausência de contextualização do que 

há lá fora relativamente ao que ocorre aqui. Dessa forma, as ideias estrangeiras não 

estão vinculadas aos propósitos sociais do Brasil. As idealizações francesas seriam 

pertinentes aqui, caso na França houvesse um sistema precário de educação, pessoas 

marginalizadas morando em favelas como as nossas, entre outras características, 

contudo isso não ocorre. 

 Na segunda metade do século XX as elites encontram sinais de firmeza sobre 

uma modernidade socioeconômica na América Latina, a partir de fenômenos como o 

início de um desenvolvimento econômico mais sólido; a consolidação e expansão do 

crescimento urbano iniciado nos anos 40; a ampliação do mercado de bens culturais; a 

introdução de novas tecnologias comunicacionais e o avanço na organização de 

movimentos políticos, sob profundas transformações nas relações sociais e uma 

distribuição mais justa, mas contando ainda com grandes problemas, dos bens básicos. 

 Nesse mesmo patamar, a burguesia industrial acompanha a modernização 

produtiva e a introdução de novos hábitos no consumo que ela própria impulsiona. 

Portanto, o popular e o culto, erigidos por uma organização industrial e mercantil de 

processos simbólicos exigem novas estratégias. A América Latina se moderniza como 

sociedade e como cultura, isto é, o modernismo simbólico e a modernização 
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socioeconômica se unem. Apesar disso, tal modernização se constitui de modo 

diferente, pois se alça diante de um novo mundo tendo como pilar a iniciativa privada, 

então a “socialização” ou democratização da cultura é realizada pelas indústrias 

culturais, em posse de empresas privadas. É importante redimensionar as práticas com 

vista a tais contradições da modernidade perante seu tempo histórico construído sob 

diferentes barreiras.   

 No entanto, Jessé Souza diverge em partes de tal raciocínio, uma vez que 

defende a tese de acordo com a qual houve no Brasil um processo de modernização 

seletivo e singular baseado em um patriarcalismo. Souza argumenta que desde o início 

da colonização brasileira não havia nada maior do que a instituição família patriarcal. 

Apesar disso, tal patriarcalismo dá lugar ao crescimento de espaços urbanos, que 

tendem a emergir de um Estado e mercado ainda incipientes. O modelo de 

internalização da modernidade é que foi excludente no país e, nesse sentido, faz-se 

importante uma interpretação dos dilemas sociais.  Sendo assim, é relevante ter a 

percepção da assimilação das consequências de tal modernização seletiva, 

principalmente o embate de suas mazelas baseadas na discriminação alimentada até a 

contemporaneidade e da qual Barreto foi vítima. De acordo com Jessé Souza: 

O negro, vítima de preconceito e de seu próprio abandono, não teve nem terá 
acesso mais tarde ao lado menos sombrio dos novos tempos. Pela necessidade 
de acelerar a diferenciação do processo de industrialização, o Estado 
interventor, quase um século depois, cria uma estratificação profissional 
funcional à industrialização ampliada de grande porte. Tal industrialização 
beneficiará o trabalhador que se engajar no esforço de modernização: na época 
o trabalhador urbano e qualificado. A seletividade do processo, no entanto, era 
antiga e havia se mostrado desde o começo da modernização espontânea, a 
partir de inícios do século XIX. (SOUZA, 2000, p. 266). 

 

 O autor ainda explora a concepção de que toda essa problemática nacional é 

naturalizada pela própria população, cuja reflexão principal baseia-se no senso comum, 

o que acaba por materializar a chamada ideologia do atraso e um processo de 

modernização artificial.  

O Brasil carrega um sentimento de sujeito atrasado, considerado até mesmo 

como uma nação cujo aprendizado cultural se ambienta conforme se manifesta a mídia 

eletrônica.  

 Segundo Silviano Santiago: 
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O maior drama do analfabetismo no Brasil é o de ter ele servido de adubo para 

a mídia eletrônica do entretenimento, com o consequente desenraizamento 

cultural da imprensa escrita. O brasileiro aprendeu a escutar rádio e a ver 

televisão; poucos sabem ou querem ler. Essa afirmativa desconcertante não 

recobre apenas a camada dos desprivilegiados, ela virou consenso nacional a 

partir da ditadura militar de 1964. (SANTIAGO, 2004, p. 65). 
      

 O sistema de modernidade descrito por Santiago define o Brasil como um rio 

subterrâneo que percorre seu caminho até a foz sem tocar nas margens que o 

conformam. Com isso é possível compreender que em um país com as dimensões do 

nosso, a literatura acaba se restringindo a uma camada específica e letrada da 

população, enquanto que por outro lado, uma minoria facilmente se entretém com o 

rádio e TV, sem contar que hoje, no século XXI estamos dotados das mídias virtuais.  

 “Se o Brasil republicano alcançou o progresso material, está muito longe do 

progresso social. Os bons escritores e intelectuais brasileiros são por demais sensíveis 

a essa desarmonia”. (SANTIAGO, 2004, p. 67). Talvez por isso, o que mais incomoda, 

principalmente a grande quantidade de escritores e escritoras brasileiros, seja reter 

através de tal sensibilidade um olhar sob o viés demagógico advindo da sociedade. 

 E essa mesma sociedade que se pautou nos moldes europeus é criticada por 

Schwarz, não pelas transformações e processos de modernização que estavam 

ocorrendo, mas fundamentalmente sobre a forma como estavam, ou seja, sem levar em 

consideração a realidade social das pessoas, o contexto do país, a vida cultural. 

 Por esse caminho, essa pesquisa abarca um olhar sensível para as ideias de 

modernidade e modernização, com o objetivo de problematizá-las, principalmente 

quando retratadas no Brasil. Ainda que muitas leituras surjam sobre o tema, o modo 

como a modernização é vista pode nos remeter a certas desventuras latino-americanas 

sob o viés de políticas neoliberais, as quais trouxeram como resultado a perda de 

construções históricas sobre o nosso espaço. 

 Interessa observar que a modernidade latino-americana se desdobra das 

tentativas de receber tendências europeias que acabam por limitá-la em sua 

legitimidade, em grande parte, nas atividades como economia, política, arte e cultura.  

 Logo, pretende-se compreender o modo como Lima Barreto foi visto em sua 

época e junto disso, como ele compreendeu essa modernização, em um Rio de Janeiro 
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em processo de remodelação ou, entre aspas, “modernização”, em que Pereira Passos 

é comparado a Haussmann, reformador de Paris, no entanto, falta ao prefeito do Rio 

um sistema eficiente e completo. Enquanto o povo assiste a essa derrubada, em meio à 

poeira dos quarteirões, ouve como um eco a história desse lugar: “O Rio civiliza-se” ... 

 Em decorrência desse projeto “civilizador”, na ordem de um falso progresso que 

tem como finalidade a “modernização” do Rio de Janeiro, investe-se nas mudanças do 

espaço público. Esse processo “modernizador” e excludente pelo qual não só a antiga 

capital passou, mas grande parte do país, é dotado de investimentos na apropriação de 

novos costumes e transformações nos comportamentos sociais do cidadão comum. É 

no cerne do novo imaginário de modernidade no Brasil que se apela à ciência e 

discursos raciais como salvadores do progresso tendo por base modelos europeus. 

Segundo Lilia Schwarcz, “Lima questiona sem dó nem piedade ‘a mania brasileira’ de 

medir-se pelo que ocorria na Europa e nos Estados Unidos” (SCHWARCZ, 2017, p. 17). 

 Por tal configuração é possível observar o modo pelo qual Lima Barreto vai 

confrontar a República que surge com o dilema de representar conquistas 

democráticas, contudo, acaba por distanciar cada vez mais as classes menos 

favorecidas de segmentos importantes da sociedade, principalmente de suas restrições 

às participações políticas.  

 Haja vista que a modernidade pautada nas ideias importadas apresentou como 

base um regime nada inclusivo, além disso, trouxe a exaltação dos termos liberdade e 

igualdade, deixou de lado o segundo termo, isto é, segundo Schwarcz, “O Brasil 

continuava sendo racista, deixava persistir práticas que vinham da época do cativeiro, e 

o escritor [Lima Barreto] acusaria sempre o que considerava ser uma espécie de golpe 

da República. (SCHWARCZ, 2017, p. 14), a qual se forma pela negação de seus 

princípios fundamentais e impõe ordem a muitos em nome do progresso de poucos. Por 

isso, de forma metafórica e polida, em determinado momento da trama de O 

Passeador, a narrativa irá apresentar a personagem Sofia, uma espécie de sombra do 

personagem flâneur, a qual irá observá-lo em muitos momentos como um vulto apenas.  

 Segundo Hidalgo: 

Ela não deveria estar aí, mas gosta muito de aí estar. Com os quadris 

amassados no trecho de terra batida, pode vislumbrar os bastidores da 
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metamorfose da cidade, o momento em que o presente trapaceia o passado. E 

entende por que Afonso e Tiago tanto criticam essa trapaça travestida de 

modernização. (HIDALGO, 2011, p. 16). 
 

 Lima Barreto é o personagem-protagonista (em O Passeador e na vida real) a 

desmascarar os processos de legitimação de uma modernidade dotada de um 

conservadorismo e tradição política excludentes. O autor critica instituições como a 

imprensa, cujos objetivos estão pautados no racismo e intolerância.  

 Será por esse viés que o segundo capítulo analisará biograficamente a 

configuração de Lima Barreto enquanto sujeito de seu tempo, pelas palavras de Lilia 

Schwarcz, triste, no sentido de teimoso, e visionário, como aquele que enxerga longe 

ou louco, que enxerga tanto e acaba não observando a própria realidade. Além disso, a 

ambiguidade de sua conduta traz uma reflexão acerca de seu posicionamento com 

relação à queda do Império e ascensão da República, além de se fazer uma leitura do 

contexto social e histórico relacionado à Reforma de Pereira Passos na cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3. LIMA BARRETO E A MODERNIDADE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

“Afonso, guarda esse livro como uma lembrança de quem 
se orgulha de ter desenvolvido um pouco tua grande 

inteligência, da qual muito espera nossa cara Pátria; lendo-
o, procurarás imitar as virtudes e a força de vontade dos 

grandes vultos, que aí se apresentam”. (BARBOSA, 1975, 
p.39)1  

 

 Neste segundo capítulo a principal abordagem se faz com base em estudos 

sobre a vida do escritor Lima Barreto, tendo como apoio teórico algumas ideias de 

Antônio Cândido, do historiador José Murilo de Carvalho e Beatriz Resende, além das 

biografias A vida de Lima Barreto (1952) de Francisco de Assis Barbosa, e Lima 

Barreto: triste visionário (2017), de Lilia Moritz Schwarcz. Seu aspecto principal está em 

observar o modo como o literato percebeu a organização política da Primeira 

República, trazendo suas críticas a um progresso e modernização excludentes a partir 

de seus escritos. Além disso, o estudo se pauta na defesa de que a sua “loucura” tenha 

se estabelecido mais por razões como a tristeza, a qual, neste sentido, segundo Lilia 

Schwarcz, “é quem não desiste, é teimoso, não se deixa vencer” (SCHWARCZ, 2017, 

p. 15) e seu hábito “visionário” que, segundo a autora, “como seu Policarpo, já que 

jamais desiste de planejar o futuro” (SCHWARCZ, 2017, p. 15). 

 Na condição de tentar compreender o período em discussão nesta pesquisa, 

observam-se algumas questões voltadas à condição do escritor de literatura no país, 

pois há certo sentimento de inferioridade em relação aos países europeus, por 

exemplo.   

Segundo Antônio Cândido: 

O intelectual brasileiro, procurando identificar-se a esta civilização, se encontra 
todavia ante particularidades de meio, raça e história nem sempre 
correspondentes aos padrões europeus que a educação lhe propõe, e que por 
vezes se elevam em face deles como elementos divergentes, aberrantes. 
(CÂNDIDO, 2006, p. 116 – 117) 

 

 

1
   Dedicatória na obra As grandes invenções, de Luís Figuier, que sua professora, D. Teresa 

Pimentel do Amaral ofereceu-lhe. Conforme consta na obra de Francisco de Assis Barbosa, o exemplar 
encontra-se na Col. Lima Barreto. Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
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 Lima Barreto encontra pedras pelo caminho por diversas razões, tanto pessoais 

quanto profissionais, além da dificuldade de sua integração com o meio em que está 

inserido. E mesmo envolto por contradições, isto é, as eternas interrogativas sobre as 

quais já se relatou nesta pesquisa, o autor acaba por ser um questionador dos novos 

tempos que se desenham no Rio de Janeiro da Belle-Époque.  

 Contudo, se Lima Barreto rema contra a maré, por assim dizer, pode-se pensar 

que sua condição de enfermo mais tarde se dê muito mais por sua frustração quanto 

aos rumos que o país toma, do que propriamente por sua condição de alcoólatra. 

Antônio Cândido descreve que “a cidade é outra”, e há uma mudança radical tanto no 

espaço quanto na identidade da população.  

 Segundo o autor: 

Os caipiras vão sumindo, chegaram magotes de italianos, espanhóis, 
portugueses, alemães. Há uma diferenciação social muito mais acentuada, quer 
no sentido horizontal do aparecimento de novos grupos, e alargamento dos que 
havia, quer no vertical, em que as camadas se superpõem de modo diverso, 
recompostas quanto ao número, à composição, aos padrões de 
comportamento. (CÂNDIDO, 2006 p. 165). 

 

 Após a formação de um novo público leitor, confirma-se que o exercício da 

literatura não depende mais apenas de um grupo em particular, ela se converte em uma 

manifestação da nova burguesia, cujo modo de pensar e agir se refere particularmente 

ao europeu. Além disso, Cândido se posiciona em defesa de que nesse “momento a 

literatura se torna acentuadamente social, no sentido mundano da palavra. Manifesta-

se na atividade dos profissionais liberais, nas revistas, nos jornais, nos salões que 

então aparecem”. (CÂNDIDO, 2006, p. 166). 

 Nessa ordem, é possível adentrar com recursos biográficos e teóricos para que 

se possa, ainda que modestamente, esboçar sobre a vida de Afonso Henriques de Lima 

Barreto (1881 – 1922). Mulato, órfão de mãe quando contava com seis anos de idade, 

foi, por uma descrição poética, um gênio. Desde jovem mostrou-se muito inteligente e 

crítico. Filho de João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta, ambos mulatos, 

descendentes de negros escravizados no Brasil, sua avó materna, Geraldina Leocádia, 

era escrava liberta, a qual pertenceu à segunda geração de escravos da família, e sua 
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mãe, Maria Conceição, isto é, bisavó de Lima, nasceu na África, precisamente em 

Moçambique e veio para o Brasil em um navio negreiro.  

 A partir da biografia de Francisco de Assis Barbosa, João Henriques de Lima 

Barreto se constrói como uma figura lúcida até certo momento da vida, inteligente e 

sensível quanto às questões profissionais e familiares. Trabalhou como tipógrafo no 

Jornal do Comércio e depois passou a trabalhar no A Reforma, principalmente por 

questões políticas. Sempre ambicioso, construiu uma escola para meninas, a qual foi 

fundada e dirigida por sua esposa Amália. 

 Segundo Barbosa: 

Essa felicidade dos primeiros tempos de casados não ia durar muito. Seria 
ilusória e passageira, como tudo que é belo e frágil, no dizer do poeta. Em 
breve, viriam os aborrecimentos, as dificuldades de dinheiro, a doença. Por fim, 
a morte desfaria o lar construído por João Henriques. (BARBOSA, 1975, p. 16) 
 

 Amália por pouco não morreu com o nascimento do primeiro filho, Nicomedes, 

em setembro de 1879, e a criança que foi batizada rapidamente viveu menos do que 

oito dias. O segundo filho, sobre o qual se redige essa pesquisa, recebeu o nome por 

razão de homenagem que seu pai, João Henriques de Lima Barreto quis prestar ao 

futuro padrinho e senador Afonso Celso de Assis Figueiredo, também como uma forma 

de gratidão ao amigo, o qual lhe conseguiu emprego na Imprensa Nacional, tendo por 

título o cargo de operário de primeira classe e contando com salário de 5 mil-réis, 

dinheiro que garantia ao casal uma vida decente naquele Rio de Janeiro provinciano. 

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em uma sexta-feira, dia 13 de maio de 1881. 

Segundo Barbosa: “Dia e número aziagos, dirão os supersticiosos, com riso amarelo” 

(BARBOSA, 1975, p.18).  

 No entanto, a saúde de Amália se tornava cada vez mais suscetível, fazendo o 

casal mudar-se de local várias vezes com o objetivo de curá-la, sendo assim, João 

Henriques trabalhava arduamente dia a noite para enfrentar as dificuldades de saúde 

pelas quais sua esposa passava. Na sequência vieram outros rebentos, Evangelina, 

nascida em 1882, Carlindo, em 1884 e Eliézer, em 1886. Amália, após tanto sofrimento 

morreu em dezembro de 1887, vítima de tuberculose. Sendo assim o tipógrafo João 

Henriques precisou lidar com o trauma e reorganizar a vida, colocando os filhos 
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maiores em colégios próximos, enquanto Afonso foi à escola pública de D. Teresa 

Pimentel do Amaral. 

 O pai de Lima Barreto experimentou um incidente de transtorno mental por volta 

de 1878, na ocasião manteve-se internado por seis meses. Já no ano de 1890 atuou 

como escriturário das colônias de alienados, na qual obteve experiência ao observar as 

iniciativas agrícolas contempladas naquele lugar e, em 1900, mais integrado, colaborou 

com uma coluna com o título “A lavoura na ilha do Governador”, para o jornal O 

Suburbano. Segundo Lilia Schwarcz, “João Henriques era mesmo Policarpo, com seu 

nacionalismo e aversão a tudo que lembrava o estrangeiro”. (SCHWARCZ, 2017, p. 93).  

 Foi em 1902 que o pai do célebre escritor teve uma série de alucinações. Na 

ocasião expressava palavras sem sentido, mas relacionadas a certas contas que não 

fechavam. Lima Barreto não esteve presente nesse acontecimento, e sim seu irmão, 

Carlindo, o caçula. No ano seguinte o pai se afastou de forma definitiva das Colônias, 

depois de novas e frequentes crises de alucinação em pânico, culminando na sua 

aposentadoria. 

 Segundo Lilia Schwarcz: 

Era chegada a hora de a família conseguir uma licença no convívio cotidiano 
com os doentes da ilha e partir dali. Na ocasião, quem sabe julgarem que o mal 
era passageiro e que João Henriques superaria a crise apenas mudando de 
ares. Já Lima, com 21 anos feitos, assumiria a responsabilidade pelo pai (...) 
(SCHWARCZ, 2017, p. 131). 
 

 Foram muitos os motivos que deixaram marcas profundas na vida de Afonso 

Henriques de Lima Barreto, como também na sua obra. A data do dia 15 de novembro 

de 1889 soou à figura de Lima como um momento de desgosto, pois criticou o novo 

regime e o comparou a uma “vasta comilança” (SCHWARCZ, 2017, p. 8), pois 

observava a ascensão do segmento mais retrógrado do conservadorismo ao poder. 

 No ano de 1894, concluiu o curso secundário no Liceu Popular Niteroiense, de 

propriedade do escocês William Cunditt e voltado a atender à elite carioca. Lima 

Barreto teve acesso ao colégio graças à ajuda do padrinho Afonso Celso – visconde de 

Ouro Preto. No mesmo período em que seu pai trabalhou nas Colônias de Alienados, a 

família muda-se para a Ilha do Governador onde havia os hospícios, com os quais o 

autor teve contato direto, principalmente com a ideia de loucura e os considerados 
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loucos. O local foi para ele uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo em que lhe trazia 

bons sentimentos pela natureza exuberante, também lhe dava um aspecto negativo 

pela presença de doentes a toda parte. 

 Já em 1897 ingressa na escola Politécnica de São Francisco, no centro do Rio, 

no curso de Engenharia Civil. Escreve na época ao jornal estudantil A Lanterna, com o 

objetivo de trazer temas voltados aos interesses dos estudantes dos cursos superiores 

da cidade. Seus artigos agradaram ao público e, sob pseudônimo, nesse período 

começa a frequentar os cafés da cidade, teatros, reuniões políticas e a boemia urbana. 

Mesmo em meio a dificuldades, sendo pobre, mulato, e com dificuldades nos 

relacionamentos com amigos, dedicava seu tempo maior à leitura de materiais 

filosóficos e romances do que as matérias de seus estudos.  

 Abandonou a Politécnica em meio a reprovações na disciplina de mecânica 

racional e, após os problemas com alucinações do pai aumentarem, obrigou-se a se 

mudar para o Engenho Novo.  

Iniciou decididamente o trabalho com o jornalismo, contudo após a ausência de 

seu pai do trabalho, passou a ser arrimo de família, mas o que recebia era muito pouco. 

Por fim, em 1903 ingressou na Secretaria da Guerra por via de concurso público, para 

cumprir com a função de amanuense e conseguir de fato manter sua família. 

 Por volta de 1907 fundou a revista Floreau, cuja abordagem se referia à crítica 

literária com posicionamento frente às novas estéticas que surgiam e artigos que 

davam voz aos movimentos socialista e operário, tendo como redatores Alcides Maia, 

Noronha Santos, Ribeiro Filho, Curvelo de Mendonça e Fábio Luz, além dele próprio.  

 Seu primeiro romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha é lançado em 

1909, editado em Portugal com o auxílio do amigo João Pereira Barreto. A ideia com a 

obra foi de causar um impacto no espaço literário. Em 1910 publica os que foram 

considerados seus melhores contos, O homem que sabia javanês e A nova Califórnia e, 

na sequência, em 1911, no formato folhetim, lança Triste fim de Policarpo Quaresma. 

 Foi neste período de fertilidade de sua criação que Lima Barreto deparou-se com 

uma vida boêmia, não no sentido de “entregar-se ao álcool”, uma vez que a proposta 

essencial deste capítulo é a defesa do autor em sua total liberdade de expressão e 
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intelectualidade. São as palavras retiradas de Cemitério dos vivos que, segundo 

Barbosa: 

Muitas causas – dirá então – influíram para que eu viesse a beber; mas, de 
todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem 
explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte 
de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo; previa moléstias com tratamento 
caro e eu sem recursos; amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes 
conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha 
instrução; e eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar 
pela noite adentro; e assim conheci o chopp, o whisky, as noitadas, 
amanhecendo na casa deste ou daquele. (BARBOSA, 1975, p. 203) 

 
Nessa época os salões elitizados fecham suas portas ao escritor, principalmente 

por sua condição social. Embriagava-se em simples botequins e perambulava pelas 

margens da cidade. Tentou ingresso na Sociedade dos Homens das Letras, local para o 

qual muito trabalhou redigindo sessões preparatórias, do mesmo modo como ocorreu 

na circunstância de seu impedimento ao tentar também ingressar na Academia 

Brasileira de Letras, a qual, em 1911, sequer aceitou sua candidatura, com a alegação 

de que o autor não cumpria determinadas regras, além de haver, no período, a ideia de 

que a Academia tinha por princípio a defesa de “boas maneiras e respeitabilidade 

pessoal”. Era nítido que Lima Barreto não se encaixava em tal perfil, por ser boêmio, 

andar malvestido, entre outras questões.  

 Após tantas negativas, como a doença mental do pai, situações que o colocaram 

cada vez mais próximo do alcoolismo, seus contemporâneos o viam a caminhar por 

ruas da cidade e, quando embriagado, percorria longas distâncias a pé da Central do 

Brasil ao Méier, da Gamboa às Laranjeiras sem responder as razões de tais 

deambulações. Em alguns momentos dormia na rua mesmo e no outro dia se dirigia à 

Secretaria da Guerra. 

 Segundo Barbosa: 

Depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite, amanheci 
de tal forma gritando e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores, que 
o meu sobrinho André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve 
outro remédio senão pedir à polícia que me levasse para o hospício. 
(BARBOSA apud Barreto, 1975, p. 224) 

 
Tendo semelhantemente uma vida como em seus enredos, o trecho acima, da 

obra O cemitério dos vivos, se relaciona à realidade, pois em depoimento, seu irmão 
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Carlindo conta que o escritor teve diversas alucinações, em que via e ouvia coisas que 

aconteciam de fato e que, em visita do médico da família, o diagnosticou como tendo 

alucinações alcoólicas, coisa passageira. 

Lima utilizava sua literatura para denunciar aquilo que o oprimia, mas também 

sofria por denunciar, sofria por sua origem. No entanto, sua obra, além de estabelecer 

relações com questões sociais, veste-se de um valor estético imensurável, o que o 

coloca entre os mais importantes escritores brasileiros. Segundo Lilia Schwarcz: 

H. Pereira da Silva, em artigo para a revista Carioca, narra um fato que escapa 
em geral às demais biografias. Segundo ele, a família faz questão de esconder 
que Lima teria acalentado uma única relação mais duradoura com Leonor, uma 
mulher branca sobre a qual não temos mais informações, a não ser que lhe 
correspondeu no afeto. O escritor a teria pedido em casamento, mas recebera 
uma negativa da família dela. Atribuiu-a logo à sua cor, e a humilhação da 
recusa, de acordo com amigos próximos, data do mesmo momento em que o 
amanuense começou a beber com mais frequência. (SHCWARCZ, 2017, p. 
255). 
 

O escritor, ao mesmo tempo em que se tornava um crítico da sociedade, fazia-se 

como voz que destoava de sua geração, uma vez que “denunciava as falácias sociais, 

culturais e políticas da Nova República”. (SHCWARCZ, 2017, p. 255). 

Após muitas crises de alucinação muito parecidas com as de seu pai, em 1914, 

Lima Barreto é recolhido ao Hospital Nacional de alienados, tendo sido diagnosticado 

como neurastenia por conta do consumo abusivo de álcool. No ano seguinte deu início 

à obra Numa e a Ninfa, além de escrever artigos e contos para a imprensa, aos jornais 

como A Noite, Gazeta de Notícias e Correio da Noite, junto da produção de crônicas 

com temática social e política, tendo apreço do Maximalismo em cujo cerne se 

plantavam ideias anarquistas. Lima Barreto dava vida a seus personagens Gonzaga de 

Sá, Isaías Caminha, Vicente Mascarenhas, entre outros, uma vez que até assinava com 

tais pseudônimos. Alguns destes nomes terão grande importância nessa pesquisa, pois 

são estes personagens que irão se materializar no convívio com o próprio Lima Barreto 

na obra O Passeador, de Luciana Hidalgo. 

Triste Fim de Policarpo Quaresma surge em volume no ano de 1916, sua edição 

simples foi custeada pelo próprio autor, além disso, a produção rendeu-lhe forte apreço 

tanto pelo público quanto pela crítica, que se entusiasmou diante da potência narrativa 

do romance. 
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No ano de 1917, além da reedição de Recordação do escrivão Isaías Caminha, 

também custeada pelo autor, publicou-se em volume a obra Numa e a ninfa. Já em 

1919 faz a publicação de Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, pela editora Revista 

Brasileira de Monteiro Lobato. Na onda de boa aceitação da obra, Lima tentou mais 

uma vez entrar para a Academia Brasileira de Letras, com pretensão de ocupar a 

cadeira de número 20, que havia sido de Emílio de Menezes. Sua candidatura foi 

aceita, mas saiu derrotado por Humberto de Campos. Esse resultado o desagradou e o 

levou a refletir sobre uma vida feita de insucessos e pela falta de uma real valorização. 

O autor inicia troca de correspondências com nomes do modernismo de São 

Paulo, como Mário de Andrade e Di Cavalcanti, os quais relataram admiração por ele e 

principalmente pela narrativa de Triste Fim de Policarpo Quaresma, considerada de 

certa maneira precursora daquilo que os modernistas iriam defender como base 

estética do modernismo brasileiro. Contudo, no próximo ano Lima é levado novamente 

ao Hospital Nacional dos Alienados por um surto de loucura, internado por dois meses. 

Ao sair do hospital, retorna à escrita de artigos para jornais por via de uma produção 

crítica e condenando tudo o que representava estrangeirismo, como o futebol, o qual 

até o ano de 1907 era proibido para negros, o que dá a entender alguns motivos por 

trás de sua falta de apreço, por exemplo, além dos grandes prédios, o feminismo que, 

segundo Lilia Schwarcz era “importação barata e fora do lugar” (SCHWARCZ, 2017, p. 

11) e a reforma urbana com construções de altos prédios pela qual passa a então 

capital federal. Daí que vem a argumentação de Schwarcz a colocá-lo como um autor 

com muitas ambiguidades, uma vez que estas são questões próprias do ser humano, 

segundo a autora: 

Se Lima criticava os literatos e a Academia Brasileira de Letras – e deles 
destoava -, tentou entrar na instituição três vezes; na última, desistiu (...) 
Defendia hábitos populares, mas não gostava nada de futebol, samba e 
carnaval. Detestava os funcionários públicos, mas tirava seu ganha-pão na 
Secretaria da Guerra como amanuense, isso a despeito de sua péssima 
caligrafia, que virou até objeto de metáfora – em artigo intitulado ‘Esta minha 
letra...’, brincava com ela, dizendo que servia de exemplo de como ele 

continuava fora da regra e do sistema. (SCHWARCZ, 2017, p. 11) 
 

No entanto é possível destoar do ponto de vista de Schwarcz, ao perceber que o 

futebol, por exemplo, era proibido para negros até o ano de 1907, mais ou menos. 
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Logo, no ano de 1920, Lima Barreto reúne parte de sua produção para lançá-la como 

coletânea e, ao final do ano, produz Marginália e o romance Cemitério dos vivos, o qual 

traz uma temática autobiográfica, inclusive tendo passagens pelo hospício. 

Em 1921 candidata-se mais uma vez para ingressar na Academia Brasileira de 

Letras, na vaga de João do Rio. Na obra Marginália, o autor faz menção ao projeto. 

Segundo Lima Barreto: 

Vou escrever um artigo perfeitamente pessoal; e é preciso. Sou candidato à 
Academia de Letras, na vaga do Sr. Paulo Barreto. Não há nada mais justo e 
justificável. Além de produções avulsas em jornais e revistas, sou autor de cinco 
volumes, muito bem recebidos pelos maiores homens de inteligência de meu 
país. Nunca lhes solicitei semelhantes favores; nunca mendiguei elogios. 
Portanto, creio que a minha candidatura é perfeitamente legítima, não tem nada 
de indecente. Mas... chegam certos sujeitos absolutamente desleais, que não 
confiam nos seus próprios méritos, que têm títulos literários equívocos e vão 
para os jornais e abrem uma subscrição em favor de suas pretensões 
acadêmicas. (BARRETO, 1961, p.11) 

 
 Em seguida retira sua candidatura sem dar explicações. Além de suas 

inconstâncias, o ano de 1922 carregou-se de expectativas, pois além das eleições 

presidenciais e o Centenário da Independência, movimentos sociais cresciam de forma 

expressiva, a ter como resultado, para a contrariedade dos militares, a fundação do 

Partido Comunista por militantes que, na sua maioria, tinham iniciado a militância por 

vias do Anarquismo, mas se converteram aos ideais comunistas após a vitória da 

Revolução Russa de 1917. 

 Com relação aos acontecimentos e celebrações de aniversário da Proclamação 

ocorridos na cidade, Lima Barreto os viu como ridículos, exagerados e fora de contexto, 

sempre a observar uma proposta de imitação do que vinha do estrangeiro e não se 

estabelecia de forma correta dentro do Rio provinciano do início do século XX, 

comparando tudo isso a um grande quebra-cabeças em que lhe faltam peças para a 

concretude.  

O dia 3 de novembro de 1922 marca a morte de Afonso Henriques de Lima 

Barreto, vítima de insuficiência cardíaca. Um dia e meio depois, morre seu pai, João 

Henriques de Lima Barreto. 
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3.1 Cai o império! República vou ver 

 

 É com base na obra Cai o império - República vou ver! (1984), de Lilia Moritz 

Schwarcz, que se pensou no título deste subcapítulo, tendo como fundamento a leitura 

da passagem do regime Imperialista para o ideal de modernidade e cidadania no Rio de 

Janeiro republicano sob a ótica de Lima Barreto. 

 Se o início do século XIX foi regido por um cultivo agrícola simples, com 

instrumentos de trabalho básicos, seu final é marcado por amplo crescimento tanto no 

desenvolvimento da tecnologia como no campo do saber. Essas mudanças aportam no 

Brasil amparadas ao ideal do liberalismo político e econômico em nome da 

modernidade, num momento em que a Monarquia passa a ser contestada. 

 Após o fim da exportação escravista nasce o processo de especulação de 

negócios. Surgem, portanto, bancos e indústrias e na dimensão política, liberais e 

conservadores fazem um acordo nacional a partir do qual se alimenta uma 

modernização capitalista. Segundo Boris Fausto, “nasciam as primeiras tentativas para 

se criar um mercado de trabalho, da terra e dos recursos disponíveis”. (FAUSTO, 2006, 

p. 197). 

 A modernização brasileira deveria abarcar a recuperação do deficiente sistema 

de transportes, deste modo, houve a necessidade de aperfeiçoar sua condição, 

principalmente pela dependência na exportação de produtos. Salienta-se, no 

desenvolvimento urbano, segundo Fausto: 

O papel da energia a vapor, antes da introdução da energia elétrica. Ela veio 
substituir as antigas fábricas movidas a água, cujo suprimento era irregular. O 
uso do carvão importado para gerar a energia a vapor foi facilitado por não 
depender de um transporte adicional, como era o caso das cidades do interior. 
(FAUSTO, 2006, p. 287)  
 

 Em 1870 é fundado o Partido Republicano, o qual apresenta como princípio o 

combate à centralização política e a instauração de um sistema de representação por 

via da República Federativa. Ocorrem muitas críticas por conta da relação muito 

próxima entre Estado e igreja, ao mesmo tempo sobre o regime escravista e a 

centralização do poder nas mãos de Pedro II.  
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 Contudo, se de um lado houve certo desenvolvimento tecnológico ao final do 

século XIX, por outro, os republicanos, ao derrubarem o Império, não tinham a definição 

de qual modelo de governo planejavam construir, tanto que, logo em seguida, o país 

adentrou-se numa crise em decorrência da adoção do padrão-ouro, e por causa da 

necessidade de se pagarem os salários após o final da escravidão. Como 

consequência, segundo o historiador José Murilo de Carvalho: 

Desde logo, houve enorme encarecimento dos produtos importados devido ao 
aumento da demanda e ao consumo conspícuo dos novos ricos. A seguir, a 
inflação generalizada e a duplicação dos preços já em 1892. Ao mesmo tempo, 
começou a queda do câmbio, encarecendo mais ainda os produtos de 
importação que na época abrangiam quase tudo. (CARVALHO, 1987, p.20) 

 
 Deste modo, se de um lado os preços alçavam voo, do outro os salários estavam 

estagnados por conta da grande quantidade de imigrantes que aportavam na então 

capital federal. Ao final do século XIX o país passa por ampla crise econômica em 

decorrência da queda do preço do café no mercado internacional, tendo como causa a 

atuação de intermediários especuladores que forçavam a superprodução e 

consequentemente a queda dos preços. Segundo Carvalho, “o aumento no custo de 

vida era agravado pela imigração, que ampliava a oferta de mão de obra e acirrava a 

luta pelos escassos empregos disponíveis”. (CARVALHO, 1987, p. 13) 

 Como escapatória para este problema buscou-se a valorização do café a partir 

da compra do produto pelo governo com empréstimos estrangeiros, porém esse 

recurso tramitava em burocracias que forçavam a abertura de uma caixa de conversão 

que manteria a estabilidade cambial, mas Rodrigues Alves, o então presidente, recusou 

a proposta.  

 No século XIX a ideia do Liberalismo está relacionada com os princípios de 

liberdade e direitos individuais, porquanto a nova ordem se estabelece por princípios 

conservadores, tendo como base a defesa da ordem, o que já fez parte da Monarquia e 

define-se, principalmente, pela exclusão de parcela significativa da sociedade dos 

processos e organizações políticas. 

 Em meio a esta discussão, surge a concorrência do capital internacional em 

alguns produtos, como por exemplo o açúcar brasileiro, que tinha dois grandes 

concorrentes, a Alemanha com sua produção proveniente da beterraba, e Cuba, com 
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investimentos espanhol e norte-americano. Além disso, a concorrência do algodão 

americano começou a desbancar a produção brasileira, que era produzida por médios e 

pequenos lavradores muitas vezes para a própria subsistência e venda nos mercados 

locais.  

 De 1861 até o final do império, segundo Boris Fausto: 

A balança comercial apresentou saldo, ou seja, o valor das exportações 
superou o das importações. Entretanto, estes saldos tiveram de atender, em 
grande parte, ao serviço da dívida externa, que consiste no pagamento de 
prestações, juros e comissões de empréstimos contraídos no exterior. Esse 
serviço consumiu 50% a 99% dos saldos até 1889, sem se incluir aí remessa de 
lucros e outros pagamentos. (FAUSTO, 2006, p. 240) 

 

 Por fim, se no Império do Brasil, tanto Liberalismo quanto Monarquia estavam 

unidos, a República chega com o objetivo muito mais resolvido em fazer oposição ao 

então governo do que uma assimilação às convicções republicanas. Junto a esse 

pensamento pretencioso, as concepções de República, Liberalismo e Democracia eram 

corriqueiras no Brasil. Enfim, a relação entre esses princípios conjugou-se na 

arquitetura de códigos assimilados por um grupo social e político específico na 

passagem para o século XX. 

 Deste modo, é de se perceber que no decorrer desta pesquisa e pelas leituras 

supracitadas, Lima Barreto foi contrário ao novo regime. Além disso, é impossível fazer 

uma leitura do autor sem se remeter ao conjunto de suas obras, uma vez que uma 

coisa não se dá sem a outra. No entanto, a proposta principal é, além de sua 

discordância quanto ao projeto político da República, contra o qual seu pai da mesma 

forma se manteve às avessas, o escritor defende que o que realmente houve em 15 de 

novembro de 1889 “foi a queda do partido Liberal e a subida do Conservador, sobretudo 

da parte mais retrógrada dele, os escravocratas de quatro costados”. (Apud BARBOSA, 

1975, p. 38). 

 Dom Pedro II remete uma resposta à carta recebida por Manuel Deodoro da 

Fonseca sobre sua retirada do país junto da família Real: 

À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às três horas da 
tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha 
família para a Europa, amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, à qual 
me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, 
durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. 
Ausentando-me, pois, eu com todas as pessoas de minha família, conservarei 
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do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza 
e prosperidade. (TAPIOCA, 1999, p. 527). 

 
 Tal narrativa faz parte do acervo do museu histórico do Rio de Janeiro e, embora 

esteja mencionada pela ficção de Rui Tapioca, é um documento histórico que faz um 

paralelo temático com o modo pelo qual a República se materializou por vias de 

acordos e ligações políticas, trazendo à tona principalmente as suas contradições. 

 Conforme relata Francisco de Assis Barbosa na biografia do autor de Triste fim 

de Policarpo Quaresma, “a mais forte impressão de Lima Barreto, nos primeiros anos 

de vida, foi sem dúvida a morte da mãe”. (BARBOSA, 1975, p. 31). Posteriormente, à 

beira do final do século XIX, no ano de 1888 e no dia de seu aniversário, Afonso assiste 

junto do pai à festa pela Abolição, em que a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. “Meu 

pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. E de 

fato passou; e nós fomos esperar a assinatura no Largo do Paço”. (BARBOSA, 1975, p. 

31). 

 Já a data da proclamação da República deixa-lhe poucas lembranças, pois ele 

contava com apenas oito anos de idade. Em Bagatelas pode-se encontrar um subscrito 

em que o narrador, ou Lima Barreto, reconhece a data pela memória. Segundo o autor: 

“[...] mas da tal história da proclamação da República só me lembro que as patrulhas 

andavam, nas ruas, armadas de carabinas e meu pai foi, alguns dias depois, demittido 

do logar que tinha. E é só”. (BARRETO, p. 1923, p.15)2 

 Lima Barreto é severo e questionador no início do século em relação ao novo 

regime implantado no país, principalmente sobre a ditadura republicana nesse tempo. 

É, além de outras produções, por vias de Triste fim de Policarpo Quaresma que se 

apresentam os anos iniciais da república como uma fraude, uma vez que a ideia de que 

o novo governo estava longe de trabalhar por melhores condições.  

 Segundo Beatriz Resende, “seria, no entanto, uma simplificação ingênua ver 

neste autor da literatura da Primeira República um opositor sempre intransigente do 

regime republicano, um nostálgico da monarquia”. (RESENDE, 1989, p. 90). A autora 

 

2
   Alguns termos ainda se encontram com a ortografia antiga da Língua Portuguesa. Optou-se pela 
referência da obra original digitalizada, de 1923. 
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defende a importância de uma revisão sobre a contribuição de Lima Barreto por via da 

produção de suas crônicas, por se tratar de um gênero considerado “menor” à época, 

segundo Antônio Cândido, e por estar mais próxima do público leitor. Importa ressaltar 

aqui que o adjetivo “menor” se trata de uma visão equivocada propagada por alguns 

setores da academia, visto que a crônica, pelo fato de lidar diretamente com o 

cotidiano, foi a maneira encontrada por grandes escritores como Lima Barreto e 

Machado de Assis para exercerem suas críticas junto de sua maestria literária. Tais 

crônicas trazem uma linguagem mais direta e ao mesmo tempo imediata em Lima 

Barreto e isso o define por uma concepção “moderna porque democrática”. (RESENDE, 

1989, p. 90). 

 Na realidade, Beatriz Resende considera que os valores do regime republicano 

não podem separar-se da busca pelos direitos do cidadão e da representação da 

vontade popular, o que os define diretamente através dos aparatos da democracia. 

Contudo, grande parte da produção de crônicas de Lima Barreto é veiculada em 

revistas ilustradas de pouco prestígio na época, mais ligados a um caráter progressista 

ou até mesmo anarquista.  

 Através da crônica intitulada 15 de Novembro, da obra Marginália, Lima Barreto 

escreve no dia seguinte ao do aniversário da proclamação da República. Segundo o 

autor: 

Não fui à cidade, e deixei-me ficar pelos arredores da casa em que moro, num 
subúrbio distante. Não ouvi nem sequer as salvas da pragmática; e, hoje, nem 
sequer li a notícia das festas comemorativas que se realizaram. Entretanto, li 
com tristeza a notícia da morte da princesa Isabel. Embora eu não a julgue com 
o entusiasmo de panegírico dos jornais, não posso deixar de confessar que 
simpatizo com essa eminente senhora. (BARRETO, 1961, p. 4) 

 
 Pode-se conceder a Lima Barreto a alcunha de “passeador”, termo utilizado para 

definir o título da obra de Luciana Hidalgo. O autor representa o sujeito que anda pelas 

ruas do Rio no início do século XX a observar os devaneios urbanos e sociais. É 

possível pensar através de seu olhar que, se por um lado a república se veste de uma 

democracia apreciável, por outro, ela é norteada por corrupções e esquemas, pois “as 

camadas da população que até então não faziam parte do jogo político esperam da 

República a possibilidade de maior participação na vida nacional”. (RESENDE, 1989, p. 

91).  
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 É de se notar o tamanho da falácia que irrompe da elite dirigente e do poder. Ruy 

Barbosa, em uma de suas campanhas presidenciais diz que “as formas do novo regime 

mataram a palavra”. (Apud RESENDE, 1989, p. 91), isto é, a comunicação republicana 

acaba por assumir uma postura ambígua, pois há um monólogo presidencial e um 

cochicho parlamentar. Desta maneira, as camadas mais desfavorecidas não encontram 

meios de expressão, exceto por movimentos de rebeldia ao que era decidido pelo alto.  

 Segundo Beatriz Resende, “a convicção – moderna – da importância da 

democrática arte do convencimento seria uma das razões que levaram o Lima Barreto 

cronista a buscar, por toda a vida, dar voz às queixas do povo”. (RESENDE, 1989, p. 

91).  

 A Primeira República não carrega o termo cidadania como lema. Houve, 

portanto, uma distância grande entre aqueles que detinham o poder e os remediados e 

pobres. Esse fato traz certa nostalgia da Monarquia com a figura de Pedro II. Além 

disso, após a efervescência dos primeiros anos da república, projeta-se um capitalismo 

autoritário. Segundo o cientista social Werneck Vianna: 

Sua matriz se radica na institucionalização de um sistema de repressão política 
da força de trabalho, na continuidade do domínio das elites tradicionais, no 
controle político da fronteira agrária e na dominância geral da política sobre a 
economia. (Apud RESENDE, 1989, p.91). 

 
 Aos dias que antecederam a Proclamação do novo regime, por exemplo, as 

manifestações populares ocorridas foram superficiais e sem grandes oposições. Mesmo 

com as informações sendo disparadas e noticiadas pelos veículos da época, as 

pessoas encararam o novo com certo temor e desdém.  

 O próprio Lima Barreto, na crônica A política republicana, na obra Marginália diz:  

Não há assunto que mais me repugne do que aquilo que se chama 
habitualmente política. Eu a encaro, como todo o povo a vê, isto é, um 
ajuntamento de piratas mais ou menos diplomados que exploram a desgraça e 
a miséria dos humildes.  Nunca quereria tratar de semelhante assunto, mas a 
minha obrigação de escritor leva-me a dizer alguma coisa a respeito, a fim de 
que não pareça que há medo em dar, sobre a questão, qualquer opinião.  No 
Império, apesar de tudo, ela tinha alguma grandeza e beleza. As fórmulas eram 
mais ou menos respeitadas; os homens tinham elevação moral e mesmo, em 
alguns, havia desinteresse. (BARRETO, 1961, p. 19). 
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 O autor realça, mesmo em meio aos problemas corriqueiros que, no regime do 

Império, ainda havia certa respeitabilidade em grande parte dos homens, o que vai se 

perder no novo projeto político. Segundo Lima Barreto: 

A República, porém, trazendo tona dos poderes públicos, a bôrra do Brasil, 
transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os 
"arrivistas" se fizeram políticos para enriquecer (...) A República no Brasil é o 
regime da corrução. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser 
estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles e, 
para que não haja divergências, há a "verba secreta", os reservados deste ou 
daquele Ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar 
por si e com independência. (BARRETO, 1961, p. 19). 

 

Lima Barreto tem o papel de crítico da Primeira República, principalmente na 

condição de compreendê-la como um regime da corrupção. Seu ponto crucial está em 

observar muitas pessoas conseguindo empregos ilícitos por vias de negociações e 

amizade, sem realmente haver uma conquista de valor pessoal. O autor parece assumir 

a voz dos sem-voz, trazendo reivindicações a partir de sua narrativa militante e 

esclarece aos cidadãos temáticas que a estes são incomuns ainda. 

Em meio a uma República falseada e mantenedora de belos discursos , o criador 

de Policarpo Quaresma vê o novo sistema como aparato manipulador de inocente e, 

com a licença na utilização do termo utilizado por José Murilo de Carvalho, 

“bestializado”; segundo o autor “era quem levasse a política a sério, era o que se 

prestasse a manipulação” (CARVALHO, 1987, p. 160).  

Portanto, se o governo republicano não chegou a ser uma coisa pública, não 

ocorreu uma República de fato e, segundo o próprio Lima Barreto, em seu diário íntimo, 

diz que “é notório que aos governos da República faltam duas qualidades essenciais a 

governos: majestade e dignidade. (Apud SCHWARCZ, 2017, p. 132) 

Em sua tese, Nádia Maria Weber Santos apresenta uma leitura sobre o estopim 

do que ocorre no país. Segundo a autora: 

No século XX, no Brasil, vieram as ditaduras, as "punições" em massa, a 
"eugenia" que esterilizou doentes mentais, massacres de toda espécie; os 
hospícios e penitenciárias "superlotaram"; contraíram-se dívidas econômicas de 
cifras astronômicas a um fundo internacional - isto é, agravou-se a questão da 
falta de autonomia da nação, do bem-estar do povo, da realização interna de 
potenciais próprios. Quase cem anos se passaram e a obra de Lima continua 
viva, continua tendo sentido. Seria esta a sua "loucura"? (SANTOS, 2005, p. 
215) 
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Por esse excerto, é possível referir-se a Lima Barreto como um visionário ao 

invés de conduzi-lo bruscamente ao plano da loucura, uma vez que a composição de 

suas obras esboça uma perspectiva para além do que é real.  Sua obra é visionária “na 

medida em que autoriza a organizar o mundo das ações e dos fins de outra forma para 

além daquela que existe” – qual Quaresma para Lima e Lima para o Brasil.

 (LENHARDT apud SANTOS, 2005, p.215 - 216). 

Através da obra Lima Barreto e o Rio em fragmentos, Beatriz Resende explora 

algumas noções relacionadas à condição social no espaço do regime político 

instaurado.  

Segundo a autora: 

Os primeiros anos da República estão longe de serem tranquilos e a ideia de 
que o advento do novo regime representasse melhores condições de vida ainda 
mais longe de ser unânime. Além de que é preciso não esquecer que ‘o império 
não consistia numa Bastilha a ser derrubada”. (RESENDE, 1993, p. 31) 

 
Logo, é notório que até fins do governo Rodrigues Alves, já se tenha a definição 

dos vitoriosos e dos vencidos e, de certo modo, determinado as tendências e a 

natureza do regime republicano, no entanto, a ausência de conexão entre governo e 

população realça conflitos urbanos que tem por finalidade demonstrar a insatisfação 

popular.   

Neste contexto do pós-abolição e agora republicano Brasil, surgem incontáveis 

problemas, “a mão de obra escrava engrossou o contingente de desempregados e 

subempregados” (RESENDE, 1993, p. 31). Sem contar que os portugueses 

remanescentes ganharam o papel de culpados na região, principalmente pela falta de 

empregos. 

A taxa de mortalidade aumenta, doenças distanciam cada vez mais os 

estrangeiros e seus capitais, o porto se esvazia e o custo de vida intensifica os 

problemas sociais.  

Segundo Beatriz Resende: 

Com os militares no poder – e bem sabemos que estes quando o conquistam 
dele não abrem mão facilmente – logo ficou claro que a República não 
significava, por si só, maior partilha do poder dos dirigentes com o conjunto da 
população, como Machado de Assis previra e Lima Barreto confirmará. 
(RESENDE, 1993, p. 33) 
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O novo sistema de governo não implanta novas ideias ou produz novas correntes 

ideológicas. As convicções sobre liberalismo e positivismo já haviam sido efetuadas 

desde o império, o anarquismo é importado, enquanto o socialismo se manifesta de 

modo lento. 

Só para ter ideia, Beatriz Resende faz referência ao censo de 1890, em que o 

Rio de Janeiro conta com uma população fixa total de 515.519 habitantes, mas ao se 

excluírem menores de 21 anos, mulheres, analfabetos e frades, resta uma porcentagem 

de 20%.  

Além disso, entre os anos de 1890 e 1906, conta-se com 50% da população 

ativa pertencente a um lúmpen-proletariado, isto é, segundo Marx, aqueles que nada 

contribuem para a produção, dedicados a atividades marginais.  

Segundo Resende: 

O alto índice de exclusão automática mostra que a participação popular que o 
novo regime deveria trazer era uma balela e a auto-exclusão agravará ainda 
mais este quadro. A situação não iria se alterar expressivamente nos anos 
seguintes. Nas eleições presidenciais de 1910, apenas 2,7% da população do 
Distrito Federal constituíam-se em eleitores. (RESENDE, 1993, p. 37). 

 
A República excluiu cada vez mais as camadas inferiores da sociedade, 

marginalizando-as e concedendo a elas, ao mesmo tempo, uma poderosa arma que 

tinha como princípio o estopim das manifestações urbanas contra o governo. Um 

destes movimentos recebe destaque, sendo a lei sobre a vacinação obrigatória, 

implantada pelo prefeito Francisco Pereira Passos junto do diretor de Serviço de Saúde 

Pública, Oswaldo Cruz, o que gerou grandes protestos ganhando a expressão de uma 

guerra civil.  

Em meio a essas circunstâncias, a teoria positivista é realçada e desperta a 

atenção de muitos jovens como, em partes, o próprio Lima Barreto, quando ainda era 

estudante. Em partes, pois na sequência ele próprio se manifestava crítico à teoria, 

tanto que a achava ridícula.  

Segundo Francisco de Assis Barbosa: 

De fato, Lima Barreto jamais pode compreender a exterioridade do culto 
positivista, muito embora se tivesse deixado impressionar pela figura realmente 
notável de Teixeira Mendes. Respeitando o homem, repelia o pregador. 
(BARBOSA, 1975, p. 62) 
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Contudo, se em Triste fim de Policarpo Quaresma há uma ácida crítica aos 

positivistas, como por exemplo: “Eram adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, 

um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os 

assassínios (...)” (BARBOSA, 1975, p. 64). Lima Barreto é contrário a tal filosofia 

principalmente pelo fato desta, pelos braços de Floriano Peixoto, causar excessos 

contra a população durante a Revolta da Armada, em 1893, explicando-se tal ataque 

pelo fato dos comtistas tomar o partido da ditadura florianista.  

Agora, destacando uma das contradições do escritor, ao fim da vida, faz uma 

crítica razoável à filosofia em artigo publicado na Gazeta de Notícias, em 1921, pouco 

antes de sua morte, através da qual, defende que “não se pode dizer muito mal do 

positivismo. Ele nos trouxe vantagem à nossa cultura e às nossas instituições políticas” 

(Apud BARBOSA, 1975, p. 64) 

Contudo, por via de Triste fim de Policarpo Quaresma, pode-se notar, por 

exemplo, os militares caracterizados pelo positivismo, o qual carrega como princípio a 

busca pelo conhecimento humano enquanto ciência baseada em métodos 

experimentais. Então se tem a real informação sobre os discursos dos militares, 

carregados pela defesa da pátria, da ordem e do progresso. Constrói-se a nação 

brasileira alicerçada em uma concepção utópica, mas funcional (a alguns) 

principalmente para a época em que se deu.  

Esse mesmo positivismo estimula uma postura autoritária, contudo, há 

republicanos de influência comteana, os quais eram vistos mais como pensadores do 

que como homens de ação, que se preocupavam com os trabalhadores, e tinham uma 

consciência de cidadania bem particular. Porém, a noção de cidadania considerava 

somente direitos civis e sociais, proibindo a ação política e suprimindo as convicções 

democráticas. Logo, é a busca pelo progresso, desde que não se perturbasse a ordem 

que regia o novo sistema político e, é a partir dessa falsa ideia de progresso que o 

século XX vai mostrar a sua aparência na capital federal.  

José Murilo de Carvalho usa o termo estadania para definir a participação, não 
através da organização dos interesses, mas a partir da máquina governamental, 
conceito que se sobrepõe, na República Velha, à noção de cidadania e que, em 
última instância, acabaria significando uma cooperação direta com o governo. 
(Apud RESENDE, 1992, p. 38 – 39). 
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Enfim, é a mesma máquina governamental que alargará seus objetivos na cidade 

do Rio de Janeiro. Incube-se então, o prefeito Pereira Passos, de modernizá-la, 

oferecendo aos europeus, principalmente, um lugar atraente. É dada ao prefeito a 

tarefa de domesticá-la também, colocando ordem para que se apresente como cidade 

cartão postal da Belle-Époque, omitindo a pobreza, o Brasil mulato, negro, 

miscigenado. Segundo o próprio autor, “essa nossa triste vida, em país tão triste, 

precisa desses videntes de satisfação e de prazer; e a irreverência da sua alegria, a 

energia e atividade que põem em realizá-la, fazem vibrar as massas panurgianas dos 

respeitadores dos preconceitos”. (BARRETO, 1998, p. 22) 

 

3.2 Bota abaixo de Pereira Passos 

 

 Com atento olhar sobre a Paris da primeira metade do século XIX, que “afirma-se 

como a capital do luxo e das modas” (BENJAMIN, 2006, p. 45), Walter Benjamin 

descreve, em Passagens, a cidade vista pelo homem por um olhar alegórico enquanto 

sujeito estranho. Esse olhar pertence ao flâneur, o qual busca asilo na multidão. 

Segundo Benjamin ele “encontra-se ainda no limiar tanto da grande cidade quanto da 

classe burguesa”. (BENJAMIN, 2006, p. 47). 

Mas se para esse flâneur a multidão é como um véu através do qual a cidade 

acena como fantasmagoria, que ora é paisagem, ora sala acolhedora, Lima Barreto não 

verá o seu espaço como paisagem que lhe acene, deste modo, deter-se-á, neste 

estudo, em seu personagem de modo a percebê-lo mais como um passeador crítico do 

que propriamente um flâneur francês, isto é, um passeador misturado à multidão de 

forma homogênea. Deste modo, um dos principais anseios de Lima enquanto 

personagem do romance O Passeador, de Luciana Hidalgo, se dá por uma perspectiva 

irônica de uma modernização excludente. Seu enredo limita-se a compor um sujeito 

que deambula pelas ruas da capital a fim de a cada passo desnortear-se com diferentes 

mudanças com as quais se depara. “Tudo aí é de uma solidão cimentada. Está diante 

da avenida Central que, em construção, rasga o centro do Rio de Janeiro num sorriso 

esburacado e perverso”. (HIDALGO, 2011, p.7). 
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Ao se atentar no contexto histórico desse período, em 30 de dezembro de 1902, 

o engenheiro Francisco Pereira Passos é nomeado prefeito do Rio de Janeiro pelo 

Presidente Rodrigues Alves. É de se notar a ausência de vínculo entre a vontade 

popular e as ambições do governo, pois somente em 1985 que se elegeu o primeiro 

prefeito, Saturnino Braga, por via do voto popular.  

 Inicia-se o século XX com transformações abruptas na então capital federal; o 

prefeito tem por objetivo modernizá-la segundo os padrões arquitetônicos europeus do 

século XIX. Contudo, na busca por uma cidade emoldurada conforme a necessidade de 

seus habitantes, houve muitas divergências entre distintos grupos sociais, em que cada 

qual trazia sua concepção de como deveria ser o espaço urbano.  

 Se de um lado havia os engenheiros, sanitaristas e arquitetos em conluio com a 

classe política, do outro o que restava era a sociedade civil, isto é, os habitantes dessas 

regiões que em breve seriam devastadas por uma espécie de furacão. Esse processo 

de “modernização” vai perturbar grande parte da população mais carente da cidade, 

pois a ditadura do “Bota abaixo” destruirá a maioria dos casarões coloniais e cortiços, 

além de trazer medidas sanitárias imprescindíveis para o combate a doenças, 

principalmente a febre amarela.  

 Além disso, o surgimento das favelas no Rio está atrelado tanto com relação à 

recente abolição da escravidão e aos praças retornados da campanha de Canudos, 

cujos barracos foram construídos com autorização de chefes militares nos fundos do 

quartel. Ao final do século XIX, representantes do governo alertavam para a expansão 

de casas em áreas ocupadas, em contrapartida a imprensa denunciava o seguinte 

impasse, no início do século XX: “estava surgindo aí um bairro novíssimo, construído 

sem licença nem autorização das autoridades municipais e em terrenos do Estado [...] 

perfazendo um total de 150 casebres e cerca de 623 habitantes.” (Abreu, 1994, p. 37). 

 Conjuntamente, após a abolição, parte dos negros agora ex-escravizados 

começam a ocupar os espaços urbanos e a concorrer por aquilo que lhe cabe. Tendo 

em vista o desenvolvimento de algumas cidades, que obtêm cor e classes sociais, 

alguns bairros centrais começam a ter valores altos, enquanto os suburbanos se 

tornavam a morada dessa população. Os trabalhos que sobravam a esses habitantes 

eram no máximo temporários e com pagamentos escassos.  
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 O crescimento urbano do Rio de Janeiro começa a influenciar a individualidade 

das pessoas. Daí a importância em comparar o modo como era ligada uma parte da 

população à Coroa na época do Império com a nova sociedade que se manifesta no 

início do século XX, com uma população majoritariamente pertencente à classe social 

baixa. 

 Nesse sentido, uma parte dos discursos produzidos sobre a reforma vem de uma 

classe hegemônica, ou seja, de sujeitos que tinham envolvimento direto com as 

reconstruções. A partir de uma posição social elevada e pelo acesso a instrumentos 

políticos diferenciados, tais pessoas, como engenheiros e arquitetos, principalmente, se 

tornaram produtores de um discurso parcial. Contudo, para que se consiga chegar a um 

outro ponto de vista mais detalhado, histórico e literário, observar-se-á a maneira pela 

qual Lima Barreto, em O Passeador, pensará o espaço urbano, além de se observarem 

os olhares sobre a cidade e sociedade através de suas biografias, e de sua figura 

enquanto personagem reinventada por Hidalgo.    

 Por esse viés é possível compreender a metrópole como um espaço de disputas 

sociais, em que o confronto de forças trouxe como seu principal antagonista a 

intervenção do Estado. A partir dessa busca histórica é possível deduzir o quanto as 

transformações da cidade excluíram arbitrariamente as populações mais 

desfavorecidas. Desse modo, o Estado acabou por marginalizar as camadas mais 

pobres conforme os seus interesses particulares. 

 A essa época, os ares do Rio de Janeiro receberam a alcunha de Regeneração, 

transmitindo a impressão de que o Brasil vivia em concordância com o progresso 

ocidental. Contudo, tal comparação traz contradições expressivas. 

 Segundo Lilia Schwarcz: 

Não faltaram os patriotas de plantão, os quais viam apenas com bons olhos 
essa época que tinha muito de maquiagem superficial, que prometia um futuro 
estável onde só cabiam sonhos passageiros. (SCHWARCZ, 2017, p. 133) 

 
 Esse simulacro de modernidade representava um progresso recém-chegado ao 

país tropical, tentando apagar marcas como a crueldade da escravidão e os resquícios 

da Monarquia, além da grande novidade, quando em 1906 Santos Dumont leva aos 

ares o 14 Bis, dando mais ênfase à ideia de progresso. Além dessa grande surpresa, a 
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capital conta com modificações urbanas, como a nova avenida cuja construção é pano 

de fundo da obra O Passeador. Segundo Schwarcz: 

Ícone desses tempos foi também a nova avenida Central – atual avenida Rio 
Branco -, emblema do novo projeto urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, 
com suas fachadas art nouveau feitas de mármore e cristal, seus modernos 
lampiões elétricos, suas lojas de produtos importados e seus transeuntes 
vestidos à francesa. (SCHWARCZ, 2017, p. 133) 

 
 No decorrer do século XIX, a quantidade de cortiços, ou seja, habitações 

coletivas instaladas na região central do Rio de Janeiro, já eram consideradas um sério 

problema ao ambiente político. Porém, era o espaço que restava à população carente, 

uma vez que a esta servia como condição de sobrevivência. Já o número expressivo de 

pessoas que se instalavam no local e mantinham suas profissões de forma nada 

qualificadas atribuía-lhes um trabalho decorrente das necessidades que eram 

acentuadas por determinadas atividades econômicas, como comércios e serviços de 

rua.  

 De forma paralela, surgem os discursos higienistas advindos das classes de 

engenheiros, arquitetos, médicos e políticos, ganhando força principalmente com 

relação à derrubada dos cortiços na região central, os quais eram notados como 

principais causadores de doenças na cidade. Mas em meio a tantas contradições, qual 

era o verdadeiro ideal de modernidade? Idealizar uma cidade modelo sob a condição 

de um progresso ilusório talvez seja a resposta para tal questionamento, principalmente 

quando se leva em conta a maneira como o Rio de Janeiro se personificou numa 

Europa à Belle-Époque. 

 Segundo José Murilo de Carvalho: 

Pereira Passos, na ânsia de fazer da cidade suja, pobre e caótica réplica 
tropical da Paris Reformada por Haussmann, baixara várias posturas que 
também interferiram no cotidiano dos cariocas, particularmente nos dos 
ambulantes e mendigos. Proibiu cães vadios e vacas leiteiras pelas ruas; 
mandou recolher a asilos os mendigos; proibiu a cultura de hortas e capinzais, a 
criação de suínos, a venda ambulante de bilhetes de loteria. Mandou também 
que não se cuspisse nas ruas e dentro dos veículos, que não se urinasse fora 
dos mictórios, que não se soltassem pipas. (Apud RESENDE, 1993, p.40) 

 

Em meio a essa concomitante remodelação na cidade, alguns problemas mais 

sérios começaram a surgir, além da já expressa febre amarela, há a ascensão da 
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tuberculose e da malária, uma vez que as condições de vida da população mais carente 

eram deploráveis.  

Nesse contexto, o “Bota abaixo” de Pereira Passos tem por finalidade a 

destruição dos cortiços para em seu lugar reconstruir prédios à moda parisiense, sendo 

os moradores destes lugares obrigados a percorrer um longo e dolorido trajeto e 

instalarem-se com suas residências nos morros próximos. Um exemplo desse espectro 

da história é abordado em O Cortiço (1890), de Aluízio Azevedo, o qual retrata a 

população mais carente e diversificada ao final do séc. XIX. 

Segundo Lima Barreto: 

 

Nota-se que em geral as grandes cidades, especialmente as europeias, não 
têm um fundo de cordilheira como a nossa. Ora, se as grandes cidades não têm 
tal disposição natural e se o Rio quer ser das grandes à europeia, deve arrasar 
as montanhas. Não há prejuízo algum com isso. A desvantagem única seria a 
supressão do Corcovado, montanha internacional e muito procurada pelos 
estrangeiros. Em substituição, pode-se erguer uma tôrre semelhante à Eiffel, 
em Paris. Até será muito melhor, pois ficará o Rio de Janeiro muito parecido 
com a capital da França. O aterro, proveniente do desmonte dos morros, servirá 
para alterar a baía, um incômodo, sepulcro de crimes e cuja beleza, no juízo 
dos políticos, é uma vazia banalidade de retórica. Para o comércio, ficará uma 
doca; e lá para as bandas de Mauá um lagozinho destinado aos poetas. Nota-
se também que as grandes metrópoles ficam sobre rios mais ou menos 
consideráveis (Paris, Berlim, Londres, New York, Viena, etc.) – logo se o Rio 
quer ser grande metrópole deve ficar à margem de um rio respeitável. 
(BARRETO, 1961, p. 119-120) 

 

Tal reflexão apresenta uma interpretação do autor segundo a qual espelha certa 

ironia para com os desejos de transformação da cidade, pois se de um lado 

vislumbrava-se a ideia de modernização como uma Paris, por outro, ocorriam muitas 

contradições na concepção de cópia que não se encaixava na realidade brasileira. 

Houve neste período uma intensa opressão sobre a população mais fragilizada, 

desta forma eram muitos os momentos em que ocorriam manifestações contrárias aos 

mandos do prefeito Pereira Passos. Nesse contexto, o então presidente do Brasil, 

Rodrigues Alves, concebeu algumas ideias para a modificação do quadro desastroso no 

qual a cidade se encontrava. Uma de suas finalidades foi modernizar o Rio em 

determinadas frentes, sendo uma delas a reestruturação e construção de um bom 
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aparelho de saneamento básico, tendo por trás dessa proposta a condição de 

investimentos internacionais para o país.  

Além do mais, em meio à restauração da cidade havia, como modelo categórico, 

a concepção de progresso e modernização, sobretudo com a utilização de guindastes, 

máquinas elétricas, etc, como mecanismos necessários para se concretizar o chamado 

positivismo do início do século, remodelando também a Avenida Beira Mar, o Cais do 

Porto, instalações de mictórios e defectórios em locais de aglomeração como as 

praças, e obras executadas no Passeio Público, Praça XV, Largo da Lapa dentre 

outras. 

As pessoas que são desapropriadas de suas residências recebem como prêmio 

a condição de viver em um não-lugar. Podem ser comparadas, de certa maneira, a 

corpos estranhos como não pertencendo ao todo, uma vez que ali se instalam os 

remanescentes de cortiços, ex-escravos e soldados desamparados da guerra de 

Canudos, por exemplo. 

Verifica-se na obra Os Bruzundangas uma crítica ácida de Lima Barreto sobre o 

Barão do Rio Branco, personificado pelo personagem Pancome. A condenação do 

escritor recai acerca do modelo das instituições políticas e à diplomacia excludente, daí 

que os habitantes de Bruzundanga tinham como objetivo viver exilados de sua terra. 

Segundo Lima Barreto: 

Tendo conseguido adjudicar à Bruzundanga vastos territórios, graças à leitura 
atenta de modestos autores esquecidos, a sua influência sobre o ânimo do 
Mandachuva, era imensa. Convenceu-o que devia modificar radicalmente o 
aspecto da capital. Era preciso, mas devia ser feito lentamente. Ele não quis 
assim e eis a Bruzundanga, tornando dinheiro emprestado, para pôr as velhas 
casas de sua capital abaixo. De uma hora para outra, a antiga cidade 
desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. 
Havia mesmo na coisa muito de cenografia.” (BARRETO, 1998, p. 86-87). 

 
Além de Lima Barreto relatar o desaparecimento da cidade de modo acelerado, 

refere-se sobretudo à sua reconstrução como um trabalho maquiado, teatral, que visava 

mais a estética do que a real necessidade dos que do espaço necessitavam. Todo esse 

processo não passava de uma decoração para realçar boas aparências aos 

estrangeiros, principalmente. 
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 Da mesma forma é possível observar em Marginália, a crônica A Biblioteca, em 

que Lima Barreto descreve o cuidado que o ambiente tem de publicar as estatísticas 

dos leitores que o procuram e quais as obras requeridas. Mas o que interessa é a 

sequência que segue, segundo o autor: 

Pouco frequento a Biblioteca Nacional, sobretudo depois que se mudou para a 
Avenida e ocupou um palácio americano. A minha alma é de bandido tímido, 
quando vejo desses monumentos, olho-os, talvez, um pouco, como um burro; 
mas, por cima de tudo, como uma pessoa que se estarrece de admiração 
diante de suntuosidades desnecessárias. É ficar assim, como o meu amigo 
Juvenal, medroso de entrar na vila do patrício, de que era cliente, para pedir a 
meia dúzia de sestércios que lhe matasse a fome - a espórtula! (BARRETO, 
1961, p. 5) 

 
 O autor observa a Biblioteca na Avenida Central como um local contraditório, 

pois como vai abrigar ali, num local intimidador, os pobres-diabos? Esse pensamento é 

curioso, pois realça a concepção de Lima Barreto sobre a remodelagem na cidade 

como um espaço de exclusão. Diz ainda que não se pode compreender que as pessoas 

subam as escadas de Versalhes senão de calção, espadim e meias de seda, à moda 

clássica. Segundo o autor: 

Como é que o Estado quer que os malvestidos, os tristes, os que não tem livros 
caros, os maltrapilhos "fazedores de diamantes" avancem por escadarias 
suntuosas, para consultar uma obra rara, com cujo manuseio, num dizer, aí das 
ruas, têm a sensação de estar pregando à mulher do seu amor? (BARRETO, 
1961, p. 5) 

 

 Termina seu enredo a confirmar que a antiga biblioteca era acessível, ao menos, 

além de acolhedora, sem trazer a empáfia da atual. Mesmo assim a ama e, se não vai 

até ela, lê suas notícias. De modo irônico termina com a afirmação de que “a estatística 

dos seus leitores é sempre provocadora de interrogações”. (BARRETO, 1961, p. 5) 

 Jessé Souza defende a ideia segundo a qual a base da sociedade brasileira é 

escravocrata e, deste modo, há duas problemáticas: de um lado as desigualdades 

econômicas e, do outro, as culturais. Até a contemporaneidade esse é um dos entraves 

que impedem o país de dar um salto para o Estado de Bem-Estar Social.  

 Segundo o autor: 

O mercado capitalista, aqui e em qualquer lugar, sempre foi uma forma de 
“corrupção organizada”, começando com o controle dos mais ricos acerca da 
própria definição de crime: criminoso passa a ser funcionário do Estado ou 
batedor de carteira, pobre, enquanto o especulador de Wall Street - a matriz da 
avenida Paulista - que frauda balanços de empresas e países e arruína o 
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acionista minoritário, embolsa, hoje mais que antes da crise, bônus milionário 
(SOUZA, 2015, p. 247). 

 

Parafraseando o pensamento de Jessé Souza, o que torna o Brasil distante de 

sociedades mais desenvolvidas não acaba sendo a corrupção do Estado, mas o fato de 

a própria sociedade explorar, aceitar e tornar algo natural e rotineiro conviver com 

pessoas sem qualquer oportunidade real de vida digna, sobretudo, sem ter culpa por 

isso. 

De acordo com Souza: 

Embora a dominação agora seja de classe e não de raça, a raça e o odioso e 
covarde preconceito racial continuam contando de um modo muito importante. A 
nossa ‘ralé’ atual de todas as cores de pele é o inadaptado à competição social 
que herdou todo o ódio e desprezo que se devotava ao negro antes (SOUZA, 
2017, p. 99). 

 

 Por fim, compreende-se a negação de Barreto em seu período enquanto 

pertencente a uma cidade que cada vez mais desconsidera a parte mais carente de sua 

população. Sente-se abandonado e marginalizado, assim como muitos à sua volta. É 

importante também considerar que Lima Barreto parece tomar as dores dessa 

sociedade que aos poucos perde a voz e, como única possibilidade de combater tais 

desígnios, ele se utiliza da palavra escrita, ainda que em sua época esta não atinja a 

potência que de fato mereceu.  

 

3.3 As vitrines de Carlos Sampaio 

 

 Ao se ter contato com o processo de modernização pelo qual passou a cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XX, a partir da iconografia de Afonso Henriques de 

Lima Barreto, cuja defesa sempre esteve contra o modo como tudo aconteceu, também 

se pretende observar, ainda que de forma comedida, algumas transformações na 

cidade ao final da vida do referido autor. 

 A referência à música As vitrines (1981), de Chico Buarque, a qual reproduz um 

olhar sobre a cidade como um vão, agora vestida de vitrines observam pessoas a 

percorrerem galerias. Eis uma simbologia da modernidade. Além disso, procura-se 

adotar para essa pesquisa a fundamentação teórica, além dos já citados biógrafos de 
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Lima Barreto, também a obra A Vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio 

(2001), de Carlos Kessel.   

 O também engenheiro Carlos César de Oliveira Sampaio, cujo entendimento 

auxiliou na Reforma de Pereira Passos assume o comando da capital de 1920 a 1922, 

este sendo o ano da morte de Lima Barreto.  

 A análise da metrópole nesse período conserva-se por uma ótica que esboça a 

participação de Carlos Sampaio principalmente na derrubada do famoso Morro do 

Castelo, além disso, considera-se de sua autoria a abertura da Avenida Rui Barbosa a 

qual dá continuidade à avenida Beira-Mar, a ligação do centro à Copacabana, execução 

de obras de saneamento e embelezamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, a ocupação 

dos subúrbios e, por fim , o término da destruição do cortiço “Cabeça de Porco, o qual 

ganhou o protagonismo por se fazer residência de muitas famílias de baixa renda. 

Contudo, o local fazia parte da área de maior valor da cidade, muito próximo da avenida 

Central, portanto, ao olhar dos mais abastados se fazia necessário eliminá-lo, não 

apenas por conta da higienização e estética local, mas fundamentalmente para o 

crescimento da cidade ou até mesmo dos lucros dos especuladores imobiliários. 

 Segundo Lima Barreto: 

Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro 
é dividi-lo em duas cidades: uma será europeia e a outra, a indígena. [...] Todo o 
dia, pela manhã, quando vou dar o meu passeio filosófico e higiênico, pelos 
arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da 
localidade de minha residência, rua essa que foi calçada há bem cinquenta 
anos, a pedregulhos respeitáveis [...] Lembro-me dos silhares dos caminhos 
romanos e do asfalto com que a Prefeitura Municipal está cobrindo os areais 
desertos de Copacabana [...] Por que será que ela não reserva um pouquito dos 
seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças, que até é caminho de 
defuntos para o cemitério de Inhaúma? [...] Municipalidades de todo o mundo 
constroem casas populares; a nossa, construindo hotéis chics, espera que, à 
vista do exemplo, os habitantes da Favela e do Salgueiro modifiquem o estilo 
das suas barracas. (BARRETO, 2018. P.87) 

 
Foram as palavras de Lima Barreto sobre o processo de modernização pela qual 

passava novamente o espaço urbano da capital. 

Além da revisão do espaço urbano, em 1904, sobre a qual anteriormente foi 

debatida, o Morro do Castelo é derrubado na região central da cidade. Sua 

representação é feita por um conglomerado de malocas desordenadas nas quais 
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muitas pessoas se instalaram. Isso está ligado a um conjunto de tramitações ocorridas 

na economia brasileira, segundo Abreu e Vaz, a sociedade passa: 

(...) de uma fase tipicamente mercantil exportadora para uma fase capitalista-
industrial. (...) Trata-se do momento em que a economia cafeeira fluminense 
entra em crise (...) reorientando toda uma estrutura já consolidada de 
comportamento do capital mercantil; do momento em que a cidade passa a ter 
um crescimento demográfico extremamente rápido (fruto de migrações internas 
e estrangeiras) que agravava sobremaneira a questão habitacional. (1991. P.2). 
 

Ressalta-se que a condição de vida das pessoas no local era completamente 

estapafúrdia, deprimente, uma vez que não tinham acesso a serviços sanitários 

básicos, luz ou água, portanto, é de se notar qual foi a real condição deixada a esta 

parte da sociedade.  

Lima Barreto não só observa tais absurdos ao seu redor, como também condena 

as construções dos arranha-céus, já na sua fase madura, considera-os um insulto à 

paisagem brasileira. 

Segundo o autor de Policarpo Quaresma: 

Enchemos o Rio de Janeiro de descabelados sobrados insolentes, de cinco e 
seis andares, com uma base relativamente insignificante, verdadeiras torres, a 
esmagar os sobradinhos humildes dos tempos do Império, com os seus dous 
andares acanhados e decentes. (Apud BARBOSA, 1975, p. 286). 

 
Com ironia em evidência, critica o modo por que a cidade ganha novas 

roupagens com a derrubada de árvores, vetustas fruteiras, “plantadas há meio século, 

que a avidez, a ganância e a imbecilidade vão pondo abaixo com uma inconsciência 

lamentável” (Apud Barbosa, 1975 p. 287) tanto quanto é contra “a remodelação do Rio, 

com (...) o aterro da baía de Guanabara, o arrasamento dos morros”. (Apud Barbosa, 

1975 p. 287). 

 Segundo Francisco de Assis Barbosa: 

Vivíamos, então, em plena maré dos melhoramentos, iniciados, no começo do 
século, por Pereira Passos, com a abertura da Avenida Central, e que, depois 
da guerra, tomaria novo alento, com Paulo de Frontin e Carlos Sampaio. 
(BARBOSA, 1975, p. 287). 

 
Inicia-se o ano de 1920 marcando dois eventos na capital: a visita dos reis 

belgas e a comemoração do centenário da Independência, dois anos depois. A cidade, 

já considerada uma metrópole, segundo Carlos Kessel, com mais de um milhão de 

habitantes, contava com 4.415 automóveis e era cortada por 417 quilômetros de linhas 
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de bonde. Dispunha de 50 cinemas, 9 teatros, 20 circos móveis e lia 24 jornais diários. 

(KESSEL, 2001, p. 9). Dá para se ter noção da dimensão que a cidade ganha aos 

poucos. Esse crescimento é evidenciado como um projeto que recebe cada vez mais 

espectadores. 

Lima Barreto, em artigo escrito e publicado na revista Careta, em 1921, relata: “A 

nossa administração ainda se guia pela estética urbana dos rajás asiáticos, onde a 

minoria tem direito a tudo; e os restantes, no máximo, a vida, e são obrigados a pagar 

impostos para gáudio daqueles outros”. (Apud BARBOSA, 1975, p. 288).  

O autor critica certos procedimentos de mudanças urbanas principalmente pelo 

fato de os donos do poder maquiarem a cidade, arrumarem a sala de visitas para a 

esperada recepção ao Rei belga Alberto e, em seguida, o centenário da Independência. 

Assim, pode-se considerar que Lima Barreto observa as discrepâncias sociais ao seu 

redor de modo muito similar ao da autora que o sucede, Carolina Maria de Jesus, a 

qual descreve que quando está na cidade tem a impressão de estar na sala de visita, 

rodeada de lustres e cristais; e quando na favela, sente-se um objeto fora de uso, 

“digno de estar num quarto de despejo”. (JESUS, 1960, p. 37), Talvez Lima tivesse esse 

mesmo sentimento em relação ao lugar ao qual pertencia. 

Contudo, quando Carlos Sampaio toma posse como prefeito, faz um discurso no 

dia 08 de junho: 

O momento presente é de ação porque é essencial dar à cidade o asseio 
indispensável; co-participar tanto quanto possível com o Governo Federal para 
o seu saneamento; terminar as obras de embelezamento desta cidade na qual 
a natureza encarregou-se de formar o quadro mais lindo que seria possível 
imaginar-se; e pôr em prática outros melhoramentos que, por um lado, 
permitam melhorar o que a arte humana não tem conseguido pôr à altura da 
beleza natural, e, por outro lado, sejam elementos financeiros para equilibrar o 
sistema financeiro do município. (Apud KESSEL, 2001, p. 64) 

 
Pode-se perceber a pressa de Carlos Sampaio em conduzir a cidade a novas 

reformas, tendo como base o cuidado de sua estética, uma vez que o local recebe 

grande número de turistas. Nesse meio, Lima Barreto observa esses tipos de discursos 

como absurdos, pois percebe que o país ainda passa por problemas muito maiores e 

mais importantes a serem resolvidos. Em seu artigo Urbanismo e roceirismo, publicado 

em 1920 na revista Careta, o autor “atacou a megalomania dos melhoramentos 
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apressados, dos palácios e das avenidas – o que atraiu para as cidades milhares e 

milhares de trabalhadores rurais”. (Apud BARBOSA, 1975, p. 287). 

Na contramão do ideal de Lima Barreto, a prefeitura do Rio tenta demonstrar que 

a reforma é lucrativa, então o prefeito empenha-se em afirmar que o valor gasto nas 

reformas será compensado através da venda de terrenos da Esplanada e dos aterros, 

além dos impostos prediais na nova região, legitimando-a como verdadeiro “comércio 

de luxo”.  

Na crônica Hotel 7 de setembro, pertencente à obra Marginália, Lima Barreto faz 

uma crítica direta ao então prefeito da cidade sobre a inauguração de hotel de sua 

propriedade. Não bastando as transformações descabidas na metrópole, há, 

igualmente, os princípios de uma política demagógica, cujos objetivos estão 

direcionados ao bel prazer de uma classe política. 

Segundo Lima Barreto: 

Li nos jornais que um grupo de senhoras da nossa melhor sociedade e gentis 
senhoritas inauguraram, com um chá dançante, a dez mil-réis a cabeça, o Hotel 
do Sr. Carlos Sampaio, nas encostas do morro da Viúva. Os resultados 
pecuniários de semelhante festança, segundo diziam os jornais, reverteriam em 
favor das crianças pobres, das quais as referidas senhoras e senhoritas, 
agremiadas sob o título de "Pequena Cruzada", se fizeram espontâneas 
protetoras. (BARRETO, 1961 p. 4) 

 
Observa-se que o autor não mede esforços para denunciar as proezas de sua 

época, além disso, para ele esse ato representa uma ofensa às crianças carentes, pois 

diz que, segundo o próprio prefeito, foram oito mil contos de réis pelo edifício, enquanto 

a entrada para a festa custou dez mil-réis por pessoa. Questiona ainda se é correto 

gastar tão alta quantia para abrigar milionários no hotel e deixar sem abrigo as crianças 

pobres. Por fim, finaliza seu texto com a afirmação de que “o primeiro dever da 

Municipalidade não era construir hotéis de luxo, nem hospedarias, nem zungas, nem 

quilombos, como pensa o Sr. Carlos Sampaio. O seu primeiro dever era dar assistência 

aos necessitados. (BARRETO, 1961 p. 4). 

Todavia, se os objetivos do Sr. Prefeito Carlos Sampaio haviam sido cumpridos, 

como a demolição do Morro do Castelo, por exemplo, ainda era momento de se deter 

nas comemorações do Centenário da Independência, cuja execução dependia do 

trabalho da prefeitura. Os pavilhões para exposição foram construídos desde o Palácio 



85 
 

Monroe até o mercado da Praça XV, áreas que se constituíam agora dos aterros 

oriundos do Castelo. Obtém-se por tal exposição, uma leitura da ambiguidade cuja 

marca fica cicatrizada no âmago de quem fazia parte daquela região. Pensar que as 

festividades aconteciam sobre a terra pertencente ao Morro do Castelo, o qual deixa de 

existir para o contento e turismo de uma elite que fecha os olhos à própria realidade.  

Além disso, nesse contexto da Belle-Époque, surgem novidades no espaço 

público, como o telefone, por exemplo, o qual se coloca à disposição de fregueses e 

passantes de centros comerciais, e era utilizado de maneira indiscriminada pela 

população. Segundo Kessel: “A capa da revista Careta, de 18 de novembro de 1916 

mostra a aglomeração, dentro de uma padaria, de pessoas diante do telefone, 

enquanto o dono do estabelecimento se regozija com o movimento”. (KESSEL, 2001, p. 

77). 

Percebem-se, contudo, pelas razões acima esboçadas, transformações que 

ocorrem em meio a um contexto fragmentado, de um lado com destruições e 

reconstruções e do outro, avanços como a eletricidade, os automóveis, a energia a 

vapor etc. Com essa intervenção, novas convergências sociais se tornam possíveis 

graças ao mundo em mutação ditado por diferentes meios de condução humana, sendo 

uma destas causadas pelo surgimento do telefone, que segundo Briggs e Burke 

“facilitava a descentralização, permitindo que famílias dispersas se comunicassem mais 

facilmente”. (BRIGGS, BURKE, 2004, p.155). 

Lima Barreto se sentia um estrangeiro em sua própria casa. Tudo a ele 

desenhava-se de modo artificial pelo fato de ser importado, inclusive um esporte que, 

segundo o autor vinha “deseducando a mocidade”. (SCHWARCZ, 2017, p. 178). Lima 

tenta se distanciar dos novos tempos, embora tivesse razões para tal, principalmente 

da influência dos valores e hábitos estrangeiros. Lilia Schwarcz define que um dos 

argumentos recorrentes nas suas crônicas se dá por certa ambivalência, pois “o autor 

sente saudade do que também critica”. Ou seja, por um lado previa um cuidado e 

proteção às mulheres, por exemplo e, por outro, era contra as ideias feministas que 

aterrissavam na região, assim como tanto criticava o futebol e montou, sem êxito, uma 

liga do esporte e, como não bastasse, nem as festividades de carnaval escapavam de 

sua régua crítica. 
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Em meio a essa condução de descrições das transformações do espaço do qual 

Lima Barreto fez parte, cabe ressaltar que suas escolhas não tenham sido tão 

acertadas no futuro, todavia, isso não é razão para condená-lo, uma vez que o escritor 

sempre preferiu defender seus próprios juízos. É possível estabelecer hipóteses sobre 

as suas escolhas, sendo um homem cônscio de sua condição social e com um olhar 

paradoxal, moderno que é, enveredando para o campo da ficção com o objetivo de 

permanecer vivo através das palavras.  

A composição de sua obra continua a pulsar em uma república cheia de 

incertezas. Mas uma coisa é certa, seu projeto literário sempre foi de militância, e Lima 

o defendia com unhas e dentes, não apenas para ir contra tudo e todos, mas contra 

projetos que cada vez mais excluíam os mais necessitados e carentes à sua volta.  

Lima Barreto, antes de amanuense, redator ou escritor, mesmo em suas 

ambiguidades, foi humano com olhos bem abertos ao que acontecia no espaço social 

que o cercava. Sua ironia e evidente sarcasmo denunciavam as mazelas que fizeram 

parte de sua rotina desde o nascimento. Lima Barreto foi um autor que se utilizou da 

ficção para metaforizar a própria existência, sempre inconformado com o estado das 

coisas, principalmente em relação às questões raciais no país, o que muito combatia, 

porém sabia que anos seriam necessários para que tal quadro apresentasse alguma 

mudança significativa (se é que realmente chega a apresentar).  

Portanto, para que se possa chegar a uma leitura mais específica da condição de 

Lima Barreto enquanto sujeito de seu tempo, como já foi mencionado, o último capítulo 

desta pesquisa se valerá da análise da obra O Passeador (2011), de Luciana Hidalgo, 

cujo enredo expõe como personagem-protagonista uma construção do autor de 

Policarpo Quaresma, desde os idos de 1904, em meio à reforma urbana de Pereira 

Passos sobre a qual se relatou neste capítulo, até o ano de 1921, já ambientado no 

contexto de reformas urbanas do prefeito Carlos Sampaio. Além disso, valer-se-á de 

uma observação apurada do estilo de Hidalgo, tanto na ficção quanto na teoria literária 

com a obra Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura (2008), além do 

diálogo com os biógrafos Francisco de Assis Barbosa e Lilia Schwarcz, fundamentados 

em A ordem do discurso, de Focault, e O Pacto autobiográfico, de Lejeune.  
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Além do mais, é de suma importância se ter a consciência de que as duas 

biografias aqui citadas também constroem uma personalidade, isto é, da forma como a 

ficção se abastece de doses de subjetividade, as biografias fazem recortes de um Lima 

Barreto sobre o qual os caminhos de leitura são traçados não só por quem escreve, 

mas fundamentalmente por quem lê. Igualmente, será lançado um olhar sobre a obra 

Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura, cuja publicação teve origem 

a partir da tese de Luciana Hidalgo e que, posteriormente, deu vida ao enredo de O 

Passeador (2011), o qual é um dos objetos de estudo para esta pesquisa.  
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4 AFONSO – “ES LÄSST SICH NICHT LESEN” – NÃO SE DEIXA LER 

  
... Por isso Afonso flana, fiscaliza, zela pela dignidade da 

cidade que lhe cabe. E a cada passo, percebe, cabe 
menos nessa cidade, mutante, colonizada. (HIDALGO, 

2011, p. 7) 
 

Estou cansado de dizer que os malucos foram os 
reformadores do mundo. (BARRETO, 1961, p. 42) 

 
O título deste capítulo esboça uma relação com o já referido enredo de O homem 

da multidão, de Edgar Alan Poe. Justamente por tal razão foi possível observar até o 

momento a figura de Lima Barreto, principalmente como o personagem de Hidalgo, em 

meio a uma multidão e nela, solitário transeunte, não se faz perceber, nem se deixa ler.  

Luciana Hidalgo nomeia uma de suas obras por Literatura da urgência: Lima 

Barreto no domínio da loucura (2008), cuja base de estudos se insere na análise da 

escrita dos extremos, isto é, de uma escrita produzida entre a vida e a morte dentro de 

um hospício, além de percorrer parte da ficção de Lima Barreto. A autora evidencia que 

após ser internado no Hospital Nacional dos Alienados em 1919 – 20, Lima Barreto 

acabou por levar ao extremo o signo de maldito. Ao retratar a si próprio até mesmo em 

seus romances, com a utilização de seus personagens reflexos, o escritor parte do “eu” 

para denunciar questões sociais, raciais e políticas, experienciadas diariamente na 

sociedade da Belle Époque brasileira. 

 Ao mirar sua própria autonomia, o autor de Triste fim de Policarpo Quaresma 

arquitetou um trajeto avesso a rótulos e correntes literárias, nos quais não só tinha 

problemas para se encaixar, como também contra os quais tinha uma ácida crítica. No 

entanto, por Lima Barreto pertencer a este a-lugar e representar o a-intelectual, 

eternizou sua escrita a partir da ideia de combate.  

Lejeune defende a ideia de acordo com a qual: 

Por ser uma prática solitária, a escrita é dificilmente observável e não precisa 
explicar suas operações. Daí a atmosfera de mistério que a cerca e o cuidado 
arqueológico que se tem para reconstituir as diferentes fases da produção de 
um texto, reunindo com devoção os vestígios que dela restam ou indo 
entrevistar os escritores para saber como trabalham. (LEJEUNE, 2014, os. 137 

– 38). 
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 A propósito de tal definição, observa-se o cuidado de Lima Barreto ao lidar com a 

palavra como um artefato, sobretudo no que tange à sua condição de abordar na sua 

produção a noção dos extremos, ou seja, relatar aquilo que até o momento era evitado. 

Desse modo, o autor detém a capacidade de utilizar-se do seu instrumento de trabalho 

como modo de denúncia, além de abordá-lo de maneira esteticamente ímpar.  

Na sequência da teoria literária barretiana na qual Luciana Hidalgo se insere com 

maestria, surge a construção da figura de Lima Barreto em torno de onze capítulos de 

O Passeador (2011). Associado às suas biografias, além de algumas personagens de 

seus romances, Hidalgo consegue o que pode se denominar advento, uma vez que 

recria o personagem de Lima Barreto em uma vida efêmera, contudo, sempre com 

olhar crítico sobre as mazelas da sociedade de sua época. 

 Se por um lado é possível observar dados sobre a vida do escritor, como seu 

envolvimento com o álcool e problemáticas com a doença mental, por outro se pode 

notá-lo como uma das inúmeras vítimas de preconceito racial da época, o qual perdura 

até os dias de hoje.  

 Em A ordem do discurso, Michel Foucault define alguns princípios da exclusão 

social, dentre os quais está a oposição razão e loucura. Desde a alta Idade Média, 

segundo o autor: 

O louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode 
ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo 
verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça [...] 
(FOUCAULT, 1996, p. 10 – 11) 
 

O autor afirma que se tal oposição não terminou, está para desaparecer. Desse 

modo, a palavra do louco começa a receber espaço e ser aceita. Hoje, busca-se nela 

algum sentido, com base nisso é possível entender as esferas em que Lima Barreto 

esteve inserido e a dimensão que sua linguagem deu para a literatura brasileira.  

No entanto, pode-se compreender que um dos objetivos de O Passeador seja 

exatamente expor e contextualizar o início do século XX no espaço urbano, mais 

propriamente na então capital federal, além da reconstrução histórica de uma 

sociedade pautada por uma cultura imitativa, baseada em estereótipos europeus. Seu 

enredo poderia limitar-se a elucidações sobre a vida do autor, no entanto, parece ter 

outras razões por trás de seu preenchimento de lacunas que se abrem durante a 
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leitura, cujas construções são exploradas no decorrer de observações tanto a partir das 

biografias de Lima Barreto quanto na concepção de Literatura de urgência, explorada 

por Hidalgo. 

Na obra O Passeador, importa pensar sobre esse passeador não no sentido 

daquele que apenas observa à sua volta sob certo deleite, mas em um personagem 

que deambula por entre as ruas a observar e ser observado, a inferir e questionar. Ao 

lado desse sujeito passeador há uma silhueta chamada Sofia, nome grego que significa 

literalmente sabedoria, a qual o segue através do movimento de derrubada de uma 

cidade inteira.  “Afonso está tão entretido com a inquietude de seus personagens 

invisíveis que nem nota a presença de Sofia, à espreita de sua solidão cortejada” 

(HIDALGO, 2011, p. 10-11).  

Afonso é o personagem que tudo critica, percebe o que poucos conseguem 

perceber. Está em todos os lugares, caminha sem um destino certo e se encontra 

sempre com a sombra desta menina que aos poucos se concretiza. Ambos se cruzam e 

se perdem. 

Além do próprio Afonso, é possível inferir que Sofia, em um relance de ideias 

pode relacionar-se ao homem das multidões não só de Poe, como também de 

Baudelaire, quando este, em seu capítulo “O homem do mundo” explora a concepção 

de que “[...] finalmente, precipita-se no meio da multidão à procura de um desconhecido 

cuja fisionomia, apenas vislumbrada, fascinou-o num relance. A curiosidade 

transformou-o num relance [...] numa paixão fatal. (BAUDELAIRE, p. 17, 1996). 

Ele inventa personagens e histórias em meio a uma época instável reconstruída 

literariamente. Segundo Hidalgo: 

Personagens de mundos intocados o acompanham, ou perseguem, 
alimentando-se da sua imaginação, vampirizando uma juventude mais abatida 
que a média. Ele não dá o vexame de alardear essas presenças. Passa parte 
de seus dias entre escritos e leituras, emaranhado em demônios singelos que 
por vezes vêm também em sonhos e ao longo do dia adquirem uma identidade. 
Aos poucos ganham corpo, personalidade, um lugar no mundo, um papel nas 
tramas que ele escreve. (HIDALGO, 2011, p. 13) 

 
O texto de Luciana Hidalgo é conduzido por um narrador oculto, uma espécie de 

vulto de Lima Barreto e que o acompanha por entre os escombros da cidade em 

demolição. Enquanto isso, a simbólica figura de Sofia está à espreita. No entanto, um 
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dos principais lugares do escritor em meio a um enredo reflexivo, é o sebo de Tiago, 

com este mantém diariamente discussões sobre diferentes temas e, além disso, “o 

livreiro permite que ele use o espaço como biblioteca. Afonso lê, lê, lê, sem intervalo, 

sem se mover”. (HIDALGO, 2011, p. 14).  

É certo perceber, a partir de certo ponto do romance, que Afonso deixa seu papel 

de flâneur e representa metaforicamente um passeador enquanto Sofia, com seu jeito 

enigmático começa a observá-lo, tornando-se, portanto, a observadora deste passante, 

cujo semblante não se deixa ver. Há neste aspecto uma inversão de papéis. O que 

representa Afonso na perspectiva de quem é observado? O que representa Sofia, que 

em certos momentos parece ser ficção e em outros, real? 

 Enquanto Afonso deambula, a menina perambula em sua direção, não andam 

em linha reta, mas espacialmente em busca de uma recriação sincrônica do início do 

séc. XX, em que a sociedade está pautada em superficialidades e antagonismos nada 

construtivos. Pode-se entender a figura de Sofia em razão de certa atenção ao papel 

subalterno da mulher na sociedade da época, o que acaba por ter uma atenção diversa 

na obra de Lima Barreto. 

 Em se tratando dos personagens do enredo: Sofia foi deixada quando bebê na 

porta da casa de Tiago, português mal-humorado, dono de um bem-sucedido sebo na 

Rua Gonçalves Dias. O lusitano recepciona seus fregueses com a brutalidade de um 

totalitário, no entanto conversa muito com Afonso sobre vários assuntos. Além disso, 

tem casos semanais com D. Caroline, uma francesa, dona de bordel e pela qual Sofia 

tem grande desafeto, no entanto, descobre por fim que são mãe e filha. 

 Em meio ao enredo surge a projeção de uma modernização fragilizada. São 

estas lacunas de que Hidalgo se utiliza para atingir austeros olhares sobre a 

reconstrução do Rio de Janeiro daquele tempo. “As solas quase transparentes 

denunciam o flâneur engolido pelas ruas. Faz do paletó um montinho, deixado num 

canto, e senta numa escada de madeira junto ao livro escolhido para o entardecer”. 

(HIDALGO, 2011, p.14).  

 Pode-se relacionar sua conduta com a de Gonzaga, da obra Vida e morte de 

Gonzaga de Sá, do próprio autor, uma vez que no romance o personagem central é 

biografado por Augusto Machado, narrador do enredo. Philippe Lejeune defende que “a 
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relação do personagem (no texto) com o modelo (referente extratextual) é, certamente, 

em primeiro lugar, uma relação de identidade, porém trata-se sobretudo de uma relação 

de semelhança”. (LEJEUNE, 2014, p. 46). Através de lembranças e memórias, surge 

um Gonzaga, um passeador que caminhava por muitas ruas da cidade. Não alcançou o 

título de doutor, pois seu objetivo sempre foi escapar de cerimônias. Todavia, tinha em 

mente que exercendo o cargo de funcionário público teria mais tempo para dedicar-se 

aos estudos. Em contrapartida, sempre foi frio e calculista, um pessimista em meio a 

uma sociedade inautêntica, mas manteve-se perto dos mais humildes e explorados.  

 Augusto Machado conta uma passagem em que Sá perambula pelo espaço 

urbano, muito similar ao Afonso, no romance de Hidalgo. Segundo Barreto: 

O que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade 
de locomoção. — Encontrava-o em toda parte, e nas horas mais adeantadas. 
Uma vez, ia eu de trem, vi-o pelas tristes ruas que marginam o inicio da Central; 
outra vez, era um Domingo, encontreio na praia das Flechas, em Niteroy. Nas 
ruas da cidade, já não me causava surpresa vel-o. Era em todas, pela manhan 
e pela tarde. Segui-o uma vez. Gonzaga de Sá andava metros, parava em 
frente a um sobrado, olhava, olhava e continuava. (BARRETO, 1919, p. 55)3 

 

 Gonzaga ansiava em contemplar velhos telhados e sacadas para viver da 

saudade de sua infância. Procurava por sobrados para que, em seguida, à vista deles, 

não se lhe morressem as impressões e memórias que as coisas mortas sugeriam 

durante aquela época de sua vida. “Subia morros, descia ladeiras, de vagar sempre, e 

fumando voluptuosamente, com as mãos atraz das costas, agarrando a bengala”. 

(BARRETO, 1919, p. 55 – 56). 

 Por outro lado, a já referenciada crônica Elogio da morte, que compõe a obra 

Marginália, traduz através de um gênero rico a angústia do sujeito diante de uma vida 

sem saída. De acordo com o autor, “é inútil estar vivendo, para ser dependente dos 

outros; é inútil estar vivendo para sofrer os vexames que não merecemos”. (BARRETO, 

1961, p. 42). A morte acaba por ser o aniquilamento de todos, sem exceção. É ela 

quem sagra a humanidade, pois em vida todos são conhecidos pela calúnia, no 

entanto, após a morte se é conhecido pelas boas qualidades.  

 

3
   Igualmente, alguns termos ainda se encontram com a ortografia antiga da Língua Portuguesa. Optou-se 
pela referência da obra original digitalizada, de 1919. 
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 É interessante observar que a obra Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá foi 

editado em 1919 por Monteiro Lobato, pouco tempo antes da morte de Lima Barreto. 

Inclusive, é uma narrativa em que deixa transparecer, como acontece em outras de 

suas obras, o seu inconformismo com relação não só à indiferença das pessoas de sua 

época, como também de sua condição social. Além disso, a Academia Brasileira de 

Letras, a qual impossibilitou a entrada do autor em 1919, premiou a obra com menção 

honrosa em 1920.  

 Gonzaga, assim como ocorre na crônica acima referida, se faz ainda mais 

desacreditado na humanidade e suas transformações, então percebe na morte uma 

saída. Segundo o romance, “a morte tem sido útil, e será sempre, continuou Gonzaga 

de Sá. Não é só a sabedoria que é uma meditação sobre ella — toda a civilisação 

resultou da morte”. (BARRETO, 1919, p. 142 – 43) 

 Já em O Passeador, é possível desvendar um Afonso ameno no sentido físico, 

sempre muito restrito com a palavra falada, como se pudesse ser relacionado a um 

vulto.  

 Sofia, inspiradora e misteriosa, ao esbarrar em Afonso sempre tão passageiro 

nas cenas, tanto com relação ao passado como no presente, sobre grandes canteiros 

de obras, bastou uma distração para perdê-lo de vista. O Passeador apresenta 

aspectos sinestésicos de pedreiros a darem início ao trabalho de abertura da Avenida 

Central. Sofia acompanha de longe a névoa de poeira erguida pelos pés velozes de 

Afonso, ao mesmo tempo em que um registro grave de construção ecoa em seu 

tímpano. 

Ela não deveria estar aí, mas gosta de aí estar [...] pode vislumbrar os 
bastidores da metamorfose da cidade, o momento em que o presente trapaceia 
o passado. E entende por que Afonso e Tiago tanto criticam essa trapaça 
travestida de modernização. (HIDALGO, 2011, p.16).  

 
Dentro do suspeito progresso, o prefeito Pereira Passos baixou decreto proibindo 

que se cuspa ou se escarre nos meios de transporte. Outra lei impedirá que se 

ordenhem vacas na rua. Vira-latas são recolhidos com destinos duvidosos. Mendigos 

são varridos das ruas. Uma desinfestação geral muito oportuna, mas há o sacrifício da 

população humilde em toda essa imposição de civilidade.  
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 Outro importante momento para observar a personagem Sofia é quando ela 

busca pela sombra de Afonso. Segundo Hidalgo: 

Ao sair do sebo, ela tomou o cuidado de permanecer à distância de pelo menos 
cinco metros, vendo-o entrar no Café Papagaio. [...] Afonso, desconhecedor da 
presença, agia com a espontaneidade do anônimo. Ignorava o olho-câmera que 
o inquiria, empenhado no esforço de relaxar entre uma e outra galhofa trocada 
com amigos. (HIDALGO, 2011, p. 16). 

 
É possível perceber a figura de Sofia como uma sombra de Afonso, a qual o 

busca incessantemente, mas não na sua forma física, na realidade a ideia é entender 

essa figura como uma perseguidora de sonhos do intelectual, uma vez que ela em 

determinados momentos se materializa em uma espécie de duplo do próprio autor, com 

seus problemas, ideias e as próprias dificuldades na vida em não conhecer a sua 

própria descendência. 

A busca ininterrupta de Afonso por uma razão mais lógica para sua condição de 

passeador o leva a uma mesa ao redor de amigos amanuenses, de cuja condição 

Hidalgo se apropria para descrever que à noite ambos se tornam intelectuais falantes. 

Além disso, “Afonso sabe que não deve ostentar qualquer saber. Ou acabará punido 

pela insolência de tanto ler, ele, mulato, pobre, nascido no Brasil antes dos ventos 

abolicionistas. (HIGALGO, 2011, p. 17) 

 No que tange à expressividade narrativa e ao modo como Afonso é descrito no 

enredo, pode-se constatar que em grande parte ganha forma a partir de um modo mais 

brando, como por exemplo: “Basta um respingo de álcool para o alívio da timidez, mas 

sem exageros”. (HIDALGO, 2011, p. 17). 

 Observa-se que a escrita de Hidalgo não segue uma linearidade nem confirma 

fatos de outros fatos, podendo ser estes imaginários ou até mesmo reais. Constrói um 

passeador tendo como foco central o seu contexto, isto é, a atmosfera circundante de 

um tempo com suas personagens, diferentes ruas em meio a um processo de 

metamorfose urbana. Desse modo, os capítulos do romance se posicionam 

espacialmente, são sensivelmente amarrados para que se abra um leque com 

possibilidades de visões sobre a tão misteriosa figura de Lima Barreto. Por esse viés, 

poder-se-á inferir que há uma revisão e revisitação mais sólida sobre a figura do autor 

não no romance, o qual faz ressurgir um início da Belle Époque carioca, mas na obra 



95 
 

Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura (2008), que analisa sua 

figura  como um literato que ao expressar o indizível, transforma as experiências no 

local que mais adiante chamará de Cemitério dos vivos.   

 Contudo, se Lima Barreto pode ser considerado mais do que um sujeito crítico, 

poder-se-á conferir a ele um papel de observador de uma cidade em transição, no 

romance de Luciana Hidalgo ganha o papel de personagem histórico. 

 Nas primeiras páginas do romance O Passeador, há a seguinte dedicatória: 

“Para o escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, essa ficção, um tributo” (HIDALGO, 

2011, p.5). Pode-se compreender tal obra como um tributo pelo fato de, a partir de uma 

elaborada imaginação literária de sua autora, interpor de modo muito dinâmico uma 

cena à outra, além de realçar a importância de seus personagens em meio a um tempo 

com intensos desgastes sociais.  

 Em conversa crítica com Tiago sobre os tão afamados manicômios do momento, 

Afonso cita inclusive o personagem machadiano, Dr. Simão Bacamarte, segundo 

Hidalgo:  

Pois então, peguemos o Simão Bacamarte como exemplo! Tem mesmo tudo a 
ver com um típico alienista, mas a história toda é narrada com uma distância, 
com um riso...Meu pai trabalhou durante anos num hospício e posso lhe dizer, 
meu caro amigo, que ali não existe lugar para riso não. Loucura é coisa séria, 
essa questão é bem mais complexa... (HIDALGO, 2011, p. 27) 

 
 A passagem do século XIX para o XX concebeu um novo olhar social sobre a 

classe baixa, a qual passou a ser considerada perigosa por seu contato com classes 

abastadas, denominando-se esse fato como “perigo social”, segundo Sidney Chalhoub. 

(CHALHOUB, 1996, p. 29).  

 Sendo assim, tornaram-se comuns os internamentos e a concepção de 

assistência aos menos favorecidos que eram levados a experienciar uma vida dentro 

dos hospícios. Sendo esse um dos projetos da medicina alienista, a qual tinha por 

finalidade legitimar como “doentes” as pessoas vistas socialmente como diferentes ou 

até mesmo inconvenientes. 

 Como elucidado nos primeiros capítulos deste trabalho, sabe-se que a 

configuração urbana do Rio de Janeiro no início do século XX passou por uma 

transição abrupta, o que afligiu questões não só sociais como também culturais, em 
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meio a um caos com condições sanitárias precárias, muitas doenças surgiram e, junto a 

isso, houve a desocupação de milhares de pessoas de suas residências sem ter para 

onde ir. Em Literatura como missão, Nicolau Sevcenko elucida esse contexto de forma 

a retratar a “caçada pela qual passaram as classes menos favorecidas, sendo levadas 

ordinariamente aos subúrbios”. (SEVCENKO, 1999, p.66). Essa população pobre era 

discriminada pelas vestimentas e por sua cultura, inclusive sendo ameaçada com 

isolamentos compulsórios como prisões e hospícios, projeto que se legitimou não só 

pela mídia da época, como também pelo departamento de polícia e pela medicina.  

 Nesse sentido, Lima Barreto alude à falta de oportunidades e perspectivas das 

pessoas marginalizadas por não se encaixarem em um sistema social cujo princípio era 

enxugar o espaço urbano para distanciar-se das chamadas classes incômodas. Deste 

modo, é possível compreender de maneira mais lúcida como a sociedade racista do 

início do século XX considerou e tratou de temas como a insanidade e a pobreza e, 

além disso, quais foram as cicatrizes deixadas na vida de pessoas consideradas 

dementes, como é o caso de Lima Barreto, internado por duas vezes, sendo a primeira 

em 18 de agosto a 13 de outubro de 1914 e depois em 25 de dezembro de 1919 a 02 

de fevereiro de 1920, ambas em razão de seu vício com o álcool, diagnosticado como 

alcoólatra e neurastênio, o que o fez desenvolver descrédito por parte da  população 

que o conhecia, preconcebendo-o como louco, além de delírios que se alimentavam de 

sua angústia e desilusão sobre o que via e presenciava.  

 Em seu Diário do Hospício, Lima Barreto faz uma profunda análise de aspectos 

relacionados à condição de vida dentro de tal ambiente. Para se ter uma ideia mais 

ampla, segundo o autor: 

[...] O nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o 
sequestro. Não há dinheiro que evite a Morte, quando ela tenha de vir; e não há 
dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui no Hospício, com 
as suas divisões de classes, de vestuário etc., eu só vejo um cemitério: uns 
estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim e assado, a loucura zomba 
de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos 
incompreensíveis. (BARRETO, 2017, p. 74). 

 
É evidente a ênfase que o autor faz até mesmo dentro do hospício, comparando-

o a um cemitério, quando concebe a ideia de que por um lado há carneiro perpétuo, 
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com espaço para dois caixões ao endinheirado, e por outro, ao pobre, cova rasa, 

quando o corpo é depositado na própria terra.  

Philippe Lejeune defende a ideia segundo a qual uma das razões para a escrita 

do diário se pauta no ato de “resistir”, então cita algumas personalidades e seus 

objetivos com a escrita. De acordo com o autor: 

Johann Heuchel, que pode ser comparado a Harvé Guibert e a Anne Frank, 
iniciou o seu para suportar a espera de um transplante, sua única esperança de 
sobreviver. Alfred Dreyfus começou um caderno um dia depois de sua chegada 
à Ilha do Diabo, onde viveria em condições morais e físicas opressivas. 
(LEJEUNE, 2014, p. 305) 

 

É coerente associar as razões pelas quais essas pessoas escreveram seus 

diários com a escrita íntima de Lima Barreto, uma vez que dentro do hospício, ele se 

submeteu a condições deploráveis. Essa condição o fez suportar anseios e, por fim, 

escrever.  

Lejeune justifica que para que haja “literatura íntima”, é necessário existir 

semelhança entre o autor, narrador e personagem. Desse modo, o leitor recebe papel 

importante na teoria lejeuniana, uma vez que representa o questionador sobre quem é 

o autor pelo qual se tem interesse em ler a história. O diarista, neste caso, “se protege 

da morte através da ideia de continuação”. (LEJEUNE, 2014, p. 313). Essa 

pressuposição fica mais nítida quando se tem contato com o Diário do hospício, visto 

que uma de suas funções seja nutrir-se de certa esperança através do discurso.  

Por conseguinte, compreende-se que a narrativa de O Passeador inicia tempos 

antes do internamento de Lima Barreto, no entanto, fica perceptível que o tratamento 

dado à sua personalidade acaba por ser romantizado, uma vez que o materializa como 

um sujeito tímido, requintado, leitor, mas mais reservado, sem esboçá-lo como um 

escritor que legitimou em sua época uma literatura a que se denomina aqui por 

urgência e, embora tenha sido considerado alcoólatra, foi antes de qualquer coisa um 

lúcido em meio ao processo de modernização do Brasil. 

Luciana Hidalgo explica a escolha pelo termo urgência. Segundo a autora, 

“derivado do latim urgentia, alude a uma literatura que se faz necessária, em caráter 

emergencial”. (HIDALGO, 2008, p. 181). Ou seja, aponta para uma literatura que faz 

frente à determinada situação.  
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Insere-se na ideia de literatura da urgência a construção de Diário do hospício 

por inúmeras razões. A obra foi produzida durante internações de Lima Barreto no 

hospício entre as décadas de 1910 e 20, “aí embutida toda a carga de delito, 

preconceito e aprisionamento”. (HIDALGO, 2008, p. 181).  

De acordo com a autora: 

Desta experiência traumática não se pode eximir o caráter de imprevisto, de 
incidente na trajetória de um alcoólatra sem quadro psiquiátrico, necessitado, 
porém, de tratamento médico para os delírios provocados pelo alcoolismo e 
para a degeneração física decorrente do álcool. (HIDALGO, 2008, p. 181).  
 

A partir desta ponderação, a autora destaca que na contemporaneidade um 

paciente como Lima Barreto teria uma internação em clínicas específicas de 

reabilitação, deste modo, não sendo obrigado a conviver com psicóticos.  

Em outra passagem de O Diário do Hospício, segundo o autor: 

Não me incomodo muito com o Hospício, mas o que me aborrece é essa 
intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não 
sou louco; mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões 
que as dificuldades de minha vida material há seis anos me assoberbam, de 
quando em quando dou sinais de loucura: deliro. (BARRETO, 2017, p. 34). 
 

Em determinado trecho do romance de Hidalgo, Afonso é questionado por um 

policial dentro da própria repartição em que trabalha, não sendo a primeira vez que isso 

ocorre, dando a perceber que se trata de implicância.  

Afonso persiste no percurso até sentir uma mão pesada em seu ombro e ouvir a 
entonação de um militar, como se este se dirigisse a subordinados num campo 
de guerra. Ao virar para trás, a cara grosseira de um indivíduo fardado ocupa 
toda a perspectiva. Ele é a versão encarnada do ogro de seus pesadelos 
infantis, por isso de início se assusta, para em seguida cravá-lo, olho no olho. 
(HIDALGO, 2011, p. 162) 

 
Importa ressaltar, sobretudo, que Lima Barreto, segundo dados de O Diário do 

Hospício, ingressa, por concurso, no dia 27 de outubro de 1903, na Secretaria da 

Guerra, onde exerce o cargo de amanuense. Sabe-se que teve muitas licenças para o 

tratamento de sua saúde e dos problemas adquiridos com o álcool e, ao fim, é 

considerado inválido ao serviço público, quando se aposenta em 1918. 

É incessante o preconceito que sofre em vida, e contra o qual luta com palavras. 

Então, se de um lado “o que é verdade na raça branca, por outro não é extensivo ao 

resto” (HIDALGO, 2011, p. 163), pois ele, mulato ou negro, está condenado a ser 
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confundido com qualquer coisa, menos com um ser humano. Sua vida será sempre 

cheia desse tipo de desgosto. Em O Passeador, Afonso demonstra interesse contínuo 

pela escrita literária, cujo alicerce representa o seu campo de defesa. Sempre tem nos 

bolsos tiras de papel em branco para anotações futuras. Enfatiza não só a sua, mas as 

histórias de tantos premidos pela cor. Lembra de uma frase de Luiz da Gama, poeta e 

jornalista de século anterior ao seu: “Todo escravo que mata o seu senhor pratica um 

ato de legítima defesa”. (HIDALGO, 2011, p. 164). Essa ideia é sua demonstração de 

luta e urgência perante a vida, além de contar com o poder de demonstrar por vias da 

prosa a dimensão e as contradições de sua época.  

Em O Passeador há um Lima Barreto que desde muito cedo revolta-se contra as 

regras burguesas às quais precisa se adaptar, pois seu padrinho o auxilia 

financeiramente para que tenha boa educação, mas é de se observar que fica amuado 

entre dois lados, dois mundos completamente opostos. 

 Segundo Luciana Hidalgo: 

Aos 10 anos era já uma criança partida entre a semana passada num colégio 
particular e aos sábados-domingos na morada paterna, nos domínios do 
manicômio, conforme o sistema de colônia. Em retrospecto, ele se assiste, a 
silhueta instável da meninice, a tentar uma linha reta do descampado perto de 
casa. Ao redor, espalham-se mangueiras rodeadas de homens que já não 
sabem o que são. Todo aquele cenário ajuda a tornar mais sinuosas suas 
linhas, que a princípio ele pretendia retas. (HIDALGO, 2011, p. 38) 

 
Afonso era obrigado a passar os fins de semana no hospício, e desde a época 

perde o rumo numa tensão indecifrável entre dois mundos distintos: o privado, mais 

pobre, e o coletivo, ditado por meninos ricos. E ao decorrer da trama, Afonso, no 

ambiente da ficção se torna a cada nova página um sujeito recostado à parede, uma 

espécie de personalidade que se camufla em meio a tantas pessoas. “Nada mais 

perigoso do que a multidão sem face, Afonso conclui intimamente”. (HIDALGO, 2011, p. 

40). Ou seja, uma multidão que perde sua identidade e por consequência se organiza 

de maneira automática. 

Em O homem da multidão, Edgar Allan Poe posiciona a vida na cidade de modo 

alegórico, em que o flâneur possui maneiras como o observar atento e seu andar 

interessado nas ruas. Na narrativa de Poe, há um narrador que busca informações 

sobre um personagem desconhecido, como numa espécie de investigação, o que 
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ocorre de forma paralela em O Passeador, quando a personagem Sofia também busca 

sondar a vida de Afonso, cuja personalidade não se deixa ler e que a todo instante em 

meio à multidão, em sua solidão, extrai, na cidade, o poético da história.  

Já Baudelaire, o poeta da modernidade, menciona sobre o passeador pensativo 

e solitário, ou até mesmo andarilho urbano, cuja acepção também se relaciona ao 

flâneur, uma vez que quem não sabe povoar a   sua   solidão   também   não   sabe   

estar   só   em   meio   a   uma   multidão atarefada. Se no conto de Poe pode ser 

observado o homem da multidão, em O Passeador percebe-se Afonso como um 

homem que se dissolve em preconceitos e contradições. Deste modo, pode-se 

relacionar às concepções dadas tanto por Baudelaire quanto por Poe, contudo, 

sabendo-se que os critérios destas relações literárias, como espaço social e político, 

feitas até o momento são distintos, principalmente quando se analisa o espaço social 

brasileiro da época barretiana.  

 Da forma como afirma Poe sobre o outro, isto é, aquele que “não se deixa ler”, 

uma vez que não dispõe de vínculos sociais ou até mesmo culturais com partes da 

multidão, pode-se comparar a Afonso cuja personalidade dificilmente se encaixa com 

propostas vinculadas à sociedade de sua época. Isso fica nítido em seus 

posicionamentos não só literários como ideológicos, uma vez que dificilmente se 

correspondem aos modelos sociais pré-estabelecidos de sua época. Em O homem da 

multidão, o narrador tenta manter o observado de modo frenético sobre suas vistas e, 

na sequência, quando se depara com o velho decrépito pensa sobre a extraordinária 

história que não estaria escrita naquele peito.  

 No entanto, se o flâneur europeu pode ser entendido como pertencente a esse 

mar de gente denominado multidão, Afonso, por outro lado se deflagra num mar 

horroroso e sem piedade de pessoas esquecidas de si próprias. Segundo Luciana 

Hidalgo:  

Só ele se atola nessa cidade, começa então a perceber, quase paralela, 
invisível aos outros. Pedestres o ignoram. Ele é aquele que ninguém vê, sim, já 
sabe, mas nessa situação específica é impossível não enxergá-lo e seu 
combate com as garras pegajosas da capital. Busca rostos familiares, em vão. 
(HIDALGO, 2011, p. 118). 

 



101 
 

A este homem invisível é dada uma matéria muito rica e, no romance de Hidalgo 

é razoável aferir essa ideia por uma alegoria. Essa formulação pode ser concretizada 

pela relação lógica entre o nome de Sofia e Sabedoria, visto que durante o enredo 

ambos se cruzam, contudo sem relacionar-se de modo íntimo. Um exemplo claro disso 

é quando Sofia o convida para seu aniversário. Afonso fica sem reação, mas diz que 

irá. Então, no dia da comemoração, antes ele vai a um bar e, após beber seis copos de 

cachaça e, “quando enfim estiou [a chuva] saiu com o alívio da decisão certa. 

Impossível resistir a Sofia”. (HIDALGO, 2011, p. 120).  

Além do mais, Afonso sofre preconceito por ser negro em uma sociedade com 

princípios cada vez mais hegemônicos. No romance fica clara a intenção expressiva de 

pincelar a narrativa com doses de um sofrimento romantizado, se diz romantizado pelo 

fato de o autor de Policarpo defender-se dos ataques literariamente e se persuadir de 

que “é triste não ser branco”. (HIDALGO, 2011, p. 43). 

Exemplo do preconceito sofrido encontra-se em Marginália, com o texto “Os 

negros”, em que os personagens se inserem nos tenebrosos tempos da escravidão. 

Segundo Lima Barreto: 

Andei uma porção de dias. As pernas doíam-me, os braços, o corpo, e 
carregavam muito peso. Se queria descanso, lá vinham uns homens com 
chicotes. Vínhamos muitos de vários lugares. Cada qual falava uma língua. Não 
nos entendíamos. Todo o dia, morriam dois, quatro; e os urubus 
acompanhavam-nos sempre. Minha terra... Não sei... Era perto de um rio, muito 
largo, como o mar, mas roncava mais... Sim! Tudo era negro lá... Um dia, houve 
um grande estrépito, barulho, tiros e quando dei acordo de mim estava atado, 
amarrado e... marchei... Não sei... Não sei... (BARRETO, 1961, 308) 
 

Outro exemplo de tal preconceito é quando no aniversário de Sofia, Carolina, 

uma cafetina com quem Tiago tem relação há muito tempo, e pela qual Sofia tem pouco 

apreço, discorre sobre Afonso um pensamento difamatório ao extremo. “Ela não aceita 

bem os efeitos da abolição, a miscigenação de ex-escravos à burguesia branca, 

europeizada. Instalada no Brasil há mais de 30 anos, ainda refuta a transição”. 

(HIDALGO, 2011, p. 126). Por tal viés pode-se conceber a figura de Carolina como uma 

representante dentro da narrativa de uma sociedade brasileira racista do início do 

momento de Lima Barreto. 

Luciana Hidalgo lança outras ideias a serem questionadas no romance, como, 

por exemplo, quando o autor tenta se concentrar nas suas questões mais íntimas para 
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utilizar personagens fictícios mesclados à sua realidade. Utiliza, pois, seus personagens 

como porta-vozes, sendo a garantia de sua clandestinidade. Com eles consegue dizer o 

que pensa, denunciar injustiças sem se complicar de modo explícito. Por tal via, Hidalgo 

consegue explorar metodicamente algumas características de Lima Barreto, 

principalmente na sua simpatia ao colocar dentro da literatura propostas e conceitos 

voltados a uma realidade cruel. 

Segundo a autora: 

Essa passagem secreta do real para o ficcional é um dos trunfos do escritor, 
pensa Afonso, que nesse momento faz planos, projeta livros a serem escritos e 
acredita que a literatura deve repercutir a realidade, promover transformações 
políticas, revoluções sociais... (HIDALGO, 2011, p. 52) 

 
Em busca de uma inspiração, Afonso flutua pelo centro da cidade, mais uma vez 

obtém-se a visão de um Rio modelado em nostalgias, com vielas que diariamente 

observam a simplicidade das casas de tabique condenadas e bulevares são abertos 

pelo prefeito à custa de desapropriações. A topografia de linhas tortas é apagada para 

dar lugar a um desenho reto. Afonso se inquieta temendo o mesmo que ocorreu na 

Paris de Haussmann e pensa que em breve a então capital perderá sua fisionomia 

histórica dos tempos de Dom João.  

Por tal perda de identidade urbana, os boatos são todos sobre alargamentos das 

ruas e retalhamentos do tecido urbano, e tudo isso em nome de um suspeito chamado 

progresso. Além de alguns jornais denominarem o prefeito Pereira Passos como 

Ditador da modernidade, Afonso também se apropria de tal termo, mas em voz baixa, 

desconfiando da real serventia da modernidade.  

Em conversa com o Afonso, o livreiro Tiago também esboça reações negativas 

sobre os processos de mudanças ocorridas na então capital, em razão de sua defesa 

de uma cidade que cultive suas tradições históricas.  

Segundo Hidalgo: 

Pois vejam vocês, todas essas tradições estão com os dias contados. Tudo isso 
está prestes a acabar com a tal iluminação elétrica, que já vem ganhando 
espaço aqui pelo Centro. As companhias estrangeiras não param de chegar e 
vão se estabelecendo por aí sem o menor controle. Já soube que a tal da 
avenida Central vai ser ladeada por alguns postes com essas novas luminárias. 
É mais uma rasteira dessa tal de modernidade, que pouco a pouco acaba com 
nossos valores mais bonitos e antigos... (HIDALGO, 2011, p. 137). 
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O autor passeia e se despede dos escombros da cidade, a observar os restos de 

materiais utilizados nas obras, tanto na Rua do Ouvidor até Botafogo, percorrendo 

quilômetros para o enterro dos ossos da capital obsoleta. Afonso não tem certeza se 

quer fazer parte dessa engrenagem, no entanto está certo de que quer escrever.  

Segundo Hidalgo: 

Ao ler os escritos de seus contemporâneos, não se reconhece. O Brasil da sua 
perspectiva parece invisível. E indizível, [...] Ele até solta um riso nervoso ao 
pensar que, ao atravessar pela primeira vez a sublime porta, suou frio, 
preocupado com a aparência, o que diriam de seu comportamento. Passadas 
as horas, percebeu que ele era aquilo que não se vê. Um ponto deslocado no 
meio de uma página toda tomada pelas letras. (HIDALGO, 2011, p. 66). 

 
O personagem de Lima Barreto se reconhece isolado em um pedaço de mundo 

que ele próprio fatiou para si, enquanto seu maior objetivo é a busca incessante pelas 

ideias. Rende-se à análise dos costumes da sociedade carioca enquanto perambula 

pelas estradas. Fala consigo mesmo, ficcionaliza histórias, cujos enredos vêm também 

através dos sonhos que são traduzidos ao papel logo ao acordar. A todo instante anota 

detalhes que em seguida podem ser úteis.  

Mas, ao passo que a narrativa ganha corpo, Sofia, como uma velha silhueta, 

uma espécie de narrador onisciente, participativo, supervisiona os passos e até mesmo 

a conduta e as leituras de Afonso. Procura investigá-lo; na visão da menina, ele se 

deixa guiar por uma ambição desmedida. O escritor é a pessoa mais culta e inteligente 

que conhece e, quem sabe por esta razão deixe transparecer uma arrogância, 

principalmente nas conversas com o português Tiago.  

E como que havendo um esconderijo dentro de si, ele esconde certa 

desconfiança da humanidade, por isso evita contágios íntimos ou olhares cruzados. 

Apresenta-se no romance sempre muito reservado, suspeitando dos homens e 

temendo as mulheres. Seu lugar em meio à sociedade é como o lugar de um 

malabarista em uma corda bamba. 

Ao deparar-se com a manchete do dia: “Cafetina e criada degoladas em casa de 

tolerância” (HIDALGO, 2011, p. 165), Afonso tem um sobressalto, pois descobre que 

Dona Carolina, com a qual Tiago, o dono da livraria, mantinha relações está morta. 

Nesta altura do romance desvendam-se alguns mistérios. O primeiro é que Carolina 

Morel nasceu em Paris e estava no Rio há décadas, proprietária de um dos mais 
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famosos prostíbulos da cidade. Foi assassinada a sangue frio. Além disso, seu ajudante 

e criado, Chico, o faz-tudo que era mantido cativo numa afronta pessoal à Lei Áurea 

estava foragido. Surge o questionamento de que Chico, como um não cidadão, poderia 

ter realizado tal crime em busca, segundo a ideia de Luiz Gama, de legítima defesa? 

Segundo Luciana Hidalgo: 

Nessa sociedade, um negro que mata uma branca é um homem proscrito. Se a 

condição fosse inversa, uma branca a matar um negro, a repercussão seria 

outra. Em algum momento, aparecia alguém para dizer o quanto ele teria 

atiçado a criminosa, o quanto teria feito por merecer. (HIDALGO, 2011, p. 168). 

Pode-se avaliar com tal reflexão trazida por um narrador em terceira pessoa, 

com ampla visão sobre os acontecimentos e cuja habilidade de criar espaços inaugura 

novas maneiras de esboçar não somente o personagem de Lima Barreto, mas 

sobretudo o seu entorno e acima de tudo, as diferenças sociais e preconceitos impostos 

àqueles condenados à pobreza.  

O passeador refaz o seu percurso e se encontra com a menina Sofia, ao lado da 

qual ele é outro, como uma espécie de forasteiro. A cidade onde está é estrangeira. 

Tudo ali se modifica e Afonso fala sobre um tema que domina: os nomes de algumas 

ruas da cidade. Por outro lado, ele também gosta de escutá-la, com “seu discurso 

conciso e sem barroquismos femininos”. (HIDALGO, 2011, p. 174). E num momento 

crucial, Sofia diz ser filha de Dona Caroline. A narrativa antecede um abalo, e ela 

descobriu tal informação com uma das prostitutas do bordel, Madalena. Sem grandes 

explicações, apenas descobre, por fim, que todos os bens da cafetina pertencem a si, 

até mesmo o medalhão de ouro que Madalena traz nas mãos. 

A partir de um sentido de analogias, a narrativa de O Passeador arquiteta uma 

relação imagética entre Afonso e Sofia, uma vez que é possível compreendê-la de 

modo a perceber a figura da moça como uma silhueta a fugir e ao mesmo tempo 

encontrar-se com o autor. E, do modo como este não se deixa ser decifrado, também 

não consegue decifrá-la, em certa passagem “ela anda depressa, agora corre, e a essa 

altura está quase tão longe, e fluída quanto o mar”. (HIDALGO, 2011, p. 177). 

Sofia deixa-se escorrer, derramar-se pela rua. E de forma inesperada percebe-se 

que Afonso tenta segurá-la nas mãos sem nunca a abandonar, mas ele é um sujeito a 

andar em círculos em torno de si próprio.  
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Segundo Hidalgo: 

De várias formas, o mundo de Sofia é um mundo onde ele gostaria muito de 
viver. Mas não sabe se é capaz de conjugar solidões, a sua e a dela, na fina 
travessia pela vida. As solidões são, para ele, vasos incomunicáveis. Há alguns 
minutos, por exemplo, pensava abrir uma passagem, entendê-la integralmente, 
e eis que ela se esquiva. Nesse último momento de elucubrações, perdeu-a de 
vista. (HIDALGO, 2011, p. 177).  

 
Afonso busca a Biblioteca Nacional, a mesma por ele criticada na crônica A 

Biblioteca, na obra Marginália. Ao olhar à direita e à esquerda, percebe a presença de 

três vultos ao seu lado. Vê-os como espectros e não consegue defini-los. Está agora no 

ano de 1921, pouco antes de sua morte, relembra os momentos quando a cidade 

passou por tantas reformas e, a avenida pela qual passeia agora tem o nome de Rio 

Branco, regida por ruídos, motores e luzes elétricas, a cidade se tornou um palimpsesto 

de cidades.  

Afonso caminha, ao fim, entre a multidão que marcha como se respondesse a 

um alarme. Está imóvel no centro de um carrossel que dá voltas numa velocidade 

alarmante. Reconhece fisionomias a circularem na direção oposta à sua, enquanto ele 

permanece estanque. Com a violência do giro, os rostos aos poucos perdem o feitio, 

derretem-se num líquido sombrio.  

Segundo Luciana Hidalgo: 

Acossa a cidade? Indaga-se Afonso. Ele mesmo tem a resposta: acossou um 
dia, há décadas, em algum século anterior a este. Em desespero, corre dali, 
como se a distância física o ajudasse a desembaraçar dos ardis do imaginário. 
Pega outra direção, qualquer uma, e começa a se acalmar. (HIDALGO, 2011, p. 
182) 
 

 Tomado pela história, fatos e ficções, encontra-se, ao final do último capítulo, um 

relato que adentra no cerne da urgência literária realizada por Lima Barreto e, com 

riqueza de detalhes, o personagem principal do romance se depara e se relaciona com 

três conhecidas personagens da ficção brasileira: Isaías, de Recordações do escrivão 

Isaías Caminha – Exaltado, acha que a questão racial está na origem de toda a 

angústia do autor, em seguida com Policarpo, de Triste fim de Policarpo Quaresma – 

Lamenta em Afonso o excesso de utopia, o mesmo idealismo que o levou a, no 

romance, ser internado no hospício e, por último, Gonzaga, de Vida e morte de M. J. 

Gonzaga de Sá – Este não tem o tom acusatório dos outros personagens, apenas 
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comenta humildemente a solidão de Afonso, a opção pelo celibato, todo seu sacrifício 

pela literatura. “Sabe apenas que um dia, a conselho de Flaubert, entre a mulher e a 

musa, escolheu esta última”. (HIDALGO, 2011, p. 189). E em seguida Afonso percorre 

algumas quadras da Avenida Rio Branco, pensa de que servem as noções de tempo e 

espaço, dados reais e ficcionais, pessoas e personagens, percebe Sofia. Segue 

adiante, trôpego num caminho onde as costuras imaginárias entre passado, presente e 

futuro parecem para sempre desfeitas.  

  

4.1 Literatura emergencial de um eu sem filtro 
 
 Muitas são hoje as teses que buscam dar notoriedade à figura de Lima Barreto. 

Além disso, ainda são muitas contradições sociais encontradas no Brasil em pleno 

século XXI, quando já se passaram quase cem anos da morte do autor. Em suma, o 

mais importante é entender os percursos calamitosos enfrentados por grande parte de 

uma população da qual pertenceu Barreto e, sobretudo, entendê-lo como um escritor 

nutrido de uma consciência literária inesgotável, cuja parte de sua capacidade de criar 

pode ter partido dos reflexos de sua própria existência. Deste modo pode-se afirmar 

que sua ficção funciona como um espelho reverso da realidade, através da qual 

ressurgem paradigmas que muitas vezes tentam ser socialmente velados.  

 Buscou-se até então expandir conceitos vindos de diferentes fontes sobre essa 

figura tão significativa para a literatura nacional, não com o objetivo de enaltecê-lo 

apenas como uma espécie de homenagem, mas com o sentido fundamental de 

compreendê-lo como um sujeito agente, isto é, ativo a debater e lutar por melhores 

condições àqueles marginalizados e esquecidos. Por isso também se tem a ideia de 

que seus enredos são cotidianos, críticos e autorreflexivos, pois representam um “abrir 

de olhos” a uma população cada vez mais vendada.  

 Lima Barreto compôs uma literatura por vias da qual acentuou uma crítica 

intensa a questões que até então não eram tão exploradas esteticamente, temas como 

a loucura, o preconceito e a desigualdade social. Foucault defende em A ordem do 

discurso a hipótese de acordo com a qual há, em nossa sociedade, procedimentos de 
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exclusão, além da já referida oposição razão e loucura, sendo mais comum: a 

interdição. Segundo o autor: 

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 
tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 
qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou 
exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se 
cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que 
não cessa de se modificar. (FOUCAULT, 1996, p. 9) 

 

 Por este ponto de vista, o discurso não representa somente aquilo que oculta o 

desejo, mas é o próprio objeto do desejo, além disso, a história não para de ensinar. 

Foucault argumenta que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 10). Ressalta-se sobretudo o valor que Lima 

Barreto ganha a partir desta referência, pois sua escrita através da qual arquitetou sua 

luta recebe uma importância significativa. 

 Além disso, para Foucault, o discurso acaba sendo um instrumento de 

organização da prática que estrutura certo imaginário social. E, por ser um instrumento 

do desejo, deixa de lado a representação dos sentidos pelos quais se luta. Além do 

mais, o discurso se caracteriza como uma forma de separação entre o verdadeiro e o 

falso.  

Notou-se em O Passeador, de Luciana Hidalgo, uma narrativa cuja característica 

rudimentar foi contextualizar as transformações urbanas e sociais ocorridas na cidade 

do Rio de Janeiro entre os anos de 1904, início do enredo, até 1921, um ano antes da 

morte de Afonso Henrique de Lima Barreto. Nesse ambiente da ficção, Hidalgo 

apresenta um personagem que percorre as ruas a deambular sob um estado de 

emergência de sua escrita. É imprescindível compreender as concepções sinestésicas 

apresentadas pela autora, como por exemplo as vistas que se tem da cidade, as quais 

direcionam a obra para uma análise sobre a revolta pela exclusão social, a denúncia 

contra as minorias e contra as persistências da escravidão no cotidiano da República, 

no entanto, percebe-se o pouco espaço dado às questões de sua loucura como 

expressão do inconformismo, além de seus dilemas com o álcool, com que teve 

problemas durante vinte anos ininterruptos.  



108 
 

 Como já mencionado, o fim da narrativa do romance de Luciana Hidalgo ocorre 

em 1921, quando a partir de suas biografias o autor de Clara dos Anjos já se apresenta 

com sérios problemas de saúde. “Muito debochado, brincava com a mania de 

celebração que, como uma onda, inundava os brasileiros”. (SCHWARCZ, 2017, p. 483). 

Lima Barreto, nesse período, estava cada vez mais recluso em sua casa, pois 

metabolizava mal a bebida, da qual como consequência se deu um reumatismo 

poliarticular e hipercinese cardíaca, o que o impedia de caminhar. 

 Segundo a biógrafa do autor, Lilia Moritz Schwarcz: 

O certo é que Lima já se aventurava pouco a passear pelo centro da cidade. 
Mas, quando chegou o tão anunciado Centenário de 1922, resolveu passar o 
dia todo fora de casa. Tentava entender que independência era aquela que os 
brasileiros tanto celebravam. Aproveitou, então, para rever seus lugares 
preferidos na vistosa capital do país. (SCHWARCZ, 2017, p. 483). 

 
Tanto em suas biografias quanto no romance, o autor se mantém crítico aos 

empecilhos sociais, principalmente no que tange a questões como preconceito, 

exclusão social e dura crítica à República. Seus escritos mesclam a realidade com a 

ficção, e isso acaba o particularizando, principalmente por utilizar uma linguagem 

denominada, segundo a própria Hidalgo, por “confissões de um eu sem filtro”. 

(HIDALGO, 2008, p. 47).   

Segundo Francisco de Assis Barbosa, biógrafo do autor: 

Lima Barreto desnorteava quase sempre os companheiros de farra. Não raro, 
desaparecia do grupo e ia beber sozinho, longe de todos, o seu parati. É que 
sentia necessidade de andar, bebericando aqui, ali, acolá, mais adiante, 
vencendo enormes distâncias a pé, até mais não poder, tonto de álcool e morto 
de cansaço. Caía nas sarjetas e assim se deixava ficar, dormindo a sono solto, 
como qualquer pobre-diabo das ruas. (BARBOSA, 1975, p. 216) 

 
Na narrativa de O Passeador, o homem solitário abstrai-se da vida em percalços 

de cuja natureza se pode compreendê-lo como um vulto apenas, isto é, a imagem do 

personagem criado por Hidalgo está em uma dimensão mais literária e misteriosa do 

que a exposta por Barbosa, segundo a qual Lima Barreto desaparece em busca daquilo 

que melhor lhe satisfaz ou daquilo que o distancie da vida real.  

Outro exemplo disso se dá em 1906 ou 1907, quando durante o carnaval ele tem 

um rompante e desaparece da roda de amigos. Relata em seguida a Antônio Noronha 

Santos que, ao passar por uma roda, todos começaram a cantar a música da moda 
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naquele período: “Vem cá, mulata! Não vou lá não” (BARBOSA, 1975, p. 217), ele se 

lembrou de sua mãe, e que o convite canalha era como se fosse dirigido a ela. Nota-se, 

pois, um interesse forte em combater esses tipos de preconceitos que assombram por 

muito tempo a realidade de tantos brasileiros. Inclusive, este é um exemplo claro de sua 

literatura militante e combativa, de cujo cerne se podem retirar propostas inovadoras 

principalmente com vistas a transformações sociais na passagem do século XIX para o 

XX.  

Por outro lado, em Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura, 

Hidalgo refere-se a algumas ideias de Michel Foucault, o qual formula o conceito de 

“escrita de si” em um contexto de uma quantidade expressiva de estudos com base nas 

artes de si em civilizações como a grega e romana. A escrita de si carrega 

características de quem escreve, oferecendo contribuições para relacionar o sujeito 

com a obra, isto é, pode-se identificar no texto características intrínsecas ao autor. De 

acordo com Foucault, a escrita transforma a coisa vista ou ouvida "em forças e em 

sangue”. (FOUCAULT, 1992, p. 143). 

A premissa neste capítulo não é referenciar a concepção de tais civilizações por 

Foucault, mas abordar teoricamente a visão que Luciana Hidalgo esclarece sobre a 

personalidade de Barreto quando este é internado pela segunda vez, em 1919, mesmo 

ano em que produz seus escritos íntimos com o enredo de Diário de Hospício. 

Sustenta-se a ideia de que, a partir das configurações expostas com base na teoria de 

Foucault, pode-se compreender de maneira mais clara e acessível a visão de Hidalgo 

com relação à percepção de Barreto sobre a segunda dimensão de sua vida, no 

hospício.  

No relato de si, produzido no hospício, o autor, além de descrever o ambiente, 

bem como sua rotina, analisou os internos como também os médicos e seus diferentes 

perfis, compreendendo as diferenças de tratamento aos mais abastados com relação 

aos mais carentes e, fundamentalmente, fez uma autoanálise de seus fracassos como 

ser humano, seus problemas familiares (principalmente com relação ao seu pai, João 

Henriques de Lima Barreto, que sofria de psicose). 

Segundo Lima Barreto: 
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Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a 
nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. [...] Deram-me uma caneca de 
mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de 
capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e 
miséria. (BARRETO, 2017, p. 23) 
 

 Além de haver duras críticas à sociedade hipócrita de seu tempo, cuja 

característica se relacionava ao sistema de pistolões, desigualdades e discriminações, 

enfim, todos estes anseios que constam também em suas crônicas e romances.   

Já se falou sobre a produção de Lima Barreto associar-se à sua própria vida. 

Inclusive suas biografias ganham corpo e forma quando o retratam comparando-o com 

alguns de seus personagens, como Gonzaga de Sá, por exemplo, ou até mesmo 

relacionando familiares com seres da ficção. Contudo, segundo Lejeune: 

No caso do nome fictício (isto é, diferente do nome do autor) dado a um 
personagem que conta sua vida, o leitor pode ter razões de pensar que a 
história vivida pelo personagem é exatamente a do autor: seja por comparação 
com outros textos, seja por informações externas, ou até mesmo pela própria 
leitura da narrativa que não parece ser de ficção. (LEJEUNE, 2014, p. 29) 

 

Mesmo que haja motivos para pensar que a história do personagem dentro da 

ficção seja muito próxima daquela apresentada pela vida real, o texto não pode ser 

considerado uma autobiografia, pois esta pressupõe uma identidade assumida. 

Quando é internado pela segunda vez, Lima Barreto já conta com o tripé de sua 

produção, autor de Recordações do escrivão Isaias Caminhas (1909), Triste fim de 

Policarpo Quaresma (publicado em livro em 1916) e Vida e morte de M. J. Gonzaga de 

Sá (1919). Concomitantemente, por uma questão de comparação, são as personagens 

principais destes romances que se materializam para Afonso na obra O Passeador. 

Durante certa epifania, ele percebe sua presença a alimentar-se de doses de realidade, 

ao passo que a realidade ou o real, se alimenta da ficção. Por tal razão se pode 

confirmar uma via de mão dupla em que os sentidos são alicerçados na experiência 

decorrente do que é visto, ouvido e experienciado.  

Segundo Luciana Hidalgo: 

O diário pode ser lido como o esforço de reconstrução de fragmentos do eu, 
organização de delírios e pensamentos, entre outras finalidades. É preciso 
lembrar que, apesar de o diagnóstico de Lima Barreto no Hospital Nacional dos 
Alienados, alcoolismo, não representar caso grave no hospício nem mesmo 
significar loucura propriamente, o autor confessou alucinações devido à bebida, 
o que justificou a internação provisória. (HIDALGO, 2008, p. 51). 
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Interessante refletir sobre a psiquiatria da época, para a qual o uso de álcool era 

considerado indução para transformação na índole moral, trazendo mudanças na 

personalidade e no caráter do sujeito. Isso caracteriza também o modelo de sociedade 

em meio à qual Barreto esteve envolvido.  

Se temos em mente o modo pelo qual o criador de Policarpo Quaresma vem 

sendo tratado neste estudo, através de modelos criados não só por biógrafos como 

também pela literatura, pode-se compreender facilmente algumas cenas em que o real 

pede passagem e se ausenta, enquanto a ficção embarca numa profunda dialética 

imaginária acerca de sua personalidade. No entanto, não é possível discorrer sobre seu 

Diário do Hospício como sendo autobiográfica, uma vez que em determinados trechos 

há, igualmente, a sensibilidade da criação artística, partículas em que fantasia e 

realidade se tornam um só produto.  

A riqueza da escrita barretiana se dá, segundo Hidalgo, por sua 

“multifuncionalidade da escrita de si” (HIDALGO, 2008, p. 52), uma produção que 

ocorre dentro de um espaço em situação de cárcere que, ao fim, acaba se 

materializando na peça chave do autor, isto é, sua escrita é o mais potente remédio 

contra as misérias da instituição Hospício.  

De acordo com Lejeune, “ter um diário tornou-se, para o indivíduo, uma maneira 

possível de viver”. (LEJEUNE, 2014, p. 302). Talvez no caso de Lima Barreto seja uma 

maneira de sobreviver a tantos empecilhos. Seu diário é o lugar onde transforma o foro 

íntimo em um campo de defesa, no qual busca energias e busca forças.  

Além disso, para reafirmar o valor de sua produção, há informações de que Lima 

Barreto escreveu seu Diário do hospício em 79 tiras, as quais estão hoje disponíveis no 

acervo da Biblioteca Nacional. Além de trazerem o conceito de que ele tentou organizar 

suas ideias por tais escritos, contudo, escrevia a lápis na frente e no verso de pequenas 

folhas, o que comprova a dificuldade que tinha em conseguir papel dentro da 

instituição.  

Lejeune explora uma passagem que acrescenta uma reflexão sobre o suporte do 

diário, segundo o autor, “há dois grandes tipos de suporte possíveis: o caderno e as 

folhas soltas, portanto, o contínuo e o descontínuo”. (LEJEUNE, 2014, p. 337). Além 
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disso, o autor defende a hipótese de acordo com a qual a escrita do diário no caderno 

não convence, pois acaba por ser uma garantia de continuidade. Em referência a isso, 

se pode imaginar a base profunda que teve o romance inacabado Cemitério dos vivos 

na produção do Diário do hospício. É provável que Lima Barreto tivesse consciência da 

garantia de sua escrita nas tiras soltas de papel. Não há possibilidade, segundo 

Lejeune, de “fazer luto de um caderno que, uma vez concluído, deixa de ser uma 

imagem do todo para voltar a ser, de certa maneira, um simples caderno solto”. 

(Lejeune, 2014, p. 338). O caderno opera no plano fantasmático, o que Paul Ricoeur 

chama de “identidade narrativa”. (RICOEUR apud Lejeune, 2014, p. 338).  

A proposta de Literatura da urgência é servir de apoio teórico para o personagem 

que se materializa em Afonso no romance O Passeador. É perceptível a relação íntima 

estabelecida por Hidalgo na construção de Barreto em ambas as obras e, sobretudo, na 

sua ambientação em meio a um período de grandes transformações sociais e políticas. 

Ressalta-se, igualmente, a análise feita até aqui para readequar e reorganizar Lima 

Barreto em seu tempo a fim de compreender de modo mais amplo, o seu olhar sobre 

uma possível utopia sociopolítica. Mas se o século XIX, com a chegada da República, 

não foi capaz de democratizar espaços e apresentar novos parâmetros para o povo 

esperançoso por dias melhores, muito menos o fez o século XX, com grandes abalos e 

derrocadas que puseram vidas abaixo de qualquer interesse político da alta instância e, 

por incrível que pareça, menos ainda o concretizará o século XXI, em que a democracia 

grita por socorro dentro de uma sociedade que não ouve – ou finge não ouvir – e 

desacredita em seu verdadeiro valor. De acordo com Jessé Souza, “a elite econômica 

do século XXI segue com as mesmas características da elite escravagista, que, 

juntamente com a classe média, mantém um pacto antipopular marcado pela 

exploração e desqualificação da ralé (SOUZA, 2017, p. 60). 

Embora Barreto estivesse em apuros, pois somava dias intensos internado no 

Hospício, conseguiu formular uma espécie de hipertexto, em que orientou o leitor para a 

leitura de seu Diário. Um exemplo disso é quando numerava as páginas e, na 

sequência percebia algum engano, logo readequava o escrito para a leitura correta. Por 

outro lado, quando Luciana Hidalgo traz a temática da urgência, esclarece também a 

necessidade de sua leitura para aquele contexto, mas fundamentalmente demonstra a 
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necessidade de escrita do autor como uma fuga das intempéries ocorridas em sua vida. 

Segundo Hidalgo: “Os escritos dão a impressão de terem sido escritos num jorro, sob 

urgência, mas depois sistematizados, pois ele orientou a leitura, mandando seguir para 

tal ou tal tira”. (HIDALGO, 2008, p.52). 

Lejeune justifica que “o diário é simplesmente humano. Tem suas forças e suas 

fraquezas. E as formas que assume [...] são tão variadas que é bem difícil tratá-lo como 

um todo”. (LEJEUNE, 2014, p. 309). Nos manuscritos de Lima Barreto constam também 

certas preocupações com a escrita, embora com grafia muito difícil de ser entendida, há 

anotações diversas que esclarecem o modo pelo qual organizou coerentemente suas 

ideias. Segundo a autora, “todas essas manobras demonstram sua preocupação em 

organizar os escritos íntimos, o que provavelmente foi realizado após a saída do 

manicômio, no período em que escreveu O cemitério dos vivos”. (HIDALGO, 2008, p. 

53).   

O modo pelo qual o autor lidava com as adversidades o levou a produzir e 

reafirmar a sua própria condição de lucidez. Embora haja, em diferentes momentos de 

O Diário do Hospício, informações descritivas sobre as diferentes personalidades dos 

que lá estão internados, é possível inferir, a partir da referência de Silviano Santiago 

sobre Thomas de Quincey, “o que é o cérebro humano senão um palimpsesto natural e 

poderoso”? (Apud SANTIAGO, 2016, p.9). Tal resposta pode ficar vagando entre 

sombras e espectros e nunca aflorar, pois o que Lima Barreto percebe quando 

internado são as diversas facetas e distinções entre aqueles que lá estão.  

Santiago também menciona Jean-Paul Sartre, o qual descreve o escritor como 

um homem que “sempre escolheu mais ou menos o imaginário: precisa de certa dose 

de ficção”. (SARTRE Apud SANTIAGO, 2016, p. 9). Disso pode-se compreender a 

maneira como Barreto insere a escrita em sua rotina, pois consolida diferentes modelos 

de narrativas e, ao mesmo tempo, atribui-lhes as funções mais diversificadas, como a 

confissão de si a partir da ficção com a finalidade de uma possível redenção, 

principalmente social.  

Hidalgo defende a hipótese de acordo com a qual uma das funções da produção 

do Diário tenha sido a de ser endereçado à sociedade brasileira, com os seus mais 

altos problemas como leis, proibições e punições injustas. Por outro lado, pode-se dizer 
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que tal escrita é um julgamento final, uma espécie de acerto de contas com a mesma 

sociedade que o colocou no Hospício e incessantemente o discriminou, sem 

reconhecê-lo em muitas frentes, principalmente pelo intelectual que foi. 

Lejeune diferencia quatro funções do diário, dentre as quais estão a expressão, a 

reflexão, a memória e o prazer de escrever. A primeira função, ou seja, exprimir-se, é 

dividida pelo autor em outras duas, desabafar e comunicar. Segundo o autor: 

Desabafar: descarregar o peso das emoções e dos pensamentos no papel. 
Essa pulsão pode estar associada à de conservar, mas tem afinidades ainda 
maiores com a pulsão de destruir. Pôr no papel já é se separar, se purificar, se 
lavar: em uma segunda etapa, pode-se levar a purificação a termo livrando-se 
do papel. (LEJEUNE, 2014, p. 319) 

 

Desse modo, é provável compreender o alívio de Lima Barreto por vias da 

escrita, comparando-se a um ritual. Outro exemplo dado por Lejeune é o ato de 

comunicar-se, isto é, “esvaziamos o coração no papel porque estamos sós, por não 

poder esvaziá-lo em um ouvido amigo”. (LEJEUNE, 2014, p. 319). 

Se por um lado o conjunto da obra barretiana traz nuances de sua vida familiar e 

social, por outro o enredo de O Passeador desenha a figura de Lima Barreto inquieto, 

solitário em meio à multidão. Um personagem nostálgico que anseia pelo conhecimento 

e vive em busca da sabedoria, representada pela figura de Sofia. Contudo, tal solidão é 

explicada por ser o autor um sujeito sem lugar específico. Hidalgo, em determinado 

momento de sua obra Literatura da urgência, questiona sobre a questão de Barreto ser 

marginalizado pela sociedade, se ele buscou sozinho um outro lugar, ou foi vítima dos 

que estavam à sua volta? Como resposta, define-o na condição do a-social, no sentido 

de anti-social, por ser um intelectual capaz de criar um mundo à margem onde os 

modelos sociais recebiam menos prestígio e valor. 

Contudo, não só Luciana Hidalgo, como também Lilia Schwarcz o definem como 

um ser paradoxal. Um exemplo disso e como já supracitado no primeiro capítulo, é 

quando Barreto tentou candidatura na Academia Brasileira de Letras, três vezes 

fracassada. Por tal situação, ao compor o Diário, propõe a narrativa de um espaço em 

busca de sua autoafirmação, contudo, se em O Passeador o autor é definido por aquele 

que não se deixa ler, no Diário expõe algumas preocupações com a opinião pública. 

Deste modo, em determinado instante de sua escrita, deixa claro que não se trata de 
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um diário de si para si, mas uma explicação aos seus leitores, transparecendo uma 

leitura nada confidencial. Segundo Hidalgo, “era como se intimamente previsse a 

publicação póstuma e trabalhasse nesta escrita como réplica ao poder social”. 

(HIDALGO, 2008, p.56).  

Um exemplo claro de tal suposição está no próprio Diário, que segundo Barreto: 

Vendo aquele homem, que se dizia ter sido estudante do quarto ano de 
medicina, engenheiro-agrônomo, agrimensor, jornalista e fazia versos, é de 
imaginar que prazer não foi o meu em encontrá-lo e como eu me esqueci da 
pequena mágoa que seu mau humor me causou no pavilhão. Mas estava 
escrito que eu não poderia, no meio de cento e tantos insanos, encontrar um 
com quem trocasse uma palavra. (BARRETO, 2017, p. 59). 

 
A literatura funcionou como um abrigo de acolhimento para Barreto, pois nela ele 

tentou suprir suas angústias e impasses ocorridos em meio a uma sociedade da qual se 

distanciava esporadicamente. Francisco de Assis Barbosa, em A vida de Lima Barreto, 

esclarece que “na hora da derrota, da suprema humilhação, era na literatura que Lima 

Barreto pensava”. (BARBOSA, 1975, p. 228).  

 Muitas leituras podem ser realizadas sobre o conjunto da obra de Lima Barreto, 

além disso, faz-se importante uma visão distinta do autor por diferentes vias e fontes. 

Isso amplia o leque de possibilidades para compreender o protagonista de O 

Passeador, principalmente quando visto de diferentes ângulos.  

 Com esta informação, notam-se tanto similaridades quanto diferenças nas 

escritas sobre si, no entanto, quando se tem contato com sua própria obra, observam-

se algumas nuances que determinam a sua personalidade, contando com uma mistura 

entre realidade e ficção. 

 Lima Barreto sempre se mostrou, por meio de sua obra principalmente, com uma 

consciência política muito crítica em se tratando de seu tempo. Atacou problemas 

sociais do país como as desigualdades e preconceitos raciais e classistas instituídos. 

Do mesmo modo, o autor trouxe na pele o ressentimento sofrido por discriminações, 

mas levou adiante ideais que até hoje são pautas sociais e políticas, contudo, 

cambaleiam e não se desenvolvem. Um exemplo é o tratamento sobre a reforma 

agrária, além da participação política da parte marginalizada da sociedade e questões 

como o desemprego. Daí a entendê-lo como um visionário por buscar soluções através 

de caminhos mais difíceis.  
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 Em meio a tantos dilemas, surgia-lhe, é certo, uma onda de pessimismo de cujo 

cerne se nutriam os seus escritos. Deste modo, o autor esteve à altura da condição 

daqueles que mais necessitavam de ajuda, trabalhando em prol dos excluídos tendo 

como arma a sua literatura, através da qual se guiava. 

 Maurício Silva, através da obra A resignação dos humildes: Estética e combate 

na ficção de Lima Barreto, lança um olhar pelo qual menciona o chamado “ostracismo 

literário” de Barreto, isto é, quando este começou a ser redescoberto pela crítica e 

notado pelo público. Segundo o autor: 

Lima Barreto pode ser considerado, sem exagero, o representante máximo da 
consciência política das classes desprivilegiadas do começo do século XX, 
defendendo seus interesses e lutando por seu reconhecimento no cenário 
político nacional. (SILVA, 2011, p. 56).  

 
 Defende-se por este viés a ideia de que o autor de Diário do Hospício é um 

cronista urbano, e compõe em seus romances uma escrita através da qual se exibem 

as diferentes classes sociais da primeira República, e como característica, valoriza 

moradores suburbanos com papel de protagonistas de seus enredos. Exemplo claro 

está na crônica “A polícia suburbana”, publicada originalmente no Correio da noite, em 

28 de dezembro de 1914. Segundo o autor: 

Penso mesmo que, se as coisas não se passassem assim, os vigilantes, 
obrigados a mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções 
e os notívagos, como eu, ou os pobres-diabos que lá procuram dormida, seriam 
incomodados, com pouco proveito para a lei e para o Estado. Os policiais 
suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir. Eles, aos poucos, 
graças ao calejamento do ofício, se convenceram de que a polícia é inútil. Ainda 
bem. (BARRETO, 1956, p. 61) 
 

 Outra questão muito relevante a ser tratada é revelação de um escritor 

nacionalista no sentido de expressar-se por um sentimento patriótico, não aquele 

visceral e ínfimo como observado em pleno século XXI, mas um anseio crítico, 

relacionado diretamente à cultura e às tradições populares. Segundo Maurício Silva, 

“esse fato pode ser observado principalmente nas exacerbadas críticas ao regime 

republicano e à atuação política de um modo geral”. (SILVA, 2011, p. 56). Sendo assim, 

confirma-se a proposta de que o autor fez da arte literária a sua mais vital arma de 

combate, concebendo-a como uma ferramenta de denúncias sociais a partir de um 
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engajamento sobre aquilo em que acreditava. Lima Barreto acaba por personificar-se, 

ao fim, em um Policarpo Quaresma, que, com base na própria obra: 

E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. 

Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como 

feras? Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida 

era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A 

pátria que quisera ter era um mito; um fantasma criado por ele no silêncio de 

seu gabinete. (BARRETO, 2019, p. 115) 

 
 Mas para que emergisse a escrita de si, foi necessário vivenciar a rotina no 

hospital psiquiátrico, em um espaço onde as distorções são comumente maiores do que 

as do mundo cá fora, e onde a alcunha de “margem” fica claramente nítida aos que são 

colocados num ambiente de degradação e segregação.  

 Em Literatura da urgência, Hidalgo esclarece as diferenças entre escrita de si e 

literatura de si. Segundo a autora: 

Eis a distinção básica entre escrita de si e literatura de si, sendo esta última 
uma ficção auto-referente, maquiada, filtrada e esteticamente mais aprimorada, 
podendo chegar ao ponto de se travestir de roman à clef – como foi o caso do 
romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, tão criticado  em seu 
lançamento por trazer, mascarados sob a embalagem da ficção, personagens 
conhecidos do jornalismo da época. (HIDALGO, 2008, p. 59). 

 
 Lima Barreto recebeu, no ano de 1914, o diagnóstico de neurastenia, a qual se 

associa à falta de estímulo para fazer esforços, com irritabilidade e distúrbios no sono. 

Também o comportamento do sujeito neurastênico dificulta a adaptação social, 

direcionando-o à marginalidade. Destacam-se, sobretudo, algumas situações de 

inadaptação do autor com relação à sociedade longe da qual se refugiava, além disso, 

quando internado tal ocorrência se agravou, pois ele acaba por nutrir-se de um 

sentimento de angústia e ineficiência em não alcançar aquilo que tanto almejou. 

 Luciana Hildalgo esclarece ainda que o diário é “o grande libertador, a desculpa 

anti-social, a escrita de alforria do eu”. (HIDALGO, 2008, p. 61). Além disso, Hidalgo cita 

Béatrice Didier, quando esta afirma que o diário surge a partir de uma circunstância de 

cárcere. Sendo assim, a escrita funciona como seu refúgio e isola cada vez mais o 

autor de seu redor. Enfim, para Didier “a função essencial do diário é salvar este capital 

fundamental que é o eu”. (DIDIER apud HIDALGO, 2008, p. 61).  
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 Deduz-se, por tal explicitação, que o diário acaba representando um duplo 

encarceramento, pois o autor vive sob pressão contínua em meio a uma prisão 

psicológica e física e diante da qual, insatisfeito, busca não uma fuga no sentido de 

vencido, mas um instrumento de combate que o faça acreditar que através de sua pena 

consegue vislumbrar um novo caminho pela frente. Talvez entenda, inclusive, que a sua 

desgraça seja rebelar-se em um tempo no qual poucos o entendem e, contudo, mesmo 

diante de tais empecilhos rebela-se, mostra-se diante de confissões, desnuda-se ante 

os seus conterrâneos e, por fim, passeia não pelos buracos alçados pela tal 

modernidade de sua cidade, mas por aqueles contidos dentro de seu âmago e que o 

fazem mensurar até que ponto vale à pena lutar com palavras.  

 Lima Barreto revela diferentes estranhamentos em seu Diário, uma vez que o 

convívio com a loucura lhe era uma ambivalência de diferentes sentidos. Exemplo disso 

se deu por ele ter convivido com a instituição quando seu pai era administrador de 

hospício na Ilha do Governador. Contudo, quando este começou a sofrer com surtos 

psicóticos, o autor se nutriu de certa insegurança, a qual pode ser constatada em sua 

obra. 

Segundo Lima Barreto: 

Se foi o choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não 

poder ter a liberdade de realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a ela, 

só um outro bem forte, mas agradável, que abrisse outras perspectivas na vida, 

talvez me tirasse dessa imunda bebida que, além de me fazer porco, me faz 

burro. (BARRETO, 2017, p. 46). 

Constata-se por suas palavras um sentimento de inaptidão no que tange a 

realizações pessoais, porém, sua escrita se torna cada vez mais rica e combativa e 

através dela produz esclarecimentos que serão levados a lugares ermos de 

esclarecimentos, principalmente àqueles seres humanos mais sofridos. Fica nítida, 

além disso, sua lucidez diante da forma como consegue olhar-se e refletir-se por um 

espelho, de cujo componente liberta-se pela palavra escrita. Seu desejo, então, é 

libertar-se cada vez mais do choque moral ao qual a própria existência lhe coloca 

esporadicamente. Não se limita a desejar a morte, e sim outra vida, uma outra forma de 

ser que lhe caiba dentro do pensamento crítico e sensível numa sociedade em que o 

pensamento intransigente se transforme no sugestionável e solidário.  
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Se se pode lançar uma hipótese sobre a personagem Afonso de O Passeador 

como um sujeito que busca diferentes caminhos em meio a deambulações numa cidade 

tornada caos sob o espectro de emergência, pode-se afirmar, por meio de Literatura da 

urgência, “o diário como saída de emergência à abstinência, substituto da bebida”. 

(HIDALGO, 2008, p. 65). Compreende-se esta não como fuga, mas abrandamento dos 

problemas capazes de retirá-lo do cenário de prisioneiro de tal circunstância. 

A constante insatisfação consigo mesmo relatada em seus diários expõe 

questões não só ontológicas como também mundanas, cujas direções sempre 

caminhavam para si próprio a uma espécie de autoavaliação. Segundo Hidalgo, “ao 

citar a loucura do pai e questionar o impacto moral desse acontecimento, Lima 

centrava-se no entendimento da sua loucura, da fragilidade que o conduziu ao 

alcoolismo, levando-o ao hospício”. (HIDALGO, 2008, p. 65).   

Fica evidente o poder de crítica do autor no hospício quando este descreve o 

encontro com o psiquiatra Henrique Roxo, autoridade maior dentro do asilo. Barreto, 

embora vestindo-se em trapos, detém lucidez e ironia sem igual. 

Segundo o autor: 

É bem curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto; mas 
não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos 
brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando 
inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de 
examinar o fato por si. (BARRETO, 2017, p. 37). 

 
Embora tenha sido lançado em meio à coletividade, demonstrou sua capacidade 

de criação por uma literatura da urgência que engloba uma fração de seus anseios e 

pensamentos em um claro tom de lamento. No seu discernimento, cita inclusive a 

internação por meio do irmão Carlindo, o qual participou das duas internações do autor 

e, por ser funcionário da polícia, foi mais fácil requisitar o internamento do irmão no 

Hospital Nacional dos Alienados em 1914. Segundo Luciana Hidalgo, “uma madrugada 

boêmia despertara alucinações alcoólicas e persecutórias em Lima, diagnosticadas 

pelo mesmo médico do pai”. (HIDALGO, 2008, p. 66). Já em 1919 o ocorrido não foi 

diferente, após uma noite de delírios, o irmão reiterou o pedido de internação.  

Em síntese, Hidalgo defende a hipótese de que Diário do hospício representou 

uma reação ao controle e à padronização de discursos, pois Lima Barreto produziu uma 
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aresta para o discurso de si em um contexto no qual sua vida passava a ser regulada 

por hábitos coletivos dentro da instituição, sob a “repressão de uma medicina que por 

vezes abusou da crença em sua onisciência e onipotência”. (HIDALGO, 2008, p. 67).  

Quando se diz que a identidade do escritor foi roubada pelo louco, infere-se na 

ideia de que após internado, nada lhe pode restaurar a cidadania diante dos olhos de 

uma sociedade pautada na intolerância e hostilidade. Além de ter chegado como 

indigente junto à polícia, seu primor literário não foi o bastante para demovê-lo de uma 

classe à outra, mantendo-se à margem inclusive em meio aos marginalizados. 

Michel Foucault argumenta que as chamadas “doutrinas” (religiosas, políticas, 

filosóficas) representam o inverso de uma “sociedade de discurso”, uma vez que nesta, 

a quantidade de pessoas que falavam era limitada e o discurso era restrito. Ao 

contrário, a doutrina difunde-se e questiona também o próprio enunciado, além do 

sujeito que fala. Sendo assim, é necessário compreender a apropriação social dos 

discursos. 

De acordo com Foucault: 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual 
todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer 
tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, 
as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. 
Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem 
consigo. (FOUCAULT, 1996, p. 44) 

 

Logo, percebe-se em Diário do hospício a busca por uma escrita sem filtro de um 

espaço cujo caráter de microcosmo serve como contexto para sua produção. Além 

disso, há igualmente um contraponto a partir do qual o autor desenvolve sua própria 

personalidade: a intelectual criticidade diante de uma época embrutecida por 

preconceitos e o seu mal-estar diante do mundo e consigo mesmo, expondo-se ora 

pelo autoelogio, ora pelo autodesprezo.  

Em suma, ao formular sua máxima: “A literatura ou me mata ou me dá o que eu 

peço dela”. (BARRETO, 2017, p. 36), é possível compreender que a sua literatura pelo 

menos o aliviou dos anseios da loucura alheia do hospício. E se as letras lhe serviram 

de salvação, pode-se constatar o seu domínio sobre a escrita em uma existência 

permeada por dilemas, cujas soluções estavam distantes de serem resolvidas. À vista 
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disso, utilizou-se de seu diário como alicerce de uma leitura de si, a qual se mostra 

resistente e ao mesmo tempo solitária. Segundo Hidalgo, “cabe ainda sublinhar a sua 

mania de distinguir-se, distanciar-se do meio, fosse qual fosse, com zombaria”. 

(HIDALGO, 2008, p. 75). Sendo assim, constata-se que Hidalgo, em Literatura da 

urgência, constrói um Lima Barreto cuja característica intelectual se assoma à sua 

capacidade de relatar-se no processo de produção escrita e, ao mesmo tempo, criar 

uma nova possibilidade de explorar a literatura através da exposição sem filtragem, a 

partir da qual interpreta o mundo de uma perspectiva fracassada, humilhada diante 

daquilo que almeja.  

 

4.2 As construções da identidade de Lima Barreto nas esferas da ficção e da 

biografia  

 
O Passeador insere-se, como já especificado, no campo da ficção, e por esta 

razão explora a figura de Lima Barreto de modo subjetivo, pois carrega impressões 

vindas não só de sua biografia mais antiga, como também do próprio trabalho 

construído por Luciana Hidalgo sobre o qual mencionou-se no último subcapítulo. Além 

disso, há as impressões da autora para a apropriação de um enredo instigante em que 

o autor busca incessantemente por algo que até certo ponto da narrativa parece ser um 

mistério.  

Deste modo, serão expostos aqui os modelos de construção de Lima Barreto, de 

tal forma que se desenhe sua personalidade e as distinções que se fazem presente 

quando se aposta na produção romanesca ou biográfica de determinada pessoa. De 

forma mais clara, Hidalgo expõe o autor como personagem de sua ficção sob uma 

esfera lúgubre, no início do século XX e contando com a República incipiente.  

Afonso, o sujeito passeador que deambula pelas estradas da antiga capital 

federal age como um fiscal a criticar o que ocorre ao seu redor, ao mesmo tempo que é 

rodeado de diferentes personagens cujas particularidades se revelam adaptativas à 

trama. Contudo, dentro de um contexto social e urbano em transformação, o 

personagem protagonista vive à margem de tudo o que ocorre, como uma espécie de 

sombra a pairar pelos becos de uma nova Paris tropical.  
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Funcionário público, vive uma vida de miséria, seus caminhos são sempre 

rotineiros, nunca muda de trajeto, até porque seu foco diário é passar pelo sebo de 

Tiago para repor suas energias por vias da literatura. No entanto, sua biblioteca 

particular para a qual deu o apelido de limana não é descrita no romance. Em seu lugar 

há os espaços entre as escadas da livraria do português com o qual troca ideias 

diariamente sobre diferentes temas.  

Hidalgo teve a inteligência de explorar o tema da reforma urbana no Rio de 

Janeiro ficcionalmente, a qual insere-se como plano condutor para o que se desenvolve 

durante a narrativa. Além disso, faz um recorte que permeia o ano 1904 até 1920, dois 

anos antes da morte do autor. Por isso é possível entendê-lo através de diferentes 

razões, uma delas se funda na ideia de que Barreto sempre agiu de modo áspero com 

uma sociedade que se desenvolvia às custas dos mais carentes, basta atentar-se para 

o conjunto de suas obras. Há, no contexto do início do século XX, além das reformas 

mencionadas, a Revolta da Vacina, uma vez que existiam muitos focos endêmicos de 

incidência de varíola no país, sendo o maior na cidade do Rio. Tal fato se deu durante o 

Governo de Rodrigues Alves, cuja personalidade não era bem vista pela população, por 

representar a continuidade do paulista Campos Salles, isto é, faccioso e opressivo.  

Segundo Nicolau Sevcenko: 

A Revolta da Vacina, ocorrida num momento decisivo de transformação da 
sociedade brasileira, nos fornece uma visão particularmente esclarecedora de 
alguns elementos estruturais que preponderaram em nosso passado recente – 
repercutindo inclusive nos dias atuais. (SEVCENKO, 1984, p. 8). 

 
Em uma sociedade urbanizada e com forte característica burguesa, além do 

contingente populacional, optou-se por restaurar dois setores da cidade: o de 

saneamento básico e a da reurbanização central, principalmente com foco na zona 

portuária, da qual a política dependia economicamente com o objetivo de expandir os 

negócios internacionais. Nesta atual fase republicana perpassa também a narrativa 

sobre o personagem Afonso, durante a qual ocorrem movimentos convulsivos e crises, 

cuja solução, segundo Sevcenko “convergiu insistentemente para um sacrifício 

cruciante dos grupos populares”. (SEVCENKO, 1984, p. 8). Disto se pode refletir sobre 

o custo social e humano, ingrediente bruto a ser utilizado por Lima Barreto nas suas 

inúmeras narrativas.  
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Em sua narrativa, Luciana Hidalgo explora por via de discurso direto comentários 

do autor com seu interlocutor, Tiago, sobre a condição para a qual está sendo levada a 

cidade a ser cada vez mais maquiada. Segundo a autora: 

Veja toda essa mania de higienização, por exemplo – diz Tiago. – Ao tentar 
curar a cidade de sua reputação vergonhosa, porque vivemos mesmo num 
grande celeiro de doenças, o governo interdita casas simples e sai enxotando 
os pobres do Centro. Claro que uma das intenções é também tirar os 
miseráveis do raio de visão burguês. (HIDALGO, 2011, p. 25) 

 
Tal referência se dá quando Afonso debate com o dono do sebo sobre o 

verdadeiro destino daqueles considerados menos importantes da sociedade. É 

significativo como se constrói a figura de Tiago no discurso, pois traz características que 

o poderiam deslocar a um modelo elitizado, no entanto, sua sapiência como o 

guardador de um rebanho tão importante como são os livros o colocam na posição de 

defensor das ideias e pessoas, o que o aproxima de Afonso.  

Segundo Luciana Hidalgo: 

O livreiro costuma desfiar todo um repertório com as fofocas mais indecorosas 
dos bastidores da literatura, esta fascinante arte da vaidade, costuma dizer. E 
Afonso interrompe qualquer leitura para escutá-lo e a suas histórias, muitas 
vezes recontadas dias depois com novos fatos e minúcias. (HIDALGO, 2011, p. 
29). 

 
O português assemelha-se a um mestre para Afonso, pois tem a capacidade de 

recontar histórias cujos enredos são readaptados a cada novo momento. Além disso, 

traça-se um contraponto, uma vez que a opção de Hidalgo por esse personagem 

possibilita criar uma interlocução com Afonso, de modo que o leitor saiba o que ele está 

pensando e cria, sobretudo, uma espécie de polarização entre o espaço verdadeiro da 

literatura – o sebo e os dois personagens – e o mundo social literário, regido pela 

vaidade, etc. Nessa situação, se é possível compreender a representação de Afonso 

como um passeador intelectual e solitário, pode-se similarmente estabelecê-lo como um 

ouvinte, um guardador de histórias, como aquele sujeito que faz anotações em qualquer 

parte para, em seguida, reproduzi-las em grandes documentos.  

Apesar de enaltecido pelo fato de ser a principal personalidade da obra, Lima 

Barreto é concebido por Hidalgo tal como o a-social letrado, em cuja cidade se atropela 

esporadicamente para depois do desgosto se refazer por meio de sua literatura.  
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O romance analisado é uma espécie de fotografia, diante da qual se podem 

compreender muitas esferas da vida do autor, mas no que tange a sua estética como 

literato, infere-se na ideia de que ele se mostra como um personagem a par de tudo o 

que acontece socialmente. Seu desfrute se concretiza em muitas esferas, desde temas 

como mulheres, política e sociedade. Exceto as conversas sobre literatura, sua real 

amante, aquela que se não o matou, deu aquilo que ele pediu, isto é, a sua própria 

criação, a sua maneira de legar aos leitores o que buscou com tamanha intensidade: o 

comprometimento com uma vida social mais justa a todos.  

Outro ponto marcante exposto pelo enredo é a habilidade de Hidalgo ao 

concatenar conteúdos que abarcam o cerne da escrita de Lima Barreto, como o 

preconceito. Em seu Diário Íntimo, datado do dia 6 de novembro, ele expõe certa 

melancolia que o invadiu, questiona se teria sido o vinho, mas compreende um vazio na 

alma.  

Segundo Lima Barreto: 

Na estação, passeava como que me desafiando o C. J. (puto, ladrão e burro) 
com a esposa ao lado. O idiota tocou-me na tecla sensível, não há negá-lo. Ele 
dizia com certeza: — Vê, “seu” negro, você me pode vencer nos concursos, 
mas nas mulheres, não. Poderás arranjar uma, mesmo branca como a minha, 
mas não desse talhe aristocrático. Suportei o desafio e mirei-lhe a mulher de 
alto a baixo e, dentro de alguns anos, espero encontrar-me com ela em alguma 
casa de alugar cômodos por hora. (BARRETO, 1998, p. 22). 

 
Tal excerto mostra-se integralmente no romance, quando surge o tal C. J., 

contudo, após a fala deste personagem, Afonso fica inerte e esbofeteado pelo absurdo 

dito. Como tomado por um golpe, ele se mantém em desatenção, mas diante de tal 

negativa, ele ainda diz, segundo Hidalgo, “A sobrevivência na selva de brancos bem-

educados exige táticas de guerra às quais Afonso se acha habituado, mas algumas 

investidas até hoje o surpreendem”. (HIDALGO, 2011, p. 42). 

Ao caminhar solitariamente, observa Olavo Bilac junto de Coelho Neto 

conversando, mas tudo neles parece ser exagerado, a começar pela escrita. Sua real 

preocupação está pautada em posturas e impostações.  

Segundo Hidalgo: 

Afonso dá o último gole espremido da garrafa, enquanto tira um pedaço de 
papel do bolso. Olha para um lado, para o outro, certo de que ninguém presta 
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atenção a seus movimentos, e o enche com o desabafo: É triste não ser 
branco. Dobra a frase e a recolhe. (HIDALGO, 2011, p. 43) 

 
Tal isolamento se reproduz de modo não a caracterizá-lo como o Lima Barreto 

internado. Seu personagem no romance se materializa como se a sociedade na qual 

está inserido fosse o hospício de outrora, pois sobrevive em meio a tantas incertezas e 

desilusões que somente aquilo que se escreve em pequenas anotações pode acalmá-

lo, ou, no mínimo, inocentá-lo das injustiças e figurações observadas. 

Lima Barreto descobriu a legitimação do eu por meio da literatura, sem a qual lhe 

sobraria o próprio isolamento. A sua voz ecoa até hoje contra um coletivo humano que 

não compreende do que nem porque discorda. Por tal razão ele proferiu sua literatura 

sem filtragem, tese principal de Hidalgo e por ela própria utilizada na construção de seu 

romance aqui investigado.  

A escrita barretiana é uma exposição de si, uma vez que além de sua notável e 

já elucidada ausência de filtro, insere-se num trabalho de combate às incertezas sobre 

o seu povo e o seu país. Em função disso, quando Hidalgo lança máxima Literatura da 

urgência, segundo a qual abarca fundamentalmente o lugar da expressão do indizível, 

confere não apenas um questionamento sobre uma das possíveis construções de Lima 

Barreto, mas a importância desse modelo de escrita para os estudos da literatura.  

Segundo a autora: 

A sinceridade e a autoexposição de Lima Barreto infringiram regras e 
transgrediram fronteiras entre gêneros literários. Apesar da agrura do desafio, o 
autor perpetuou o grande combate. Dizer o indizível, o que a princípio não se 
poderia dizer, dado o caráter socialmente inaceitável do seu conteúdo. 
(HIDALGO, 2008, p. 241). 

 
A autora questiona o quanto não se permite dizer na literatura, pois corre-se o 

risco de danificar o jogo social dificultando a própria vida do escritor. No espaço da 

urgência é possível ir mais adiante, porque sob emergência suscitam códigos estritos, 

convenções são relegadas a outros planos da narrativa. Lima Barreto rasga o suporte 

da literatura de ficção a ponto de romper a sua moldura, diante da qual se fundem as 

faces da vida e da obra a procura de uma nova configuração que se assemelha à 

ousadia.  

Segundo Luciana Hidalgo: 
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A literatura da urgência é justamente esta casca/ escrita arrancada da abjeção 
de um corpo pensante que, dado o estado agudo, não comporta a grande 
encenação pressuposta pelo jogo ficcional. Por isto nasce como literatura 
conspurcada, respingada pelo exagero, pela verdade – a (ilusão da) verdade da 
loucura? (HIDALGO, 2008, p. 242). 

 
Se os romances de Lima Barreto têm a audácia de flagrar as singularidades da 

vida, seus diários esbarram no campo da ficção, porque tudo o que se produz acaba 

por conotar uma construção subjetiva com traços particulares e interesses de quem o 

faz. Da mesma maneira como no romance O Passeador, a produção barretiana é um 

misto de interesses com os quais o autor estabelece a sua ligação direta com o meio do 

qual faz parte. Entretanto, grande parte de seus anseios são expostos na narrativa de 

Hidalgo, visto que a relevância desta produção pode claramente ser direcionada ao 

Brasil atual, com questões e ambivalências similares ao que se pode notar sobre a 

época em que o autor presenciou também as mazelas sociais. Deste modo, é possível 

estabelecer a obra da autora como um espelho da contemporaneidade, ao mesmo 

tempo dentro de um Brasil que não mudou. 

 Luciana Hidalgo constrói um personagem que funciona como arquiteto de 

personagens, em razão de sua necessidade em dedicar-se à escrita com a qual expõe 

o que deseja, e mesmo sabendo que em alguns casos haverá a crítica negativa, o 

personagem não se deixa abater, enfrenta as adversidades com uma literatura rica 

esteticamente. 

Segundo a autora: 

Ele concluiu que basta concentrar suas questões mais íntimas em personagens 
fictícios, batizá-los com outros nomes e os fazer circular pela cidade que é a 
sua e na qual ele próprio circula, promíscuo em meio a seres inventados. 
(HIDALGO, 2011, p. 51).  
 

 Quando escreve, expõe seus personagens como seus porta-vozes, a garantia da 

clandestinidade dentro da qual se personifica. Se o personagem Brás Cubas pode dizer 

o que pretendia sem medo das inquisições sociais, pelo fato de estar morto, Lima 

Barreto em O Passeador se utiliza de seus personagens para dizer o que pensa. 

Segundo Hidalgo, sua escrita denuncia injustiças “sem se implicar de forma explícita”. 

(HIDALGO, 2011, p. 51).  
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 Sua característica direta ao tratar de temáticas nevrálgicas permeia o conjunto 

de obras do autor, por tal aspecto se pode nomear sua literatura como explícita e 

combativa, arquitetada pela experiência do dia a dia. Além do mais, a velha política da 

nova República será vista pelo autor como um instrumento de perversão contra a 

sociedade, com a qual se autentica um governo maquiado e decorativo, com enormes 

trocas de favores e uma prática política mórbida que sobrevive até a 

contemporaneidade.  

 Em A resignação dos humildes, Maurício Silva cita Manuel Cavalcanti Proença, 

segundo o qual, “Lima Barreto foi um original narrador de costumes e de fatos históricos 

nos primeiros anos da República”. (PROENÇA apud SILVA, 2011, p. 26) e, sendo um 

dos temas por ele abordados estava o preconceito sofrido.  

 Nesta passagem se faz relevante trazer diferentes construções da personalidade 

de Lima Barreto enquanto uma produção subjetiva e arquitetônica de suas biografias. 

De acordo com Philippe Lejeune, “na biografia, o autor e o narrador estão por vezes 

ligados por uma relação de identidade”. (LEJEUNE, 2014, p. 45).  Tal relação pode ser 

implícita ou indeterminada ou que não exista nenhuma relação identitária entre o autor 

e narrador.  

Segundo Francisco de Assis Barbosa, ainda nos tempos de colégio, “não sentia 

Lima Barreto a diferença de classe, como aquele personagem de Gonzaga de Sá que, 

só depois de homem feito, deu-se conta de sua condição”. (BARBOSA, 1975, p. 86-87). 

Contudo, tal pressuposto se dá em detrimento de uma relação entre vida e obra do 

autor, uma vez que a construção da biografia feita por Francisco de Assis Barbosa 

ocorre de tal maneira.  

 O preconceito se revelará na Escola Politécnica por um episódio que marca a 

vida justamente de Lima Barreto. Segundo Barbosa: 

O fato é que, ao tomar conhecimento do nome bonito do novo colega – Afonso 
Henriques de Lima Barreto -, um veterano mal-humorado fizera para o 
secretário da Escola, Sousa Ferreira, o seguinte comentário: - “Vejam só! Um 
mulato ter a audácia de usar o nome do rei de Portugal!”. (BARBOSA, 1975, p. 
87-88).  

 
Todavia, somente depois de algum tempo o autor terá conhecimento da maldade. 

Se tivesse ouvido iria sofrer, segundo Barbosa, “a repulsa estúpida que despertava a 
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simples leitura do seu nome ao colega de tão explosivos sentimentos arianos”. 

(BARBOSA, 1975, p. 89). Além do mais, o biógrafo explicita que Lima Barreto era 

“pronunciadamente mulato, sem disfarces, cabelo ruim, pele azeitonada”. (BARBOSA, 

1975, p. 89).  

A biografia de Lima Barreto construída por Lilia Moritz Schwarcz apresenta um 

fato histórico diante do qual o autor se viu caricaturado em 1919, ano do lançamento da 

obra Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, na revista A Cigarra. Na caricatura, Barreto 

surge semelhante à sua imagem usual. Segundo Schwarcz, “semelhante, pois o 

desenho mostra um homem de tez de cor pronunciadamente azeitonada”. 

(SCHWARCZ, 2017, p. 403). 

Ambas biografias utilizam como base de construção do autor as suas obras, daí 

a inferir a concatenação existente entre sua produção e seu modo de viver. Exemplo de 

tal façanha está lúcido na obra Clara dos Anjos, em que “Lima Barreto faz questão de 

descrever com detalhes as cores de seus personagens, e eles conformam parte 

constitutiva da obra do autor”. (SCHWARCZ, 2017, p.408).  

É importante ressaltar que períodos históricos sempre são complexos quando se 

procura justificá-los, e no âmbito das biografias há o problema de que representam a 

vida de uma pessoa, a qual acaba sendo não só efeito, mas também causa das 

mudanças ocorridas em seu período histórico, além disso, como justificou Schwarcz 

sobre seu trabalho, o qual tem pequena diferença, embora seja uma biografia completa, 

refere-se não só aos pontos positivos sobre o autor, mas também aqueles negativos e 

dos quais muitos tentariam esquecer. 

Além de tudo, é necessário compreender a razão pela qual a biografia seduz, 

uma vez que expressa determinada singularidade, no sentido de que cada personagem 

a ser tratado é único e indivisível.  A atração pelo único é antiga e sua origem se pauta 

na filosofia. Biografar, então, é pormenorizar em detalhes o roteiro de uma vida original 

que não se pode repetir. É identificar-lhe tanto por atos como pelas palavras deixadas 

e, no caso de Lima Barreto, a segunda esfera é fundamental para compreender-lhe a 

vida, ainda que na biografia haja maneiras singulares de interpretar alguém, pois 

reconstrói pelo testemunho de outrem.  



129 
 

Não é possível entender que não se pode biografar sem propósito. Há objetivos 

intrínsecos como o descobrimento de uma vida com experiências singulares, visto que 

a investigação de uma trajetória também se insere na busca pela importância de uma 

singularidade, desse modo, seu conteúdo adequa-se às circunstâncias do contexto em 

que foram produzidos.  

Contudo, se biografar é representar a existência de uma personalidade, logo é 

possível conceber que sua individualidade será não só efeito, mas causa das 

mudanças ocorridas em determinado período da história. Sendo assim, a biografia 

funciona sob certo dinamismo, pela complexidade em retratar uma vida e, ao mesmo 

tempo, constituir-se historicamente.  

Com base nas reflexões acima, pode-se compreender a máxima quando se 

reconhece que Lima Barreto foi um homem de seu tempo. Desse modo, o que suas 

biografias esboçam é aquilo que mais interessa para a história, isto é, o que sua vida 

tem de peculiar e característico.  

Após trinta anos do decreto da Lei Áurea, Barreto é o escritor atento às variações 

em torno do tom de pele marrom e às características de uma produção literária cujos 

temas estão voltados às cores sociais da população afrodescendente, em um contexto 

no qual personagens negros, quando fazem parte dos romances, ainda são expostos 

como escravos ou vilões.  

Em determinada passagem do enredo de O Passeador, a jovem Sofia, flâneur de 

Afonso, participa de um salão literário. Na ocasião ela acompanha o constrangimento 

de uma criada, quando esta se desequilibra no tapete e lança a bandeja no colo de uma 

convidada e, ao se desculpar, a senhora responde em tom ácido: “- Sua negra nojenta, 

tira essas mãos de mim. Eu posso me limpar sozinha, você só está me atrapalhando”. 

(HIDALGO, 2011, p. 44).  

A árdua tarefa de dizimar o preconceito exercida por Lima Barreto o conduziu a 

uma nostalgia sem tamanho, porque seus anseios a partir de sua arquitetura literária 

talvez não tenham surtido os efeitos desejados em sua época. Após o ocorrido com a 

criada, fica claro que o desprezo daquela senhora foi similar ao de C. para com Afonso. 

Quando a criada se retira na direção da cozinha, Sofia lembra que “já viu Afonso 

caminhar assim, como a criada, mesmo quando ninguém o percebia, tampouco o 
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discriminava. É como um tique adquirido, um andar defensivo, pré-recreativo”. 

(HIDALGO, 2011, p. 44). 

Lilia Schwarcz defende a hipótese segundo a qual biografia não representa 

projeto evolutivo ou avenida sem bifurcações, logo, sabe-se que pesquisar sobre 

determinada personalidade, principalmente em se tratando de Lima Barreto, é um ato 

que proporciona muitas direções a seguir. Exemplo disso é o sofrimento do autor com 

as próprias questões que criticava. Ao associar o personagem de O Passeador com o 

das duas biografias, é possível inclusive notá-lo acanhado e ambíguo, isto no sentido 

de faltar a encontros e deixar reuniões antes do combinado, por exemplo.  

Contudo, se a encontros casuais se apresenta o autor vexado, em uma de suas 

biografias mais inéditas, há informações de relance em que constam algumas 

passagens suas com mulheres. Segundo Schwarcz, “mantinha relações fortuitas, 

frequentava o que na época se chamava de ‘casas da vida’, mas não se conhecem 

histórias de amores assumidos nem de namoradas fixas”. (SCHWARCZ, 2017, p. 255). 

Inclusive, em seu Diário consta que teve uma namorada aos dezesseis anos, nada 

além disso.  

Lima Barreto já entrava no rol dos solteirões, quase celibatário. Em nenhum de 

seus documentos há registros amorosos, e sim trechos que o desenham numa 

brevidade. Em determinada passagem da biografia de Lima Barreto, Lilia Schwarcz 

descreve parte da correspondência do autor com Noronha Santos, em que este, além 

de reclamar da “letra detestável” de Barreto, refere-se também à experiência que ele 

teve com a bebida e com as mulheres. Além disso, comenta-se que ambos estiveram 

no High Life, um tipo chamado à época de “casas da vida”, ficaram até às seis da 

manhã junto de duas francesas e Lima Barreto deu algumas “gafes” e “acabou achando 

tudo muito ‘idiota, besta, sem resultado e sem prazer’, sentiu nojo de si próprio”. 

(SCHWARCZ, 2017, p. 256).  

O andante solitário de O Passeador acredita que a única salvação para os 

problemas por que passa está na literatura. Segundo Hidalgo, “a literatura é uma boa 

forma de controle dessas criaturas tagarelas”. (HIDALGO, 2011, p. 13).  Mas na ficção 

parece cruzar por vezes com a figura de Sofia, com a qual evita coincidir o olhar. 

Luciana Hidalgo fornece uma imagem através da qual é possível observar as figuras de 
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Afonso e Sofia sem reciprocidade, ambos, ao mesmo tempo que se encontram, 

também se afastam. Sofia representa a flâneur que rastreia os passos do intelectual a-

social, em cuja cidade se depara com espaços limitados socialmente e demarcados por 

uma linha tênue que divide de um lado os abastados, e de outro os flagelados. 

Segundo Hidalgo: 

Anda desconfiado de si mesmo, dessas visões, pois sabe o quanto evita e por 
isso necessita de atenções femininas. Há semanas Sofia tem passado pelo teto 
do seu quarto no sono mais profundo. Sobe pela parede do lado direito da 
cama, fica de ponta-cabeça, pendurada como um lustre, para depois descer 
pela parede em frente. (HIDALGO, 2011, p. 71). 

 
Em se tratando de afetos, a biografia de Francisco de Assis Barbosa coloca o 

autor de Policarpo Quaresma como um “grande tímido, dominado pelo complexo da cor, 

jamais conheceu o amor na sua plenitude”. (BARBOSA, 1975, p. 217). Além disso, o 

biógrafo ainda esclarece que “pouco se sabe da vida amorosa do escritor, a bem dizer 

nula, e que então se resume em encontros furtivos de bordéis, dos quais sairia sempre 

insatisfeito”. (BARBOSA, 1975, p.217-18). Por outro lado, há uma tese segundo a qual 

houve os que tentaram definir o vício de Barreto com certo caso de amor frustrado, pois 

a moça era branca e de família rica, a qual não consentiu o casamento com um mulato.  

Afonso Henriques de Lima Barreto é, por assim dizer, construído sob o viés do 

confronto social, mas estabelecido representativamente como um utopista, visionário 

desolado com uma sociedade cuja conjuntura se dissipa em meio a uma herança 

escravocrata que rendeu dinheiro a uma elite cada vez mais capitalista. 

Estivesse onde estivesse, o autor recatado “não permitiria jamais que a conversa 

descambasse para a pornografia”. (BARBOSA, 1975, p. 219). Portanto, nunca se ouviu 

falar uma única palavra de baixo calão de sua boca, no entanto, se teve anseios de 

amor, o que segundo Barbosa é “humano e natural” (BARBOSA, 1975, p. 218), não foi 

tema promovido por sua boca e sim, no máximo, por sua literatura e de modo muito 

precavido.  

O Passeador insurge um Afonso malogrado pelo amor indizível, porque Sofia 

(que em grego indica pessoa com grande força de vontade e significa “sabedoria”) pode 

ser lida como uma busca do autor durante o enredo, contudo, também pode representar 

o olhar atento pela sedução. 
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Segundo Luciana Hidalgo: 

No instante em que ela pende do teto, doce morcega, ele crê mais do que 
nunca na lei da gravidade e fica à espera das pernas à mostra, da saia que 
numa pessoa de carne e osso, cabeça para baixo, naturalmente cairá. Mas, ao 
mero pensamento de tamanho despudor, fecha os olhos e os comprime de 
vergonha. (HIDALGO, 2011, p. 71). 

 
É sensato observar que ambas as biografias aqui estudadas constroem um 

personagem marcado pela presença crucial de sua própria produção literária, enquanto 

em O Passeador há uma construção fundada a partir de seu contexto histórico e, além 

disso, fornece a imagem de um personagem sob certo invólucro.  

Segundo Hidalgo: 

Observador invisível, Afonso se habituou aos cantos, desvãos, de onde tudo vê 
para tudo saber. De tanto ser o que poucos veem, decidiu tirar vantagem da 
condição. Muitas vezes está no centro da cena, dedicado ao exame das 
pessoas, diálogos, atitudes, sem que o percebam. Tem a vocação do narrador 
onisciente, hábil em dissecar personagens, intrometer-se em privacidades, 
profetizar acontecimentos, passando despercebido. (HIDALGO, 2011, p. 73). 
 

“Não se deixa ler”. Eis a máxima herdada de Poe, que agora faz muito sentido no 

romance de Luciana Hidalgo. Caminhante e observador retraído, Afonso parece sempre 

fugir dos anseios que o perseguem insistentemente. Contudo, quanto mais escapa aos 

olhos do mundo, mais Sofia, sua flâneur oculta o encontra pelos escombros de uma 

cidade em composição por um lado, e decomposição por outro.  

Embora as paixões tenham sido ocorrido de formas relapss tanto na vida quanto 

na obra de Barreto, o solitário caminhante de O Passeador defronta com Dona 

Carolina, mulher com a qual o livreiro Tiago matinha relações, como já dito neste 

capítulo, e ao observar o modo como o escritor observa a figura da mulher, pode-se 

conceber certa relação com a construção de seu personagem através de suas 

biografias. A mulher que comanda prostitutas com voz áspera e recebe clientes com 

polidez francesa certifica a seus fregueses acerca de sua origem francesa. No entanto, 

quando se encontra com Afonso, deturpa-o com olhar de negação, uma vez que não 

suporta a presença de negros nos lugares que frequenta. 

“Não há dúvida que Lima Barreto sofria por ser mulato e pobre”. (BARBOSA, 

1975, p. 91). “Ele, que aprendeu a perceber num olhar as sutis tonalidades do 

preconceito” (HIDALGO, 2011, p.128), se mostra diminuto em situações que 
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apresentam algum entrave, como por exemplo numa feita em que Bastos Tigre, junto 

de Lima Barreto e outros colegas iriam pular o muro para assistirem ao espetáculo de 

uma companhia italiana de teatro recém-chegada à cidade. Como já se pode supor, 

todos haviam topado, menos Lima Barreto. Na sequência, os amigos questionaram por 

que ele não teria ido junto, então ele respondeu: “Para não ser preso como ladrão de 

galinhas”, porque os outros saltando, seriam considerados “rapazes da Politécnica. 

Eram acadêmicos, fizeram uma estudantada”. (BARBOSA, 1975, p. 92), enquanto 

Barreto seria logo segurado pela polícia, o único que seria preso.  

Embora se sentisse desprezado em determinadas circunstâncias, é possível 

deduzir que em alguns momentos sua distinção se dava por maneira oposta. Isso 

porque segundo Lilia Schwarcz, “Lima se sentia ‘estrangeiro’ onde quer que estivesse. 

Em primeiro lugar, seu grau de formação levava-o a se apartar dos vizinhos”. 

(SCHWARCZ, 2017, p. 261).  

É explícita a forma como o escritor se configura nas diferentes obras, sua 

representação pode ser entendida sob diferentes pontos de vista e em diferentes 

épocas, mas todas trazem em comum um personagem em busca de paridades sociais. 

Tal procura não cessa, porque se em O Passeador ele se encontra e ao mesmo tempo 

desencontra a sabedoria, caracterizada por Sofia, através de sua biografia ele busca a 

inteligência, seu propósito mais valioso. 

Em seu Diário Íntimo, segundo Barreto 

Mas de tudo isso, o que mais me amola é sentir que não sou inteligente. 
Mulato, desorganizado, incompreensível e incompreendido, era a única coisa 
que me enchia de satisfação, ser inteligente, muito e muito! A humanidade vive 
da inteligência, pela inteligência e para a inteligência, e eu, inteligente, entraria 
por força na humanidade, isto é, na grande Humanidade de que quero fazer 
parte”. (BARRETO Apud SCHWARCZ, 2017, p. 261-62). 

 
Este excerto dirige certa consideração segundo a qual o autor deseja fazer parte 

da Humanidade, que, por conter H maiúscula, pode simbolizar a raça humana num 

sentido utópico de grandeza, bondade e generosidade. Assim como em O Passeador 

ele se define por gauche4, em seus diários e biografias reluta para fazer parte do meio 

 
4 Deve-se saber que gauche significa "esquerdo" em francês - por "esquerdo", entenda-se "diferente", 

"incompatível" ou "deslocado".  
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social mesmo que por força. Talvez a força por ele mencionada seja conseguir seu 

espaço por meio de seu próprio trabalho, sem assistência ou favorecimentos.  

Lima Barreto sempre lutou por seu espaço não só na vida pessoal como também 

e principalmente na profissional. Seu desejo talvez tenha sido ter o reconhecimento de 

seus escritos em vida. No entanto, em decorrência, por acaso, de sua conduta, foi 

elevado ao patamar dos ignorados em meios ao cenário da Belle Époque.  

Quando Hidalgo o apresenta permeado pela ficção, esboça-o num contexto de 

época que capta o trecho de 1904 a 1920. É sabido que por esse período, o autor de 

Policarpo vê se agravar a doença do pai, que vivia isolado em casa já há um bom 

tempo. Aliás, neste ajustamento temporal se pode considerar que o Afonso de O 

Passeador é bastante similar àquele biografado para quem só havia pensamentos 

negativos.  

Sua principal distinção está na maneira como vive para a literatura, no entanto, 

sua decadência física acaba sendo comentada por muitos à sua volta. Ainda segundo 

Schwarcz: 

Desde que deixara o Hospício Nacional, e já sem ter que cumprir o horário fixo 
do emprego, passava parte do tempo vagando sozinho pelos cantos da cidade, 
às vezes como seu Gonzaga de Sá – espécie de andarilho filosófico -, às vezes 
totalmente ébrio, sem dar pelos outros nem por si. Em não poucas ocasiões os 
amigos o encontraram caído inconsciente numa calçada. (SCHWARCZ, 2017, 
p. 431). 

 
De passeador na ficção passa a andarilho na biografia. Em tais circunstâncias, 

Barreto se equiparava a tudo o que repudiava, “um desconhecido coberto pelo 

anonimato circunstancial da bebida”. (SCHWARCZ, 2017, p. 431). O passeador urbano 

deambulava sem parada, talvez seja uma das intenções de Hidalgo em apresentá-lo 

com um título tão próximo da personalidade do escritor, além de conduzi-lo por vias de 

um enredo marcado por diferentes anseios tanto políticos como sociais, e que são 

aflorados como estopim no decorrer do século XX, como o preconceito vigente e 

velado, as desigualdades de classes e favorecimentos aos mais poderosos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das intenções deste estudo foi problematizar a leitura sobre Lima Barreto a 

partir de suas diferentes construções, além, é claro, de prover uma compreensão da 

obra O Passeador como um artefato estético com o valor de resgate para o que se 

denomina como “literatura militante”, termo mencionado pelo próprio Lima Barreto. A 

busca por tal construção fundamentou-se em estudos de obras a partir das quais se 

pode organizar uma nova construção de Barreto e, assim, comprovar a ideia de que o 

texto escrito, literário ou não sobre uma personalidade, é carregado de valores 

subjetivos e característicos de determinada época e contexto, além de ser conduzido 

por tramas que se alimentam não só das belezas do cotidiano, mas também das 

adversidades, frutos do espaço urbano. 

Com base nas configurações de Lima Barreto pelos caminhos da ficção e 

biografias, ambas construídas e fundamentadas em um legado de escritos, além de sua 

produção literária, contando com crônicas, contos e romances, se pode concluir que o 

domínio da loucura carregou o autor de Policarpo ao que Luciana Hidalgo define por 

Literatura da urgência. Não obstante, sendo O Passeador uma composição em que se 

combinam ficção e história, é possível elucidar a defesa de que não existe uma verdade 

absoluta aos fatos, mas resquícios ou imagens mais ou menos precisas que emergem 

quando investigadas. 

Através desta compreensão se pode observar que a modernidade, cuja 

estabilidade é sempre incerta e vulnerável para mudanças, desenha-se como um papel 

de parede para a visão de Lima Barreto, o qual é construído no romance de Hidalgo 

como um observador das transformações que acontecem não só em seu exterior, mas 

dentro de si, por isso grita, mas seu grito funciona como um código que poucos 

conseguem decifrar, inclusive é por tal razão que há a necessidade de reafirmar o papel 

do escritor na contemporaneidade, inclusive a própria autora de O Passeador, em 

conferência na Flip de 2017 afirmou que “se tivéssemos ouvido Lima Barreto 

erraríamos menos”, porque se a sua denominada e já explicada militância contra as 

incoerências do preconceito e racismo tivesse sido interpretada corretamente em fins 
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do século XIX e início do XX, a discriminação, e não só ela, como também seu discurso 

de ódio já legitimado, hoje não eliminaria milhares de jovens negros e pobres no país.  

Refletindo nestas questões, no decorrer deste estudo procurou-se apresentar 

diferentes vias escritas para se compreender não só as assertivas de Barreto, mas 

principalmente demonstrando sua humanidade de cujo ímpeto se podem retirar 

incoerências e visões de mundo, além de seu pensamento acerca das transformações 

pelas quais passou a sociedade brasileira no início do século XX, uma vez que o autor 

espelhou por meio de sua literatura uma ácida visão sobre a Primeira República, cuja 

estrutura esteve diretamente ligada a apadrinhamentos e atividades pouco éticas, 

revelando, segundo Maurício Silva, “a sua face mais grotesca”. (SILVA, 2011, p. 29).  

No que tange à construção estrutural desta análise, de um lado se tem as 

biografias, cuja finalidade é traçar a identidade de Lima Barreto refletida em atos e 

palavras, contudo, sua vida é reconstruída e interpretada por outrem, por tal razão se 

pode confirmar que não se biografa em vão, há finalidades específicas, e uma delas em 

ambos os trabalhos aqui investigados é descobrir e particularizar o autor de Policarpo 

no sentido de expô-lo como um agente lúcido e necessário para uma sociedade 

moldada pelo viés de incoerências e difamações. Embora nenhuma de suas biografias 

tenha a finalidade de exaltá-lo a uma espécie de pedagogia do exemplo, uma vez que 

apresentam intencionalmente algumas de suas falhas enquanto ser humano, ocorre 

uma força potencializada e emergencial no seu relato biográfico.  

A biografia de Lilia Schwarcz funciona como uma complementação que 

enriquece indiscutivelmente o trabalho de Francisco de Assis Barbosa, pois se 

completam e afloram a noção da importância em discutir temas que diariamente são 

velados. Além disso, importa reafirmar que ambos os trabalhos biográficos têm datas 

muito distintas, sendo o de Barbosa de 1952, e o de Schwarcz de 2017. Ambas as 

biografias, apesar de baseadas em fatos, são igualmente construtos linguísticos e, por 

isso, não podem ser vistas como transcrições da verdade.  

A biografia é um gênero literário cuja construção traz dúvidas sobre o que nela 

vem a ser realidade ou ficção. Dessa forma, há algum tipo de compromisso com a 

verdade por parte do biógrafo e em que dimensão isso funciona? Lejeune destaca que 

após os anos 1960 existe certa inclinação de determinadas áreas do conhecimento na 
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procura de histórias de vidas das camadas populares, uma vez que estas, sendo objeto 

de pesquisa para a biografia, despertaram a atenção a novos métodos de apuração na 

área de ciências humanas. Sendo assim, Lejeune defende a ideia de que é preciso 

discutir o conceito de autoria, porque quando as camadas populares estão em foco, são 

geralmente vidas contadas pela intervenção de posicionamentos de sociólogos e 

historiadores. Por fim, importa ressaltar que o biografado não é aquele que escreve sua 

vida, então para quem acaba sendo direcionada a autoria destes textos ou qual seria o 

verdadeiro espaço do biografado? 

Em seu artigo Biografia como gênero e problema, Lilia Schwarcz discursa sobre 

as armadilhas àqueles que resolvem enveredar para este gênero “poroso”. De acordo 

com a autora criadora da última biografia de Lima Barreto, “Não poucas vezes 

acabamos sonhando com nossos objetos, identificamo-nos com eles, ou vivemos vidas 

alheias com a intransigência de um familiar próximo”. (SCHWARCZ, 2013, p. 53). 

De acordo com Schwarcz: 

Outra perspectiva importante que vem se abrindo aos estudos voltados à 
confeçcão de biografias é aquela que agora vocaciona não grandes nomes, 
mas personagens mais obscuros, menores, subalternos, mas que ajudam,à sua 
maneira, a iluminar experiências sociais de época. (SCHWARCZ, 2013, p. 66) 

 

A autora refere-se ao crítico Antonio Candido, segundo o qual uma série de 

estudos se dedicam a investigar agentes anônimos, personagens humildes ou sujeitos 

históricos que, ao invés de trazerem em suas bagagens de vida um “histriônico 

sucesso”, acabaram em um retumbante fracasso.  

Contudo, mesmo que se tenha em mente que o biografado e discutido Lima 

Barreto pertenceu e, sobretudo, defendeu o campo dos humilhados dentro de seu 

contexto, não se pode afirmar que tenha fracassado, visto que sua produção estética 

contribuiu e muito contribuirá aos estudos culturais de nossa nação.   

A biógrafa explica também a necessidade de levar o biografado a sério, 

independentemente de sua posição, se pertencente ao clero, se artista, político ou 

estadista. É necessário traçar uma biografia justa. Mas há personalidades especiais em 

torno dos quais se pode constatar o apreço de quem escreve por seu objeto. Exemplo 
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disso está claro quando a autora se refere à vida de Lima Barreto. De acordo com 

Schwarcz: 

Lima Barreto virou um representante digno de sua época (o que ele certamente 
foi); uma testemunha nervosa e necessária do contexto da Primeira República; 
e um personagem (com razão) apropriado pelos movimentos de afirmação de 
afrodescendentes. (SCHWARCZ, 2013, 71) 

 

Um dos problemas ressaltados sobre o gênero biografia está no fato de o próprio 

pesquisador, nesse meio-termo, tornar-se “amigo íntimo” de seu biografado, como um 

parente, fiel confidente. Desse modo, o melhor é se pensar como Jacques Le Goff, o 

qual afirmou que “a história é filha de seu tempo”. (Apud SCHWARCZ, 2013, p. 72). 

Além de tudo, é coerente refletir sobre uma forma de biografar que dialogue com o 

contexto social atual, pois de acordo com Schwarcz, “deixamos de fazer do exercício da 

história uma retórica distante e a trazemos para perto de nossas próprias 

especificidades e contradições”. (SCHWARCZ, 2013, p. 72). 

Contudo, se tais obras (neste caso, as biografias) desenham o escritor e os 

costumes da sociedade de que fez parte, O Passeador, romance aqui analisado e 

pesquisado pode ser entendido como uma terceira via, a da ficção, cujo alicerce central 

está justaposto à obra Literatura da urgência. Estes dois últimos livros podem ser 

entendidos como uma via recíproca de registros sobre a vida do escritor, pois 

demonstram características que o moldam não como o caminhante solitário, triste e 

alcoólatra, mas antes de qualquer coisa, como um intelectual cuja marca está em 

quebrar barreiras e expor por vias da literatura sem filtro um pensamento autêntico 

sobre seu período com temáticas voltadas a fatos sociais, culturais e políticos do país.  

O ponto em comum sobre o escritor a partir das leituras das diferentes obras é o 

seu viés para além de uma obra engajada, porque descontente no contexto do final do 

século XIX e primeira metade do XX, mostra-se o tom de sua militância artística. Enfim, 

quando em O Passeador história e ficção se combinam, arquitetam e delimitam um 

quadro significativo da cidade e fatos históricos em que viveu o autor. 

Lilia Schwarcz defende a hipótese segundo a qual, “de tanto viver seus 

personagens, depois de utilizá-los por anos a fio como pseudônimo, por vezes Lima 

acabava agindo como eles”. (SCHWARCZ, 2017, p. 12). Enfim, acaba por haver uma 
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recondução da realidade para a ficção quando ao fim de O Passeador se elucida o 

instante em que o protagonista se encontra com alguns de seus personagens, mais 

precisamente Isaías, Policarpo e Gonzaga de Sá, no momento em que, segundo 

Hidalgo, “o trio parece estar a par da recente internação de Afonso no manicômio da 

Praia Vermelha por alcoolismo”. (HIDALGO, 2011, p. 186), o que suscita a ideia de que 

lá ele poderia ter enlouquecido de vez, no entanto, manteve-se lúcido.  

A ficção de Luciana Hidalgo abarca um contexto histórico importante, embora 

aborde o escritor e sua capacidade de análise social, refere-se constantemente às 

reformas de modernização ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, o que a torna um 

misto de questionamentos sobre as razões para tais mudanças. 

Buscou-se ainda elucidar, com base nas ideias de Berman, os conceitos de 

modernidade e modernização no século XIX ambientados na Belle Époque brasileira, o 

que acaba por ganhar uma concepção paradoxal, visto que a então capital federal 

passa, além de uma reurbanização ao modo afrancesado, também por uma 

reorganização na cidade sob camadas de multidão que aumenta ininterruptamente. 

Sendo assim, há por um lado a defesa de um progresso cujo semblante é forjado, visto 

que grande parte da sociedade sobrevive em meio a problemas como violência, 

criminalidade e desigualdades.  

Além disso, observou-se a presença de uma modernidade forjada no contexto da 

Primeira República, principalmente a maneira como Lima Barreto irá defini-la, como um 

projeto artificial e mentiroso. Inclusive, terá o importante papel de, com o apoio de sua 

literatura, questionar intensamente os impasses naquele ambiente. Há, neste estudo, a 

revelação de uma verdadeira alegoria do país no momento da Primeira República, o 

que se revela sob o ponto de vista do escritor carioca, uma nação marcada por 

infortúnios administrativos, além de revelar os inúmeros descasos da política estrutural 

da época.  

Segundo Maurício Silva, “ideias como essa colocaram Lima Barreto entre os 

nossos mais ferinos críticos da sociedade, além de concederem à sua obra uma 

inegável dimensão histórica”. (SILVA, 2011, p. 29). Sendo assim, é possível identificá-lo 

como um analista de seu período, porque mesmo que tenha vivido marginalmente, atua 

como um colaborador cujo papel é o de elucidar uma melhor percepção dos fatos 
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históricos. Nesse sentido é que Barreto se utiliza de uma ótica aguçada e pessimista 

sobre sua época e, embora isso não queria dizer que muitos não tinham pensamento 

análogo ao dele, é relevante compreender o cerceamento que havia quando o assunto 

era sobre algum apoio aos mais desvalidos.  

Num contexto em que se buscava não falar sobre o racismo, Lima Barreto 

buscou a transgressão, tendo como arma sua literatura combativa, cuja articulação 

envolvia desde os problemas mais íntimos do organismo social, como também os 

maiores desastres como a recém-extinta escravidão, mas que ainda assombra(va) seus 

herdeiros. Eis o autor que incita a transgredir a fronteira do passado, agindo como um 

mentor extemporâneo. Segundo Lilia Schwarcz, “um timoneiro que não abre mão de 

incluir em sua obra suas batalhas, idiossincrasias, brincadeiras, afetos e broncas”. 

(SCHWARCZ, 2017, p. 19).  

Pode-se defender a ideia segundo a qual a elucidação sobre o escritor está 

embrenhada de memória, a qual depreende o passado de sua exatidão, promovendo-o 

a um tempo no qual os entraves ocorridos no século XIX ainda ocorrem no século XXI. 

Todavia, Lilia Schwarcz defende a tese de que o livro de uma vida, isto é, a biografia 

por ela construída, em cujas costas carrega “a certeza de que cada tempo inventa para 

si novos problemas e se põe a rever o passado a partir de questões ditadas pela lógica 

do presente”. (SCHWARCZ, 2017, p. 18-19) se mistura naturalmente com a obra do 

autor de Policarpo.  

Não obstante, em sua breve existência o autor revelava urgência, daí a seguir a 

lógica de Luciana Hidalgo cuja base fornece dados suficientes para demonstrar o quão 

importante e precisa foi a construção da obra barretiana, a qual pode ser entendida 

como fundamental a um Brasil carente de práticas sociais eficientes e efetivas. Além do 

mais, o escritor é aquele tipo de sujeito que não se apaga em frente daquilo que crê ser 

seu e de direito, por isso representa aquele que segundo Schwarcz “brigou, insurgiu-se, 

apoiou, vetou, enfim, fez todo o barulho  que podia para que a República se tornasse 

uma res pública: o governo de todos para todos, e por todos”. (SCHWARCZ, 2017, p. 

19).  

Portanto, foi possível problematizar a vida de Afonso Henriques de Lima Barreto 

através de estudos sobre sua personalidade, como as biografias e o romance, além, é 
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claro, de uma ampla visitação a uma parte de suas obras, sem as quais não seria 

possível de se ter acesso aos pontos mais íntimos sobre sua personalidade. Por tal 

explicitação, define-se este estudo seguindo uma lógica semelhante a de Hidalgo, mas 

com uma justificativa distinta, porque aquela denominou no domínio da loucura a partir 

da literatura da urgência e, neste caso, é plausível denominar-se tal estudo por 

Literatura emergencial, pelo fato de o autor estar envolvido em grandes problemas, 

como por exemplo sua internação, precisou-se, pois, produzir uma literatura com 

necessidade mais específica. Neste trabalho, seu sentido mais plausível é o da nova 

necessidade em buscar hoje compreender e defender esse tipo de trabalho que de 

tempos em tempos vem perdendo sua força em meio ao caos no qual se adentra a 

nação brasileira.  

Lima Barreto foi, continua e será muito necessário a essa sociedade que se 

mantém no domínio da mediocridade por inúmeras razões, isto porque há na atualidade 

um discurso sedutor que se veste de um falso moralismo. Tal estratégia abre lacunas 

para enobrecer aquele que governa para contemplar os interesses de poucos em 

detrimento de muitos. Lima Barreto, portanto, serve como antídoto para enfrentar tal 

conjuntura, pois é o que melhor representa a cultura do engajamento. Se para ele 

escrever era poder participar de acontecimentos, uma vez que nunca evitou debates, 

nem mesmo de apresentar seus pontos de vista, logo se percebe uma literatura 

militante que leva seu leitor a uma organização de conceitos após o contato com sua 

obra. Eis, por fim, a importância de Luciana Hidalgo resgatar em O Passeador essa 

figura indispensável à sociedade brasileira contemporânea.  
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