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RESUMO 

Esta dissertação analisa, tendo como referência o legado teórico de 

Mikhail  Bakhtin, os discursos presentes no romance Numa e a Ninfa, de Lima 

Barreto, publicado em 1915. A narrativa, um roman à clef, enfoca personagens 

envolvidos com o meio político, tais como deputados, senadores, jornalistas, 

militares, esposas, amantes, viúvas e agitadores populares, assentados em 

velhos hábitos, que a despeito da recém-fundada república, viviam em busca 

de benefícios particulares. Pensar sobre o escritor Lima Barreto nos evoca a 

questão da autoria; por sua vez, a noção do narrador de Numa e a Ninfa nos 

coloca em contato com a questão do autor-criador. Considerando as 

concepções de Bakhtin sobre o discurso literário, ao longo deste trabalho 

procedemos à análise do discurso do narrador e dos personagens do romance. 

Por fim, articulamos uma reflexão acerca da crítica irônica às ideologias que 

compunham as práticas sociais, entre as figurações ali retratadas. A ironia é 

então o modo de revelar a crítica que compõe a narrativa.  

 

Palavras-chave: análise do discurso, discurso literário, narrador, narrativa, ironia, 

política, história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This dissertation analyzes, with reference to the theoretical legacy of Mikhail Bakhtin, 

the discourses present in the novel Numa e a Ninfa, of Lima Barreto, published in 

1915. The narrative, a roman à clef, focuses on characters involved in the political 

environment, such as deputies, senators, journalists, military, wives, lovers, widows 

and popular agitators, settled into old habits, that despite the newly founded republic, 

lived in search of particular benefits. Think about the writer Lima Barreto evokes the 

question of authorship; in turn, the notion of a narrator puts us in touch with the 

question of the author-creator. Considering the concepts of Bakhtin’s literary discourse 

on, throughout this work we proceeded to the narrator's discourse analysis and the 

characters of the novel. Finally, we articulate a reflection about the ironic critique of 

ideologies of the social practices between there portrayed figurations. The irony is the 

way to reveal the criticism in the narrative. 

 

Keywords: discourse analysis, literary discourse, irony, politics, history. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há pouco mais de 100 anos, em 1915, Lima Barreto publicou seu 

folhetim Numa e a Ninfa no jornal A Noite; ainda no mesmo ano chegava aos 

leitores também a primeira edição em livro. A narrativa se revelara um dos mais 

plenos retratos caricaturais da política republicana que se instalara então no 

Brasil. O enredo denunciava, sob o viés de uma sugestão irônica, os vícios da 

sociedade que se adaptava ao novo sistema de então. Seus personagens e 

suas relações sociais, tais como apresentados pelo narrador, revelam que a 

suposta participação popular – entendendo aqui o significado de República 

como “coisa do povo” – era eclipsada por práticas que visavam à vantagem 

pessoal, e não a do coletivo. Pouco mais de um século depois, vemos que as 

práticas denunciadas por Lima Barreto foram somente o gérmen do que se 

consolidou, se aprofundou e se aprimorou em nossa política. Essa postura 

política do autor não lhe rendeu muitos amigos ou favorecimentos ao longo de 

sua carreira. Lamentavelmente, podemos concluir que ele estava certo a 

respeito daquilo do que ele criticava, a cena política. 

Meu primeiro encontro real com a obra de Lima Barreto – 

desconsiderando o do Ensino Médio, no qual a literatura nacional era apenas 

uma obrigatoriedade curricular a ser cumprida – se deu num momento pessoal 

muito afinado com alguns dos sentimentos que motivaram a produção do autor 

no início do século passado. Eu tinha 26 anos e tentava exercer o jornalismo 

para o qual tinha dedicado minha primeira graduação, mas me via imobilizada 

na condição de não pertencimento à classe historicamente produtora de 

cultura. Após grassar alguns anos na atividade de assessora de imprensa, 

trabalho que passava longe do meu objetivo de escrever e colaborar com a 

realidade à minha volta, consegui finalmente, em 2006, uma vaga no que seria 

o último suspiro da Tribuna da Imprensa – periódico fundado por Carlos 

Lacerda em 1949, que já havia tido um papel importantíssimo em nossa 

história republicana e que, então, era apenas um instrumento de veiculação 

das ideias do jornalista Hélio Fernandes, seu proprietário desde a década de 

60 do século passado.  

O jornal já vivia há anos uma situação financeira e editorial lamentável, 

mas era uma – ou “a” – oportunidade de entrar no meio jornalístico 
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propriamente dito. Do pouco que lá vivi, o que me aconteceu de melhor estava 

no caminho que tinha que percorrer para chegar à redação. Vinha de Niterói, 

de ônibus; tinha que saltar na Avenida Presidente Vargas e ir andando a pé até 

a Rua do Lavradio. Atravessar a periferia da região do Saara era uma 

experiência deliciosa, um momento de viver um Rio de Janeiro cuja evidente 

decadência não obliterava – ao menos aos meus olhos – a beleza do que já 

fora a capital do país. Nesta época, descobri o pesquisador Brasil Gerson e seu 

trabalho sobre a história das ruas do Rio de Janeiro, que dez anos depois, 

vieram a iluminar um pouco da minha leitura de Lima Barreto. 

Aos 26 anos, flanar pela cidade me nutria culturalmente – algo 

semelhante ao que acredito que acontecia com Lima Barreto há um século. 

Dessas andanças, minha maior diversão era parar nos sebos da região para 

garimpar os clássicos – que, agora, mais velha, tinha enfim maturidade para 

ler: finalmente, eu me apaixonava pela literatura.  

Foi num destes sebos que me refugiei, num dia de calor, para pegar um 

fôlego e chegar ao jornal. Ali encontrei um exemplar de Numa e a Ninfa, 

romance que até então desconhecia. O livro morou mais uns quatro anos na 

minha Patriciana – parodiando o nome da biblioteca particular de Lima Barreto, 

a Limana – até que finalmente me disponibilizasse a lê-lo. Estava grávida de 

Nina e o li até esperar a hora do parto no hospital. Terminei então o livro, e ali 

começava uma nova história – para mim. 

Curiosamente, quatro anos depois, me reencontrava definitivamente 

com Lima Barreto, ao entrar no programa de pós-graduação em Literatura na 

Universidade Federal Fluminense. Nesse momento, através de meu orientador 

André Dias, descobri que tinha muito mais em comum com o autor do que 

imaginava. Antes de tudo, o amor pela literatura; em seguida, a postura crítica 

em relação à sociedade – que muito cultivei na vivência com a minha 

admiração pelo rap, expressão urbana de música, ritmo e poesia –, a completa 

aversão à hipocrisia, e por último e não menos importante, uma grande 

admiração pela urbe e pelo aspecto natural do Rio de Janeiro. Lima Barreto 

passou a fazer muito sentido. Dessa identificação nasceu o projeto de 

pesquisa, que por fim se desdobrou nesta dissertação. 

Modos de narrar, modos de revelar: representações do universo político 

em Numa e a Ninfa de Lima Barreto é um trabalho que visa empreender uma 
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análise do discurso do romance. Para tal, segui principalmente pelo viés teórico 

de Mikhail Bakhtin, amparada pelas obras Marxismo e filosofia da linguagem 

(1992) e Estética da criação verbal (2003).  

Assim, o trabalho obedece ao seguinte percurso em três 

partes/capítulos. Na primeira parte, “O narrador das aparências”, apresentamos 

o autor, a biografia de Lima Barreto, como forma de conhecer o terreno que 

viabilizou a composição do seu narrador. Nessa parte, debatemos as noções 

de narrador, autor primário e secundário, conceitos estes que foram estudados 

e elaborados por Bakhtin. Revemos a distinção teórica entre a figura do 

narrador e do autor, e procuramos observar algumas características do 

narrador de Numa e a Ninfa e dos narradores de outros escritos de Lima 

Barreto. Na segunda parte, “Modos de narrar, modos de revelar”, fazemos a 

análise do discurso literário no romance. Assim, procuramos observar o bojo 

ideológico das práticas sociais criticadas na obra, tais como o personalismo, o 

culto ao talento, o parasitismo, a cultura da vida de aparências, a troca de 

favores. Por último, em “Figurações da ironia”, analisamos a apresentação de 

personagens que trazem algumas questões abordadas pelo narrador, tais 

como os homens da política, os homens da imprensa, as mulheres e os 

marginalizados. Esses são os escolhidos para encarnar sua crítica à política 

nacional.  

 Antes de iniciar a dissertação propriamente dita, vale uma breve 

apresentação do romance. Em Numa e a Ninfa, o narrador conta a fábula a 

partir de uma necessidade que se coloca a um deputado da recém-nascida 

República: fazer-se destacar no cenário político através de um pronunciamento 

no congresso. Para que isso venha a acontecer, o deputado Numa Pompílio de 

Castro aceita que sua mulher o dirija intelectualmente, escrevendo seus 

discursos e fazendo alianças políticas. Com o objetivo de se manter com o 

grupo que detinha o poder, Numa casa-se com a filha de um cacique político e 

passa a ser mais conhecido como “o genro do Cogominho”, que tem seu nome 

frequentemente esquecido e eventualmente remendado pelos pouco 

conhecidos como “Nuno”.  

Pois este que inspira o nome da obra é o ponto de partida para as 

aparências que serão habilmente descortinadas pelo narrador. Numa é casado 

com Edgarda, essa, por sua vez, é amante de seu primo, Benevenuto. Ou seja: 
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por trás do homem público, a verdadeira protagonista da narrativa é a “ninfa”. 

Numa, enquanto intelectual, é um embuste; enquanto sujeito político, é massa 

de manobra e sempre vota com o leader; enquanto marido, é traído. Assim, 

desde as relações matrimoniais, permeando todas as relações sociais 

possíveis, as aparências medeiam o universo político.  

Podemos observar que o narrador dá o protagonismo a Edgarda e a 

diversas outras figuras femininas, mas estas sempre agem na trama de forma 

velada. O que se revela é que elas são centrais nos jogos de poder. Figura 

ativa nos bastidores políticos, o papel de influência de Edgarda é uma 

característica que se estende para outras personagens femininas da narrativa, 

tais como: Mme. Anita Farfaible, Arlete, a amante francesa, a agregadora de 

caboclos, Dona Florinda. Dos encontros na Rua do Ouvidor ou nos salões dos 

grandes eventos sociais, elas se informam das novidades do cenário, opinam 

sobre as movimentações, e discutem as possibilidades políticas – algo 

naturalizado na sociedade, mas publicamente não assumido. Sem Edgarda, 

Numa não é nada. Não sabe que atitude tomar, que texto escrever, que 

discurso pronunciar: é só mais um doutor, desprovido de sagacidade política e 

identidade própria. Assim, ao fazer o contraponto entre os “Numas” e suas 

ninfas, o narrador faz um contraste que evidencia uma fragilidade do discurso 

de poder habitualmente atribuído às figuras masculinas.  

A organização deste cenário político retratado na narrativa se estrutura a 

partir das famílias patriarcais e tradicionais. Subservientes a esses centros 

polarizadores de poder, alpinistas sociais se fazem úteis às jogadas políticas, 

para finalmente fazerem parte de algum círculo de influência e com isso serem 

beneficiados pelo Estado. Totonho do Catete, Lucrécio-Barba-de-Bode, 

Bogóloff, Xandu, são algumas das expressões desse tipo desenhado pelo 

narrador e arquitetado por Lima Barreto.  

Todos os caminhos levam à ascensão na carreira política – ou seja, ser 

nomeado, ganhar um aumento, faturar uma vaga pública. Desde o alto escalão 

da trama, passando pelas mulheres e por uma porção marginalizada da 

população, todos estão disponíveis ao poder, visando o uso da máquina 

política e da máquina pública com finalidade sempre de obter alguma 

vantagem de interesse particular. O movimento dessas mulheres – para 

conseguir um destaque para o marido, um aumento na pensão, bem como dos 
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homens que também estão envolvidos com o universo político, com suas 

alianças interesseiras, ambições e delitos –, vem embalado por diversas 

práticas ideológicas discutíveis. Observando através da ironia crítica e das 

figuras caricaturais, procuraremos analisar o discurso literário dessa obra. 
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CAPÍTULO 1: O NARRADOR DAS APARÊNCIAS 

 

Lima Barreto não teve, em sua breve vida, facilidades para alçar grandes 

voos – espaciais ou intelectuais. No entanto, os escritos que recheiam e 

compõem seus contos, crônicas, artigos e romances estão impregnados de um 

Rio de Janeiro específico, capturado sob um olhar apurado, fruto de uma 

sensibilidade aguda como a de um viajante experiente, um andarilho 

disponível. Essa percepção da cidade é o resultado de uma série de 

deslocamentos vivenciados pelo autor no início do século XX. A família de 

origem humilde, cujas raízes se encontravam no subúrbio, traçou pela capital 

um roteiro pontuado por mudanças, perdas e trabalhosas conquistas. Morador 

da Zona Norte, a inquietude intelectual de escritor e boêmio o conduziu a trilhar 

diversos caminhos que o levaram a áreas nobres, onde habitava a gente de 

prestígio da metrópole que então se desenhava. Dessas andanças herdamos 

ricos relatos em prosa, redigidos por um caminhante que, ao registrar a cidade, 

também traçou seu destino como escritor. 

Lima Barreto observou e descreveu diversos cenários do Rio de Janeiro 

com a acuidade de um turista estudioso. Seus registros continham 

detalhamentos físicos, geográficos e testemunhos subjetivos. Muito de sua 

obra nos oferece toda uma sorte de deslocamentos dignos de estudo. O 

presente trabalho analisa o romance Numa e a Ninfa (1915), de Lima Barreto, 

procurando avaliar o jogo político expresso na obra e as transformações sociais 

e históricos pelas quais passava o Rio de Janeiro, capital da Primeira 

República. A narrativa expõe ao leitor um Rio de Janeiro em transformação, 

que tem a beleza natural da mata atlântica a conviver com as habitações, o 

caminho trilhado pelo bonde ao subir Santa Teresa e atravessar o centro, o 

percurso das águas na Cidade Nova. Essas diferentes paisagens emolduram o 

cenário no qual acontecem os relacionamentos entre os personagens da trama.  

Numa e a Ninfa foi publicado inicialmente como folhetim em A Noite, em 

1915, e, no mesmo ano, recebeu sua primeira edição em formato de livro. 

Narrada em terceira pessoa, a obra acompanha a trajetória de Numa Pompílio 

de Castro e sua esposa Edgarda. Moradores de Botafogo: ele jovem político 

sem brilho próprio, mas ambicioso, ela mulher astuta e não menos fascinada 
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pelo poder e a ascensão social. Compõe ainda a tríade da ambição, 

Benevenuto, primo de Edgarda que evita envolver-se publicamente com 

política, mas auxilia a prima na condução da carreira de Numa. Este núcleo de 

personagens políticos é cercado por um outro grupo periférico, que deseja 

ascender ao núcleo principal, para dele obter as benesses da política 

republicana. Assim, Lucrécio Barba-de-bode e o doutor Bogóloff servem a seu 

grupo, desejando obter mais vantagens pessoais, tais como aqueles que já 

teriam garantido as suas pela proximidade com o poder. 

O Rio de Janeiro, seus territórios e suas esferas políticas são 

representados de forma ampla por Lima Barreto, através de suas obras, no 

início do século XX. É nesse cenário que Numa e a Ninfa traz uma crua 

apresentação dos jogos de aparências, enfocando o que está por “debaixo dos 

panos” na sociedade carioca de então. Trata-se de uma narrativa crítica e 

irônica sobre doutores, políticos, candidatos, militares, jornalistas, arrivistas, 

madames e pensionistas que vivem sob uma mesma cultura, com os mesmos 

interesses. As questões consideradas pelos personagens, como nos 

demonstra o narrador, se desenrolam na trama não como um interesse pela 

coisa pública, tal como proposto pelo novo regime, mas tendo em vista apenas 

o proveito pessoal que se pode tirar através da coisa pública. O interesse 

primeiro de seus personagens principais deveria ser pelo bem coletivo, mas na 

verdade, suas atitudes visam exclusivamente o próprio bem. Nesse quadro, 

personagens de alto cacife exercem seu poder sobre os que querem ascender 

socialmente – e estes respondem aos primeiros com a oferta de bajulações. É 

esse jogo político, corrompido de seus propósitos, tão passível de crítica 

pública, que ocupa, rege e (mal) conduz a cidade e capital que Lima Barreto 

tão bem expôs em sua obra literária. 

Neste capítulo, refaremos alguns dos itinerários do escritor pela cidade, 

observando como os diferentes ambientes frequentados por ele deixaram 

impressões em sua história pessoal e intelectual. Após relembrarmos o 

percurso do intelectual em seu território, consideraremos o contexto sócio-

histórico no qual o autor e a cidade se encontravam inseridos. O que já se pode 

adiantar é o caráter outsider do intelectual que não poupava críticas às forças 

políticas hegemônicas de seu tempo. Em Numa e a Ninfa, o romance aqui 

estudado, temos como ponto central justamente um narrador que realiza uma 
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crítica severa às figuras-chave do jogo político presente no Rio de Janeiro, 

capital da jovem República. Por isso, a fim de se evitar possíveis equívocos, se 

faz necessária, neste estudo, uma distinção teórica entre autor e narrador. Por 

fim, vamos aproximar o narrador do romance desta pesquisa aos outros 

narradores da obra do escritor carioca, que também contemplem esse mesmo 

espaço urbano da capital. 

 

1.1 Trajetória pela cidade 

 

Não há como falarmos sobre os deslocamentos do narrador de Numa e 

a Ninfa, sem antes percorrer a cidade pelas pernas de seu próprio autor. Cabe 

empreendermos um paralelo entre os deslocamentos feitos pelo próprio Lima 

Barreto no âmbito da cidade e os deslocamentos apresentados pelos 

narradores da prosa do autor. A história de vida do autor tem início na região 

próxima ao antigo Morro do Castelo. Lá começou a trajetória da família em 

busca de uma habitação que provesse boas condições à saúde frágil de sua 

mãe.  

Como o médico aconselhasse banhos de mar, a família mudou-se 
para mais perto da praia, indo morar na Rua Dois de Dezembro, no 
Flamengo. Depois para a Rua das Marrecas, próximo ao trabalho do 
pai, João Henriques, pois a Imprensa Nacional ficava a dois passos 
dali, na Rua da Guarda Velha. (BARBOSA, 1981, p. 19) 

  

Foram tantos os gastos com cuidados médicos, que a vida financeira da 

família se complicou e amigos aconselharam “o clima dos subúrbios, onde a 

vida era mais tranquila e também mais barata” (ibidem, p.20). Passaram então 

por Catumbi e por Paula Matos. Quando Amália finalmente veio a falecer, 

mudaram-se para a Rua do Riachuelo. O pai de Lima Barreto, o então viúvo 

João Henriques deixou a Imprensa Nacional com a mudança do regime político 

de Monarquia para a República e as dificuldades da família aumentaram. No 

entanto, o ainda menino Afonso Henriques de Lima Barreto revelava êxito nos 

estudos e seu pai pediu auxílio ao compadre Visconde de Rio Preto, que 

custeou a educação do jovem como interno no Liceu Popular de Niterói, “um 

dos melhores do tempo, frequentado por gente rica” (ibidem, p. 39). Enquanto 

isso, o pai viúvo ia refazendo a vida como escriturário das Colônias de 

Alienados da Ilha do Governador. 
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A Ilha virou o destino do rapaz aos fins de semana e passaria então a 

ser porto e origem de novas viagens pelo e para o Rio de Janeiro. Na Ponta do 

Galeão, Lima Barreto conheceu “a própria imagem do paraíso”, principalmente 

se considerarmos “o menino da cidade, que morara em casas pequenas de 

aluguel, mudando constantemente de um bairro para o outro, às vezes 

longínquos, e que depois passou a viver metido num internato, cuja reclusão 

sempre detestou” (ibidem, p. 44). Francisco de Assis Barbosa, em sua biografia 

sobre o autor,  sublinha até a mudança de humor do menino, que “perdera a 

casmurrice, no clima edênico da Ilha do Governador. (...) Com os irmãos, (...) 

corria por toda a ponta do Galeão. Conhecia-o palmo a palmo. Tudo aquilo era 

seu” (Idem, p. 49). Aquela roça idílica, na qual observava os moradores em sua 

eterna luta perdida contra as saúvas e também fonte de inesquecíveis cajus, 

mangueiras e batatas-doce assadas reverberou por tempos na imaginação do 

futuro escritor e pode se relacionar com algumas imagens do “Sítio do 

Sossego”, em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesta citada biografia, após 

um longo relato de Lima Barreto a respeito de suas experiências no lugar, 

Barbosa ratifica: 

 
 
Como se vê, a descrição é quase a mesma da que fez o romancista 
da morada de Policarpo Quaresma, no sítio do Sossego, “risonha e 
graciosa nos seus muros caiados”. (...) 
Não teria sido ideado o sítio do Sossego à imagem e semelhança do 
sítio do Carico? E o personagem, o admirável Policarpo Quaresma, 
na sua paixão pela agricultura, não teria sido em parte inspirado pelo 
próprio pai do escritor? São perguntas que terão, a nosso ver, 
resposta afirmativa, tal a evidência de episódios vividos por João 
Henriques, alguns dos quais relatados pelo seu próprio filho. (ibidem, 
pp.45-46) 
 
 

Entretanto, a breve felicidade da família em seu paraíso seria abalada 

pela Revolta da Armada. Diante de um pedido em desespero feito pelo jovem 

estudante interno, o pai vai resgatá-lo do outro lado da Baía de Guanabara. “A 

viagem para casa fora acidentada, pois a comunicação por mar entre Rio e 

Niterói estava interrompida desde o início do levante. Pai e filho tiveram que 

dar uma imensa volta, saltando de trem em trem, vendo rios e cidadezinhas 

sem conta” (ibidem, p. 54). A invasão de rebelados contra o Marechal Deodoro 

da Fonseca na Ilha do Governador é seguida pelo processo de doença do pai 

do escritor, que por recomendação médica tira uma licença de três meses e se 
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afasta de suas funções no Hospício da Ilha do Governador. Perdendo a 

moradia funcional, torna-se inviável a permanência ali, e então seguem todos 

para o Engenho Novo, à Rua 24 de Maio, nº 223 (ibidem, p. 106). 

Depois da vida nos colégios internos, Lima Barreto experimentou a vida 

nas pensões de estudantes. Primeiramente na Rua do Carmo e depois na Rua 

das Marrecas. Foi nessa altura que o jovem taciturno, com jeito de bicho do 

mato, deslumbrou-se, então, com a Rua do Ouvidor. Aquela passarela com os 

perfumes da modernidade lhe causara grande impressão. Mas nem tudo seria 

festa: veio a doença do pai e, com ela, a obrigação do jovem em assumir as 

responsabilidades da casa e, reagindo contra a própria natureza, prestou 

concurso para a Secretaria de Guerra, sendo admitido como amanuense na 

repartição pública.  

Nessa época, ele “se mudou com a família para Todos os Santos, indo 

morar em casa alugada” (ibidem, 115). Esta mudança para a Zona Norte é 

marcada pelo delírio e pela neurastenia do pai. Seus gritos quebravam a 

“quietude suburbana”, o que rendeu o título de “a casa do louco” “à pequena 

morada na Rua Boa Vista” (ibidem, p.115). Lá então passaria a ser o seu 

abrigo e foi também o ponto de partida para as primeiras linhas de um novo 

escritor com grandes expectativas na literatura. Após este primeiro endereço 

no bairro, Lima ainda morou com a família na Rua Major Mascarenhas, 

também em Todos os Santos, até o fim de sua vida. 

Lima Barreto possuía um olhar livre para a cidade, indo além da 

curiosidade de turista sobre a vida carioca. Ele não se contentava com o 

exótico ou o lugar comum da geografia. Seu território a ser explorado era o Rio 

de Janeiro profundo, em toda sua extensão, até onde suas pernas pudessem 

tocar, em caminhadas que iam da zona norte à zona sul. A cidade era onde 

realizava suas viagens pessoais, mas efetivamente, Lima nunca se deslocou 

para longe da capital: “Verdadeiramente nunca viajei. Dei um pulo a São Paulo 

e outro a Juiz de Fora; mas tenho conversado com muito sujeito viajado, para 

aprender e para invejá-los” (BARRETO, 2004, p. 44).  

Como o muito de suas “viagens” fossem a Niterói, Barreto chegou a 

incluir a desventura de uma travessia de barca, mas que deriva ao oceano até 

chegar a São Paulo! “Para encurtar razões, direi somente aos senhores que 

fomos salvos já no litoral de São Paulo, depois de dois dias, por um navio suíço 
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que passava na ocasião” (idem, p. 69). “De volta” ao Rio, em outra de sua 

crônica, Lima Barreto relata o retrato de um belo passeio pela orla da capital, 

que substituía sua vontade de conhecer uma outra cidade – simplesmente por 

lhe faltar recursos para tal. 

 
Há tempos, por uma bela tarde de verão, resolvi dar um passeio pela 
chamada Avenida Beira-Mar, que como todas as cousas nossas, é a 
mais bela do mundo, assim como o Corcovado é o monte mais alto 
da Terra. 
Queria ver o mar mais livre, sem aquelas peias de cais que lhe 
causam, de quando em quando, revoltas demolidoras de que todos 
se lembram; mas não tinha dinheiro para ir a Angra dos Reis. Bem. 
(BARRETO, 2004, p. 110) 
 
 

Na crônica “Livros de viagens”, o autor discorre em alguns parágrafos 

iniciais a respeito de sua relação com as tais publicações e de sua estrita 

estima em relação a sua noção de viagem. Em seguida, ele passa para uma 

crítica: os viajantes do tipo “diplomata” e o tipo de livros de viagens que esse 

indivíduo costuma produzir: de olhar superficial, que não enxergam as 

profundezas que revelem algo sobre tal lugar – com indiretas a uma e outra 

figura com essa função! Tudo o que até aqui foi escrito precede a uma resenha 

positiva sobre dois títulos: “Relação de uma viagem à Venezuela, Nova 

Granada e Equador”, sob a assinatura de “Conselheiro Lisboa”; o outro título se 

chama “Na Argentina”, de Oliveira Lima. Ao citar este último autor, o cronista 

faz mais uma digressão, agora dedicada a uma análise da relação cultural 

daquele país com sua história e suas tradições – mas não perde o foco de seu 

objetivo primeiro e tece diversos elogios ao livro.  

Lima Barreto, por sua vez, não foi um intelectual forjado nos moldes da 

ideologia dominante. Diferentemente, foi um intelectual pobre, negro e morador 

de regiões socialmente desprestigiadas, diante de uma ordem vigente, na qual 

o que é valorizado é ser branco, rico e morador do centro ou da zona sul.  

Podemos elencar uma série de características que o configuravam como 

pensador. Lima Barreto foi um crítico da estética literária “academista” e “vazia 

de ideias” exaltada por Coelho Neto – conforme Barbosa, 1981, p. 242 e 

Rosso, 2010, p.24. Ele foi um retratista do Rio de Janeiro, com ambições 

patrióticas, que fazia literatura por militância – para utilizar um termo de Nicolau 

Sevcenko (1989, p. 242). Apesar de desejar obter o grau na Escola Politécnica, 

aquele ambiente de números não o seduziu. Refugiando-se na filosofia, Lima 
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Barreto tinha na literatura seu alicerce intelectual. Toda sua formação, 

infelizmente, não lhe foi suficiente para ascender mais no cenário literário. É 

nesse contexto que Lima se colocou em cena como, preferencialmente, um 

outsider.  

Se revisarmos sua formação familiar e escolar, veremos que sua mãe, 

Amália Augusta, era de São Gonçalo, Estado do Rio. Mas ao se casar, com 

João Henriques, vem para o Rio de Janeiro. O pai, João Henriques, era letrado, 

tipógrafo da Imprensa Nacional. Chegara a fazer traduções do francês, tinha 

pretensões de estudar medicina e “ser alguém”. Sua mãe, Amália Augusta, fora 

professora e dera aulas para um pequeno e modesto colégio para moças, o 

Santa Rosa, que funcionava na mesma casa na qual o jovem casal residia. 

Logo os planos do pai, dono do colégio, foram deixados de lado para cuidar de 

custear as despesas com o adoecimento da mãe. Os estudos, única forma de 

ascensão social para gente “de cor” como a família Barreto, seriam 

inviabilizados. Essa interrupção viria a se reproduzir na juventude de Afonso 

Henriques, repetindo assim uma pequena tragédia familiar. 

Amália finalmente vem a falecer e com a virada do regime político, João 

Henriques deixa a Imprensa Nacional e as dificuldades financeiras crescem. 

Apesar do grave abalo psicológico que a morte da mãe causa sobre o menino, 

Afonso Henriques vivencia êxito nos estudos. Assim, seu pai pede auxílio ao 

compadre Visconde de Rio Preto, que custeia educação do jovem como interno 

no Liceu Popular de Niterói, “um dos melhores do tempo, frequentado por 

gente rica” (ibidem, p. 39). Nesse tempo, o pai viúvo vai refazendo a vida como 

responsável pelo almoxarifado das Colônias de Alienados da Ilha do 

Governador. 

Entretanto, a breve felicidade da família em seu paraíso seria abalada 

pela Revolta da Armada. Esta ganharia um significado especial para Lima 

Barreto. Das reminiscências da revolta de 1893, “a mais curiosa é aquela que o 

escritor ligaria, mais tarde, a um episódio de Guerra e Paz, de Tolstói”. Antes 

do pai resgatar o jovem estudante interno, quando a situação ainda não havia 

ficado insustentável do ponto de vista da segurança, numa das andanças dos 

dois pela ilha, “um soldado se pusera a conversar com João Henriques, 

afastando-se o menino. (...) Acabada a conversa, o pai confidenciou ao filho”: o 
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soldado lhe pedira que lhe explicasse “por que esses dois homens (referia-se a 

Custódio e Floriano) estão brigando” (BARBOSA, 1981, p.55). 

Terminado o liceu, viera a hora de o adolescente traçar na vida o que 

João Henriques não havia conseguido: “fazer-se doutor, com pergaminho e 

anel de grau” (ibidem, p. 59). No Paula Freitas, fora novamente interno e 

seguiu fazendo os exames admissionais para os cursos superiores. “Apesar da 

pouca idade – depõe um colega de então –, Lima Barreto não tinha jeito de 

menino. Antes parecia um velho. Não gostava de brincar. Enquanto outros 

corriam pelo recreio, êle vivia metido nos cantos, com seus livros e os seus 

problemas”. (Ibidem, p. 60). 

 Nessa época, Afonso Henriques se interessara por questões filosóficas. 

E no meio do caminho havia o “sarampo positivista”, que oferecia suas leituras 

de autores antigos, como Comte e Descartes. “... ‘aí pelos quinze anos e 

mesmo antes (...) não tinha a menor preocupação literária: havia até 

abandonado o meu Júlio Verne e todo eu era seduzido para o positivismo” 

(ibidem, p.61). Em 1897, conclui seus exames e matricula-se no curso geral de 

engenharia civil, na Escola Politécnica, e após frequentar o Apostolado 

Positivista, segue sozinho seu próprio estudo de filosofia. Há até um registro de 

sua curiosidade autodidata nos seus escritos: “Curso de Filosofia feito por 

Afonso Henriques de Lima Barreto para Afonso Henriques de Lima Barreto 

segundo artigos da grande Enciclopédie Française du Siècle XXeme, outros 

dicionários e livros fáceis de se obter” (ibidem, p.69). 

Agora morador de pensões de estudante, Lima Barreto margeava a vida 

agitada da Rua do Ouvidor, dedicando longas horas de estudo na Biblioteca 

Nacional, que por essa época se se tratava de um mero sobrado na Rua do 

Passeio, número 60 (ibidem, p.69). É desse período que temos o registro dos 

primeiros contatos com a literatura: 

 
“As minhas leituras literárias eram poucas. Em menino, lia os autores 
nacionais: Alencar, Macedo, Manuel de Almeida, Aluísio, Machado de 
Assis; e também os poetas: Gonçalves dias, Varela, Castro Alves e 
Gonzaga, de quem soube de cor várias liras da Marília de Dirceu. 
Júlio Verne, porém, era o meu encanto, pois me fazia sonhar no 
concreto de novas terras, novos mares, novos céus e até novos 
meios diferentes dos possíveis de admitir, mesmo imaginando. 
Depois dos dezesseis anos, pouco procurei literatura, a não ser, 
Paulo e Virginia, o D. Quixote, o Robinson, que são livros geralmente 
conhecidos e universalmente prezados” (ibidem, p.71). 
 



 

21 
 

 

Então, Lima Barreto vai finalmente experimentar as dificuldades de se 

formar doutor. Primeiramente, apenas sua aparência mulata e seus ares de 

pobreza já o deixariam em contraste com os demais alunos. Em segundo, 

mesmo tendo uma afinidade notável com a literatura e a filosofia, o jovem fora 

reprovado em algumas disciplinas – refazê-las lhe custar-lhe-ia mais e novas 

despesas. Em terceiro, e não menos importante, se dá nesse período a 

exposição pública de seu espírito crítico, ao iniciar a publicação de seus textos, 

mais especificamente no jornal estudantil A Lanterna, com pilhérias a 

professores – algo que não passaria em branco. Dá-se o adoecimento psíquico 

de seu pai, o que lhe gera gastos e em consequência o faz inadimplente na 

pensão onde morava. Tem que começar a trabalhar e assim, como seu pai 

uma vez o fizera, abandona os estudos.  

Funcionário aprovado em concurso público, Lima Barreto se torna 

amanuense da Secretaria de Guerra e inicia finalmente sua carreira como 

escritor com grandes expectativas – seu parâmetro era nada menos do que 

Dostoiévski. Sua carreira não foi tudo o que gostaria; notório espírito 

atormentado, o escritor agarrara-se aos livros como para fugir de um naufrágio. 

Seu amor pela literatura o levara a desejar ocupar o cargo de bibliotecário na 

Sociedade Brasileira dos Homens de Letras – fato que não se concretizou. Foi 

inventariante de seus próprios livros e materiais e assim preparou sua 

minibiblioteca, a qual chamava carinhosamente de “A Limana”: sem luxo, mas 

com ordem. Como conselheiro de novos escritores que lhe enviavam textos 

para análise, Lima sempre respondia às cartas dos que lhe procuravam em tom 

afável. 

Em resumo, diversas experiências de vida oportunizaram para Lima 

Barreto o privilégio da visão e o amargo da exclusão: margeava as rodas de 

notáveis da Escola Politécnica, na qual estudou, mas onde não era filho de 

“alguém”; ofuscavam-lhe os brilhos da Rua do Ouvidor; questionava 

publicamente o positivismo; criticava abertamente a produção jornalística; e por 

último e não menos importante, fora recusado pela Academia Brasileira de 

Letras, a qual se candidatou e, boêmio e pouco conciliador que era, nem de 

perto conseguiu titular-se.  
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Em carta a Monteiro Lobato, Lima Barreto explicava o insucesso: ‘Sei 
bem que não dou para a Academia e a reputação de minha vida 
urbana não se coaduna com a sua respeitabilidade. De modo próprio, 
até deixei de frequentar casas de mais ou menos cerimonia – como é 
que podia pretender a Academia? Decerto não... (BROCA, 1960, p. 8) 
 

Diversos casos ilustram o despeito que ser marginal aos acadêmicos 

passou a lhe causar. Por ocasião da eleição de Lauro Müller em 1912, figura 

que até então ainda não havia publicado um livro, mandara-se publicar na 

França, em volume, um discurso – para atender aos requisitos do estatuto da 

Academia. “Lima Barreto, comentando sarcasticamente o fato, dizia que o 

discurso fora impresso em papelão e letras garrafais” (ibidem, p.62). Outro 

amargor em relação a um imortal da Academia se deu com Afrânio Peixoto, por 

ocasião da publicação de A Esfinge. O romance ambientado na Bahia, cujo 

essencial tratava do sorriso mundano e afrancesado da sociedade – ou seja, 

um retrato do espírito da época – teria “ajudado” no pouco interesse da crítica e 

do público frente a “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, “no qual o 

mestiço pobre e revoltado procurava justamente vingar-se dessa sociedade” 

(ibidem, p.149). 

A obra de Lima Barreto, segundo Brito Broca “ilustra o antagonismo 

entre os supercivilizados, a gente fina da cidade e a pequena burguesia 

suburbana, recuada em seus velhos costumes”. Lima Barreto deu preferência 

por essa postura, indo na direção oposta à de diversos escritores que 

escreviam à época e “superestimavam essa modernização da cidade, 

atribuindo ao Rio, em contos, romances e crônicas, ambientes e tipos que na 

realidade aqui não existiam” (ibidem, p. 6). É nesse contexto que analisaremos 

em Numa e a Ninfa o jogo espacial e social vivido entre os tipos cariocas de 

prestígio e desprestígio. Desde já, podemos considerar que o jogo espacial e 

social do nosso autor era o de um intelectual outsider por uma série de 

condições propícias, incluindo aí a vocação para criticar os intelectuais “de 

dentro”. 

 
Figura então quase ignorada, mesmo depois da publicação das 
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, em 1909, Lima Barreto 
manifestava um grande desprezo pela maioria dos intelectuais 
protegidos de Rio Branco, vendo neles os representantes de uma 
espécie de literatura oficial, que não podia deixar de repugnar-lhe à 
índole não conformista. E na mesma antipatia havia de envolver a 
figura olímpica do Barão, a estender sobre os escritores uma tutela 
benévola, do alto da sua curul no Itamarati. (BROCA, 1960, p.156) 
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Coelho Neto é uma personalidade que ilustra bem esse artificialismo 

literário que era alvo do escritor. “O senhor Coelho Neto é o sujeito mais 

nefasto que tem aparecido em nosso meio intelectual. (...) Sem visão da nossa 

vida, sem simpatia por ela, sem vigor de estudos, sem um critério filosófico ou 

social seguro, o Senhor Neto transformou toda a arte de escrever em pura 

chinoiserie de estilo e fraseado” (BARBOSA, p. 242). Por que tanto “afeto”? 

Coelho Neto, famoso por receber em sua casa uma das mais disputadas 

conferências literárias da época, preconizava o exercício do estilo, da forma, da 

linguagem. Considerada superficial e frívola por Lima Barreto, essa estética 

estava em harmonia com a Belle Époque, tinha a ficção voltada para aspectos 

amenos, bem-humorados e frívolos da vida. 

Ora, no quesito da forma de seus escritos, Lima Barreto apresentava 

uma linguagem acessível, próxima da oralidade; no aspecto do conteúdo, 

nosso autor se dedicava às “miudezas impuras do subúrbio”, como define 

Elizabeth Gonzaga de Lima na dissertação Avesso de utopias: Os 

bruzundangas e Aventuras do doutor Bogóloff apresentada ao departamento 

de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas. 

 
E é justamente essa literatura que se torna incômoda, em especial 
por estar povoada de tipos e lugares estranhos aos ideais de 
"civilização" do período. Habitada por uma espécie de galeria de 
deserdados, nela vemos desfilar mulatos violeiros, capangas 
eleitorais, poetas suburbanos fracassados, desempregados, 
imigrantes desiludidos, funcionários públicos frustrados, militares sem 
patente e batalha. Não são mais Botafogo e os grandes casarões 
burgueses que representarão metonimicamente o país, mas 
Inhaúma, São Cristóvão com suas casas suburbanas e ruas 
esburacadas. (LIMA, 2005, p.12) 

 
 

Fora da Academia, fora das conferências e fora das grandes editoras. 

Na obra O Livro no Brasil: sua história, de Laurence Hallewell, no capítulo 

dedicado a Hippolyte Garnier, o autor revela que os critérios editoriais da casa 

iam para além da literatura: “Nas palavras de Lima Barreto, ‘O seu critério 

editorial era o pistolão, editando diplomatas’. Lima Barreto estava pensando, 

certamente, em alguém como Joaquim Nabuco” (HALLEWELL, 2005, p. 259). 

A editora que ganhara a “reputação de interessar-se apenas pelos grandes 

nomes, aqueles de venda segura” (ibidem, 2005, p. 259), é claro, não via a si 
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mesma de forma tão crítica. A publicação da obra de Lima Barreto por uma 

grande editora só se daria muitos anos depois de sua morte: “A Brasiliense foi 

a primeira editora a publicar uma edição completa do até então desprezado 

Lima Barreto – atraída talvez, pela implicação social de sua obra – mas não 

deu outras demonstrações de (...) interesse pela publicação” (ibidem, p. 369) 

Fora dos círculos sociais, Lima Barreto também viveu o deslocamento 

ideológico em relação a vários sistemas de pensamento – positivismo, 

maximalismo, anarquia – os quais estudou e não se deteve em criticá-los. “O 

que chocava particularmente o escritor era o caráter de discurso fechado 

dessas ideologias, fundadas num corpo básico de princípios que tinha como 

principal virtude dividir os homens em correligionários e inimigos” (SEVCENKO, 

1983 p. 172). Um ótimo exemplo desse tipo de crítica está no personagem 

funcionário público de Numa e a Ninfa, Inácio Costa. 

 
Julgava-se com a certeza; e, firmado na ciência, pois tirava toda a 
sua argumentação do positivismo, todo ele baseado na ciência e 
conseqüência dela, principalmente da matemática, condenava os 
adversários à fogueira. Escusado é dizer que pouco sabia de 
matemática e falava por fé. Era um crente que tinha a revelação da 
certeza política. (BARRETO, 1956, p.29) 
 
 

Lima Barreto, assim como Benevenuto, personagem de Numa e a Ninfa 

que transita entre diferentes grupos, fora um deslocado entre ideologias e 

regimes políticos. Enquanto garoto, testemunhou o fim da escravidão e se 

formou intelectual em um momento em que a família real gozava de seu 

prestígio máximo. “Aos sete nos, Afonso assistiu com o pai aos festejos da 

Abolição. A Princesa Isabel assinara a Lei Áurea no dia do seu aniversário. 

João Henriques levou o filho ao Largo do Paço e à missa do Campo de São 

Cristóvão para testemunhar o grande acontecimento. O menino ficou 

deslumbrado” (BARBOSA, p. 33-34).  

O mesmo não se pode falar a respeito de suas impressões do 15 de 

novembro, sobre o qual há pouco ou nenhum registro de memória pessoal; no 

entanto, será a República o principal motivo de crítica de sua obra, o que 

acontece objetivamente em Numa e a Ninfa. “As mazelas do governo 

republicano, Lima Barreto não se cansa de causticá-las por toda sua obra” 

(SEVCENKO, p. 169). Na crônica “O Momento”, o narrador registra: “Eu, há 

mais de 20 anos (...) vi a implantação da República. Vi-a com desgosto e creio 
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que tive razão” (BARRETO, 2004, p.305). O escritor foi um deslocado entre a 

República e Monarquia.  Já em Numa e a Ninfa, Benevenuto é desenhado pelo 

narrador com muitas características que lembram o escritor: desde uma certa 

tristeza que o acompanha em suas andanças, sua aversão à cultura dos 

“doutores”, à acuidade do olhar às sutilezas e às disparidades geopolíticas da 

Capital, mas sobretudo, chama a atenção, um distanciamento do regime 

político vigente: 

 
Benevenuto era desses, desses que aos doze anos, viram as 
maravilhas do Marechal    de Ferro, o regime de irresponsabilidade; e 
não podia esquecer pequenos episódios característicos do espírito de 
sua governança, todos eles brutais, todos eles intolerantes, além do 
acompanhamento de gritaria dos energúmenos dos cafés. (...)  
Continuou a caminhar, fatigou-se, não quis entrar em café conhecido. 
Procurou um fora da Avenida e da rua do Ouvidor. Comprou um 
jornal da tarde onde nada leu de novo. Era de maravilhar isto, pois 
corriam tantos boatos, tantas versões, havia tanta ansiedade, como 
as folhas não se apressavam em dizer alguma coisa? Calavam-se; 
calavam-se como se tivessem medo de despertar o monstro que 
dormitava. (BARRETO, 1956, p. 27) 
 
 

Podemos encontrar na narrativa, através desse personagem, traços 

semelhantes à visão de mundo do autor. Lima Barreto tinha um jeito muito 

pessoal de ver o mundo, marcado por uma imensa capacidade crítica. No 

entanto, podemos perceber que sua crítica não era um fim em si próprio. Sua 

eventual brutalidade não era vazia, mas resultado de sua busca pelo 

conhecimento de sua realidade e por sua sinceridade. Mais maduro, em sua 

carreira, encontramos um Lima Barreto que faz publicamente as pazes com a 

República, como podemos observar na crônica 15 de novembro:  

 
Escrevo esta no dia seguinte ao do aniversário da proclamação da 
República. 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. (...) 
Não será, pensei de mim para mim, que a República é o regime da 
fachada, da ostentação, do falso brilho e luxo de parvenu, tendo 
como repoussoir  a miséria geral? Não posso provar e não seria 
capaz de fazê-lo. 
(...) 
Voltei melancolicamente para almoçar, em casa, pensando, cá com 
os meus botões, como devia qualificar perfeitamente a República. 

Entretanto – eu o sei bem – o 15 de Novembro é uma data gloriosa, 

nos fastos da nossa história, marcando um grande passo na evolução 
política do país. (BARRETO, 2004, p.460) 
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Pensemos sobre a cidade que precedia as impressões, os relatos e as 

análises do nosso autor. No livro Histórias das Ruas do Rio, de Brasil Gerson, 

o pesquisador percorre 500 anos da história na Rua do Ouvidor. Tendo sido 

nomeada de Rua do Aleixo Manuel, Rua do Gadelha, Barbalho, Coronel 

Moreira Cezar, Sucussarará, e tendo outros nomes ao longo de sua história, 

como Canto dos Mineirinhos (à altura da Quitanda), Canto do Lucas do Couto, 

o “desvio do mar” insiste em ser chamada pelos cariocas de Ouvidor. Além 

disso, ela ia de encontro à rua Direita, hoje 1º de Março, e tem em sua entrada 

a icônica construção da Igreja da Cruz dos Militares. “Pois no Rio de Janeiro o 

nome da rua principal, escrito nas placas, é Moreira Cesar: aqui está nos meus 

apontamentos. Mas para todos os brasileiros a sua pronúncia é Rua do 

Ouvidor”, argumenta Artur Neiva, ao relatar uma de suas viagens. Afirma 

Gerson, a respeito do etnógrafo: 

 
Dela dizia, nas suas impressões sobre o Brasil, o naturalista e escritor 
francês Vitor Jacquemont: “No Rio sustentamos com grande 
vantagem os nossos créditos de cabelereiros e mestres de dança. A 
Rua Viviennhe da terra, que aqui se chama do Ouvidor, está 
apinhada de modistas, alfaiates e penteadores, de Paris. As modistas 
são as hatairas do mais alto coturno. Outorga-se o imperador a 
fantasia de as pagar quase todas. E é assim que no Rio de Janeiro, 
graças a uma regra sumariamente falsa, pensa todo mundo que 
todos os franceses são cabelereiros e todas as francesas prostitutas. 
(GERSON, 2000, p. 43) 
 
 

Esse lugar povoado por franceses rendiam à via “perfumes” da “parisina” 

– um espírito de época detalhado no livro A Vida Literária no Brasil 1900, de 

Brito Broca –, de que tanto necessitavam os intelectuais viajantes da época, 

como Gilberto Amado e Joaquim Nabuco. Brasil Gerson relata em pormenores 

como a Ouvidor recebeu tratamentos que a tiravam do lugar de rua de 

passagem na antiga colônia – como a instalação de paralelepípedos e a 

substituição de lampiões de azeite por bicos e gás. A rua, que havia feito tanta 

impressão no jovem estudante Afonso Henriques, tinha de fato atrações de 

sobra. As paradas de seu roteiro eram cafés, lojas, livrarias, jornais e o espaço 

público.  

A Rua do Ouvidor passa a ser centro de uma órbita e repercutia suas 

influências de comportamento e estética nas demais ruas. Nela passaram 

gerações de editoras, que ali foram fundadas ou simplesmente instaladas, 
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como a icônica Garnier, e jornais, como o Jornal do Commercio, o Diário de 

Notícias, A Nação, Correio da Manhã, A Folha Popular, A Reforma, A 

Imprensa, A República, a Semana Esportiva, entre outros e além de diversas 

revistas.  

A Ouvidor também foi espaço para os jogos de aparência e arrivismo 

social, um palco para tipos característicos da sociedade moderna, espíritos tão 

bem esmiuçados por Lima Barreto. Não à toa, é para a Rua do Ouvidor, essa 

imensa vitrine, que se dirige o protagonista de nosso romance, Numa Pompílio 

de Castro, após seu discurso “valioso”, que lhe rendeu um belo destaque na 

imprensa.  

 

Antes que acabasse a semana, as revistas ilustradas – Os Sucessos 

– A Nota – O Mequetrefe – publicaram o retrato da nova glória 

parlamentar e a primeira, a sua biografia desenvolvida. A repercussão 
do triunfo foi tal que, quando, dias após, o Dr. Numa atravessou a rua 
do Ouvidor, trazendo ao lado a mulher, era já uma notabilidade 
apontada e gloriosa. 
Aquela gente que a enche, gente habituada a respeitar as glórias 
retratadas nas revistas ilustradas e gabadas diariamente nos 
quotidianos, reconheceu-o e olho-o com o alto respeito que se deve a 
um grande orador parlamentar. 
Numa caminhava acanhado, de cabeça baixa, trôpego um tanto, mas 
a mulher, D. Edgarda, pisava com segurança, muito naturalmente, e 
com a fisionomia cheia de alegria contida. (BARRETO, 1956, p.43) 
 
 

Além da via e de seu espaço público, outra vitrine notável eram os cafés, 

frequentados por uma sociedade que precisa de um palco para ver e ser visto – 

o que incluía políticos, intelectuais e gente da imprensa. O andarilho 

Benevenuto testemunhara os cafés da região central em casas velhas e 

baixas, “cujo andar térreo, tendo as paredes violadas em portas, aqui e ali, 

dava a entender que suportavam com esforço o pavimento superior. Não 

nascera para aquele destino e as colunas de ferro mal dissimulavam a fadiga”. 

(BARRETO, 1956, p. 76) Nela, o personagem ouve conversas nas mesas 

próximas e se encontra com figuras que atualizam as novidades políticas – 

oficiais ou não – que encetam as relações entre os jogadores daquele espaço 

em Numa e a Ninfa. “No Café do Rio, muitos como ele se juntaram discutindo e 

sempre proclamando a salvação da República. Parecia que queriam voltar aos 

cruéis dias do florianismo” (BARRETO, 1956, p. 94), relata o narrador, antes de 

se deter em Benevenuto:  
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Benevenuto afastou-se cautelosamente daquele fervedouro de 
patriotas que ele não compreendia, por não querer julgá-los todos 
interessados e ambiciosos. Havia neles não sei quantas ilusões do 
poder do governo, da efetiva riqueza da pátria; havia neles tanta 
maldade, tanta intolerância em nome da República, que Benevenuto 
os evitava para nãos e irritar. (BARRETO, 1956, p. 94) 
 
 

É difícil não constatar uma perspectiva subjetiva na voz do narrador ao 

descrever as relações sociais entre indivíduos com interesses políticos para 

uso próprio – e não o do bem geral, como seria de supor com a República. Do 

encontro entre Mme. Forfaible e o poeta Albuquerque, o narrador retrata a alma 

dessa Ouvidor, descrevendo-a nas sutilezas dos comportamentos de seus 

frequentadores. 

 
Não tinha intenção de vir, mas as sombras, as vitrinas, a agitação da 
rua do Ouvidor atraíam-na como para um afago. Mergulhou nela 
sentindo a volúpia de um banho morno. Já pisava de outra forma, já 
olhava sem “morgue”; sentia-se bem no seu elemento. Não tardou a 
encontrar conhecimentos. Parou um pouco a falar com o poeta 
Albuquerque, um poeta curioso, só poeta nas salas, só conferencista 
nas salas, teimoso em sê-lo por toda a parte, mas mesmo os que o 
conheciam nos salões, não admitiam que o fosse fora deles. Mme. 
Forfaible gostava de falar com ele e gostava de seus versos, mas os 
compreendia melhor quando os recitava nas casas de família, entre 
moças e senhoras, de casaca ou “smoking”, com o seu grande olhar 
negro quase parado, sem fixar-se em nenhuma fisionomia. 
(BARRETO, 1956, p. 73) 
 
 

No folhetim, a Ouvidor aparece também como “álibi” de “amorosos”, 

casais clandestinos, que escolhem “travessas mortas” da cercania da Rua, mas 

que sejam próximas o suficiente para não despertar a curiosidade de gente 

bisbilhoteira – no entanto, este não era o destino de Edgarda e Benevenuto, 

que se encontravam na casa de uma “velha rapariga e uma filha que viviam de 

costura”, ao fim da Mata-Cavalos.  

É interessante pensar nessa região central como um espaço de 

mediação entre os indivíduos de prestígio e os desprestigiados que desejam 

ascender socialmente. É assim que o poeta Albuquerque sai à procura de 

leitores para seus novos poemas; Mme. Anita Forfaible vai “bater ponto” pelas 

ruas do centro, desejosa de obter um posto de senador para seu marido; 

Lucrécio Barba-de-bode vai se informar das fofocas políticas para ter moeda de 

troca em seus pedidos para “isso ou aquilo”, fosse um favor, um trabalho, uma 

bebida. Os deslocamentos dos personagens também se dão no âmbito do jogo 
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social, muitas vezes como o arrivismo. No entanto, ao realizarmos uma leitura 

mais atenta sobre Numa e a Ninfa, observamos que o livro extrapola a intenção 

de criticar os elementos de uma sociedade arrivista.  

Por agora, vamos acompanhar o olhar do narrador, deslocando-se da 

“moderna Rua do Ouvidor” para a atrasada Cidade Nova. Este deslocamento 

também é da cultura da Belle Époque para uma realidade ignorada, 

descartada. Das vitrinas e da aura de modernidade, longe do apreciado 

glamour de Numa e a Ninfa, seguimos então para essa “bacia”, localizada não 

bem ao centro da cidade e que insistia em levar por suas vias, toda vez que 

chovia, os móveis de seus habitantes.  

Irregular como é o Rio, a Cidade Nova é composta pelas “vertentes e 

contrafortes de Santa Teresa e a cinta de colinas graníticas – Providência, 

Pinto, Nheco”. Mesmo constituindo um obstáculo geográfico naquela região “é, 

porém, ponto obrigado de passagem para a Tijuca e adjacências, S. Cristóvão 

e subúrbios” (ibidem, p.83). Assim a região é definida no romance:  

 
O velho “aterrado” que conheceu atribulações de fidalgos em 
caminho do beija-mão de D. João VI, é hoje o Mangue, com asfalto e 
meios-fios; mas, de quando em quando, manhosamente, o canal 
enche desde que o céu queira, para lembrar as suas origens aos que 
passam por elas nos bondes e nos automóveis. 
A Cidade Nova não teve tempo de acabar de levantar-se do charco 
que era; não lhe deram tempo para que as águas trouxessem das 
alturas a quantidade necessária de sedimento: mas ficou sendo o 
depósito dos detritos da cidade nascente, das raças que nos vão 
povoando e foram trazidas a estas plagas pelos negreiros, pelos 
navios de imigrantes, à força e à vontade. 
A miséria uniu-as ou acamou-as ali; e elas lá afloram com evidência. 
Ela desfez muito sonho que partiu da Itália e Portugal em busca de 
riqueza; e, por contrapeso, muita fortuna se fez ali, para continuar a 
alimentar e excitar esses sonhos. (BARRETO, 1956, p. 83)   
 

Curioso notar que o estudioso Brasil Gerson alivia as cores pintadas 

pelo nosso autor, no capítulo que retoma a história da Cidade Nova por virtude 

da abertura da Avenida Presidente Vargas. 

 
Dela se foi a Praça Onze, que era a sua Saenz Peña, o seu Jardim 
do Meier, e para substituir o seu pacato comércio dos velhos tempos, 
outro dinâmico por excelência apareceu, nas garagens e transportes 
– tudo tão diferente do que nela existia nas narrativas de Lima 
Barreto, de três ou quatro décadas passadas. No começo do século 

dizia ele – era comum vê-la representada nas revistas teatrais do 

Rocio como sendo habitada sobretudo por pobre gente de cor, na 
maioria dada à malandragem. Mas era um exagero, porque nela 
outras categorias humanas já estavam predominando, entre elas a 
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imigração italiana de recursos mais modestos. (GERSON, 2000, p. 
183) 
 
 

Brasil Gerson registra uma Cidade Nova na qual suas ruas têm o trânsito 

de “napolitanas robustas às dezenas, de grossos anelões de ouro nas orelhas, 

carregando suas costuras, seus tipógrafos, caixeiros e funcionários públicos 

voltando para casa ao cair da tarde, as moças nas janelas, as festas caseiras 

animadas por pianistas amadores” (Idem, p.183). Em Numa e a Ninfa, para 

além da questão da malandragem, também temos o registro de que a Cidade 

Nova é um lugar de moradia barata, que por isso atrai trabalhadores da região 

do centro; um bairro que dança à francesa ou à americana, que venera os 

talentos dos pianistas, que os considera heróis-poetas, que gosta da modinha; 

e que, ao contrário da fama, não tem bailes licenciosos, mas mães e pais 

zelosos a respeito da moral de suas filhas.  

É nessa interessante e desprestigiada Cidade Nova que mora Lucrécio-

Barba-de-Bode. Da vida de valentão a serviço de políticos, recebia apenas o 

que lhe servia para pagar as contas. A Cidade Nova é habitada por gente 

trabalhadora, estigmatizada pela pobreza e pela marginalidade, conforme nos 

mostra o narrador de Numa e a Ninfa. Outro personagem que lá habitava é o 

Dr. Bogóloff, pensionista na casa de Barba-de-bode:  

As mesmas razões que levaram a população de côr, livre, a procurá-
la [a Cidade nova], há sessenta anos, levou também a população 
branca necessitada, de imigrantes e seus descendentes, a ir 
habitá-la também [grifo meu] 
Em geral, era e ainda é, a população de cor, composta de gente de 
fracos meios econômicos, que vive de pequenos empregos; tem, 
portanto, que procurar habitação barata, nas proximidades do lugar 
onde trabalha e veio daí a sua procura [do Dr Bogóloff] pelas 
cercanias do aterrado; desde, porém, que a ela se vieram juntar os 
imigrantes italianos e outras procedências, vivendo de pequenos 
ofícios, pelas mesmas razões eles a procuraram. (BARRETO, 1956, 
p. 84) 
 

Em Numa e a Ninfa, encontramos de forma bem expressa, assim como 

em boa parte do repertório de crônicas do autor, uma cidade em formação, cuja 

estética moderna importada da Europa, descarta a cidade já existente, da 

gente de cor que não se encaixa nos padrões vigentes. Nessa nova cidade, 

todos são sobreviventes: aqueles que vivem de fachada nas ruas do centro, 

aqueles que margeiam a cena política, os falsos leitores, falsos doutores, falsas 
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madames e os que vão sendo “empurrados” para os charcos da Cidade Nova e 

dos subúrbios. Os espaços físicos são palco para a troca de ideias e eventos 

políticos. Benevenuto e os demais personagens de Numa e a Ninfa transitam 

nesses tablados históricos e cheios de significados. Aceitos ou excluídos, os 

personagens de Lima Barreto são testemunhas do que acontece nas ruas do 

centro do Rio: 

 
Lucrécio cumprimentou Benevenuto e seguiu com os companheiros 
em direitura ao largo de São Francisco. Anoitecia e o largo tinha um 
maior movimento. Os sinos da igreja soavam Angelus; soavam quase 
sem ser ouvidos pelos transeuntes apressados, correndo atrás desse 
ou daquele bonde. A igreja, porém, continuava imóvel, a anunciar, 
como fazia há séculos e tanto, as Ave-Marias. Barba-de-bode 
lembrou-se de ir para casa, jantar e voltar. Uma força estranha o 
prendia no centro da cidade. Não se cansava de andar deste para 
aquele ponto, de subir e descer as escadas da Câmara e dos 
escritórios, de estar de pé horas e horas; fatigava-se da monotonia do 
interior, do sossego da sua rua pobre, sem bonde, sem trânsito 
algum, povoada à tarde pelos brincos das crianças da vizinhança. 
(BARRETO, 1956, p.81) 
 
 

Assim, conjugando deslocamentos espaciais, identitários e sociais, Lima 

Barreto apresenta uma cidade de sobreviventes à beira da corrupção – fruto do 

olhar crítico do escritor que conhecia como poucos os espaços daquele 

distante Rio de Janeiro, do início do século XX. Sua leitura de mundo 

conseguia captar o vazio estético do momento sócio histórico por ele 

vivenciado, colocando em contraste, de um lado uma triste sociedade; do outro, 

a natureza da cidade – um lugar cuja beleza oferecia alívio para as dores 

existenciais. 

 

1.2. Astúcias de um narrador 

 

Embora, do ponto de vista teórico, os estatutos do autor e do narrador 

sejam bem definidos, pensar a distinção dessas categorias em Lima Barreto é 

tarefa complexa. Talvez porque, equivocadamente, o leitor pode, ao se deparar 

com o estilo do escritor, ter a expectativa de encontrar o olhar deste sobre o 

mundo narrado, antes mesmo de considerar o enredo, o espaço, o tempo e as 

personagens de uma narrativa. Entretanto, a análise mais detida dos 

elementos da narrativa (enredo, espaço, tempo e personagens) e do próprio 
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discurso literário em si, deve ser suficiente para dirimir qualquer dúvida sobre o 

papel do autor e do narrador, em relação ao universo narrado. Em Numa e a 

Ninfa, tal fato favorece também uma melhor percepção de como se realizam as 

figurações de determinados tipos, tais como a classe dos militares, os 

intelectuais, os doutores, as mulheres, e as classes menos favorecidas. Sendo 

assim, no campo dos estudos literários é fundamental não confundir estilo do 

autor com a visão de mundo do mesmo, por mais que se pareçam entre si, 

para evitar a armadilha do psicologismo literário. 

Em pesquisa por uma definição de narrador, podemos percorrer as feitas 

por Platão e Aristóteles, pensar em exemplos clássicos como Herman Melville 

(Moby Dick, narrado em primeira pessoa) e José Saramago (O ano da morte 

de Ricardo Reis, narrado em terceira pessoa). Também podemos considerar 

aquele que narra através de classificações de narrador externo e narrador 

personagem, “conforme se situam dentro ou fora da história”, como defende 

Mieke Bal, como citado por Jorge Alves, no verbete “narrador” do e-dicionário 

de Termos Literários de Carlos Ceia. Para além da taxonomia, distinguir o autor 

e analisar o narrador são tarefas fundamentais para a boa compreensão do 

romance aqui estudado. Como orienta André Dias, “tudo que está presente em 

uma narrativa faz parte do edifício planejado pelo autor e realizado por suas 

personagens, sob a orientação ou vigilância de um narrador” (DIAS, 2012, 

p.25). Assim, esse narrador pode tanto fazer parte da história ou ser um 

“observador privilegiado”.  

Nas obras de Lima Barreto, especialmente, temos como complicador na 

distinção autor e narrador a fácil identificação de sua voz autoral – mesmo num 

ato de enunciação “meramente narrativo”. Distinguir o autor e analisar o 

narrador são tarefas fundamentais para a compreensão adequada do romance 

aqui estudado. Fato é que, mesmo sendo uma criatura, o narrador de Lima 

Barreto em Numa e a Ninfa – narrativa que pode ser encarada como uma 

espécie de crônica-folhetim – carrega seu discurso com fortes tintas de 

motivações pessoais. No desenvolvimento narrativo, há diversas falas que 

remetem a uma crítica à ideologia de seu tempo, sinais tão fortes de sua 

presença autoral.  

Em Numa e a Ninfa, o discurso em terceira pessoa não é lido pelos 

leitores através de uma expressão ao acaso, algo citado por um narrador 
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supostamente neutro, mas através da expressão de uma visão de mundo muito 

pessoal de seu autor. O narrador deste romance relata essa visão de mundo 

do autor a partir de seus personagens. Quando se faz um roman à clef, como é 

o caso aqui, sabe-se que o leitor não se interessa somente, estritamente, pelo 

romance ou pelos personagens ali retratados; a autoria de quem “ousa” fazer 

um livro desse tipo também interessa a seus leitores. O narrador narra Numa e 

a Ninfa e temos a impressão que ali tem muito da visão política do autor e 

intelectual. Fica a pergunta se esse narrador reflete de fato uma imagem do 

autor ou se essa imagem de autor Lima Barreto que eu venho tendo em mente 

seria criada através voz do narrador.  

Ao pesquisar Bakhtin, deparamo-nos com suas definições estético-

filosóficas a respeito da autoria. Guiando-nos pela especialista Beth Brait, 

sabemos que o pensador distinguiu o autor-pessoa do autor-criador – sendo 

este último “função estética-formal engendradora da obra” (BRAIT, 2005, p.37), 

aquele que dá forma e sustenta o todo produzido. Sua posição se materializa 

na sua relação axiológica com o herói, seja ela de “simpatia ou antipatia, 

distância ou proximidade, reverência ou crítica, gravidade ou deboche, aplauso 

ou sarcasmo...e assim por diante” (Idem, p.38). O autor-criador transpõe a 

realidade vivida para uma realidade sob novo recorte e nova organização 

estética, atravessada por um novo viés valorativo. Vale ressaltar que, para 

Bakhtin, no estudo estético não interessariam nem o processo psicológico nem 

o relato do autor pessoa a respeito de sua criação – sua materialização na obra 

seria o que interessaria.  

Tais considerações foram reformuladas posteriormente no 

desenvolvimento de sua filosofia. A partir do ensaio “O discurso no romance” 

(BAKHTIN, 1993), de 1935, Bakhtin passa a considerar a linguagem como um 

“conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais”, o escritor como 

“aquele que tem o dom da linguagem refratada” (FARACO, 2005, p. 40) e que 

entrega uma segunda voz, uma voz criativa, capaz de trabalhar na linguagem 

mesmo estando de fora dela. As ideias do escritor, na obra, não são mais 

ideias suas, mas antes imagens artísticas das ideias. (Idem, p.40) 

Ao refletirmos sobre a distinção autor x narrador do romance aqui 

pesquisado, podemos pensar a partir do que Bakhtin chamou de “princípio da 

exterioridade” (FARACO, 2005, p.41), na qual o autor-criador assumiria outra 
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voz que não a sua própria. Dessa exterioridade, o autor-pessoa precisa sair de 

sua linguagem usual, ao mesmo passo em que recria outra linguagem para 

representar o mundo. Nesse "deslocamento no plano da linguagem" (FARACO, 

2005, p. 40), o autor-pessoa "direciona todas as palavras para vozes alheias e 

entrega a construção do todo artístico a uma certa voz" [o autor-criador].  

Tomemos, por exemplo, o narrador onisciente de Numa e a Ninfa, 

alguém de visão privilegiada sobre tal narrativa e sua apresentação do 

personagem principal. Primeiramente, este narrador destaca a irrelevância de 

Numa no ambiente político; e é nesse meio social que este personagem, 

protagonista, vive o que será relatado um “milagre”:  

 
Foi, portanto, com extraordinária surpresa, que se viu o deputado 
Numa tomar a palavra e fazer um discurso valioso. Parecia um 
milagre ver aquele sujeito tão mudo, tão esquivo, tão aparentemente 
sem idéias, lidar com as palavras, organizá-las convenientemente, 
exprimindo-se com bastante lógica. (BARRETO, 1956, p.26) 
 
  

Assim, é narrada por uma outra voz – e não a voz de Lima Barreto 

escritor no mundo real – a apreciação irônica a respeito do tal discurso do 

deputado (destacado pelo narrador por seu estado “valioso”). Nós leitores 

fazemos uma ideia da voz do autor a partir de como este se expressa e 

posiciona. Mas não a é ela que está com a gente, a do autor-pessoa, mas sim 

a do autor-criador.  

Seguindo adiante no desenvolvimento do pensamento de Bakhtin, em 

Estética da criação verbal (2003), o pensador aborda a questão do autor a 

partir do que podemos formar de ideia sobre sua entidade; assim, temos o 

autor-primário que “não pode ser imagem” porque escapa a qualquer tentativa 

de figuração; e o autor-secundário, este sim, a imagem do autor. Assim, a 

eventual complexidade na distinção autor e narrador, se desfaz quando se 

entende que a visão que fazemos de Lima Barreto será sempre e 

exclusivamente uma imagem, e não o autor primário que a obra escreveu. 

A ideia de autor primário que fazemos de Lima Barreto é a de um exímio 

cronista. Deste modo, é significativo que encontre em diversas passagens da 

narrativa de Numa e a Ninfa seus momentos de crônica jornalística. Além de 

retratar ocasiões pitorescas, o narrador de Lima Barreto realiza uma 

interessante contraposição entre a falibilidade da obra dos homens e a 
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perfeição de tudo que procede da beleza e da natureza. “A casa do deputado 

Numa Pompílio ficava pelas bandas de Humaitá, por aqueles lados de 

Botafogo onde Darwin morou e ao anoitecer, punha-se a ouvir embevecido o 

hino que a Natureza, por intermédio das rãs humildes, entoa às estrelas 

distantes” (BARRETO, 1956, p.49).   

É interessante destacar que, para além do retrato de uma política 

personalista, Numa e a Ninfa é um valioso retrato do Rio, realizado por um 

narrador que muitas vezes “anda” pela capital através das pernas de alguns 

personagens. Esse “narrador andarilho” vivencia e promove ao leitor o 

deslocamento de um olhar encantado pela Belle Époque, para uma realidade 

menos brilhante e ignorada pelo processo de modernização – o teatro social se 

dá na Rua do Ouvidor e seus arredores; já a vida carioca, propriamente dita, 

pulsa é na Cidade Nova. Nesse deslocamento, em Numa e a Ninfa 

especificamente, o narrador expõe a nu o jogo espacial traçado entre os tipos 

de prestígio, os sem prestígio e os que se oferecem como massa de manobra 

visando ascender socialmente.  

É como podemos observar na recepção promovida por Numa em honra 

ao sogro, o senador Neves Cogominho, no palacete deste. Preparar uma 

homenagem dessas é um ato político, cujo interesse é chamar a atenção 

pública para o nome principal, e de quebra, para seus satélites – que é o que 

deseja o personagem, ciente de seu lugar secundário nessa hierarquia. Há 

todo um esforço para realizar um evento desse tipo, principalmente em abrir a 

casa para os manifestantes, já que estes, apesar de desconhecidos, são como 

convidados.  

 
A conversa ainda demorou algum tempo até que se ouviram os 
primeiros compassos da banda militar que puxava a manifestação. 
(...) Mme Celeste Galvão ficara atrás, com medo dos manifestantes e 
pudera dizer à velha Dona Romana, quando foi tomar um lugar à 
esquerda do sobrinho: 

– Amanhã é que são elas! Copos furtados, bibelots, jardim 

estragado... Qual! Esta política! 
Os admiradores de Cogominho penetravam no jardim: 

– Viva! Viva o Senador Cogominho! Viva! (BARRETO, 1956, p.128) 

 

Ou seja, o povo, que nunca entraria num lugar daqueles, a não ser com 

o objetivo de servir aos interesses dos anfitriões. Lucrécio Barba-de-bode, 

morador da Cidade Nova, vai a este evento, se embala na fartura de bebidas 
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servidas livremente e reflete sobre a condição dos políticos naquele evento: 

“Êsses homens são adulados, quando estão por cima; mas, logo que rosna 

qualquer cousa, tudo foge. É isto. Vamos beber!” (BARRETO, 1956, p.133). 

Inspirado após sorver uma dezena de copos de cerveja, Lucrécio decide fazer 

um discurso ao Senador Macieira. Mas o que era para ser uma grande fala 

aduladora, se transforma em um inconveniente vômito que respingou no 

próprio Senador e nas saias das grandes damas. “O triste final do discurso 

causou hilaridade, mas houve quem se indignasse. Entre essas pessoas a que 

mais se zangou foi o doutor Chaveco.” (Ibidem, p.134) 

Em Numa e a Ninfa, Benevenuto encarna o personagem andarilho, 

observa o centro do Rio de Janeiro, não só da perspectiva espacial, mas para 

além de sua materialidade física. Em um passeio a pé de sua casa no Catete 

até a Ouvidor, o personagem roda o cais, avista Niterói, alcança a Lapa e seus 

botequins, vê muita gente e passa pelo Passeio Público, que esperava o 

encontro dos “amorosos e namorados inocentes”. Seguindo então de bonde, 

Benevenuto registra uma cena que se tornará recorrente no processo de 

“higienização” da cidade: um incêndio.  

Continuou a descer, encaminhou-se para a cidade. Avenida. O Teatro 
Municipal enterrava-se um pouco mais. Tubos de borracha sobre 
patins de roda lavavam o asfalto e os lavadores viam com indiferença 
a sua vagabundagem atormentada. 
Na estação do Jardim, os bondes demoravam-se mais um pouco a 
reconhecer o lugar e a rua do Ouvidor já tinha aqui e ali, os seus 
ambulantes cafés noturnos. Foi no largo de São Francisco que notou 
alguma coisa de anormal na cidade. Doidas galopadas de moleques, 
correrias de garotos com a cabeça ao ar provocaram-lhe a 
curiosidade. As ruas se animavam. Bandos de homens, mulheres, 
corriam, apressavam o passo. Plácidas travessas de medíocres 
movimentos agitavam-se como em dia de festa. Que era?... Diziam: é 
grande... é na rua do Senado... na rua do Riachuelo... E ele tinha com 
grande dificuldade a explicação para aquela estranha excitação de 
gente de condição mais vária, naquela hora. Que seria? Era um 
incêndio. (BARRETO, 1956, p. 76) 
 

  Como se viu, o narrador criado por Lima Barreto enuncia a crônica da 

dimensão pública da cidade, da vida urbana do Rio de Janeiro. O autor que 

mantinha uma relação afetiva com a cidade escreveu uma obra literária que, 

invariavelmente, clamava pelo melhor para ela.  
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1.3. Outros narradores de Lima Barreto 

Os narradores de Lima Barreto se apresentaram de muitas formas e nos 

mais diversos tipos de publicação. Em Numa e a Ninfa temos o narrador em 

terceira pessoa, tal como em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em Vida e 

morte de M.J. Gonzaga de Sá, o narrador realiza, em primeira pessoa, um 

texto memorialista e biográfico através de Augusto Machado. Já em 

Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o narrador também é em primeira 

pessoa e o texto trata da biografia do próprio. Até aí, nada teria em comum 

com Numa e a Ninfa, exceto pelo fato de que tanto em um como no outro 

romance podemos fazer uma mesma ideia de autor. De que forma? 

Considerando o já visto sobre o autor em Bakhtin, a imagem de autor, ou 

seja, o autor-secundário, de ambas as obras, quando se presta a “cronicar” 

sobre a cidade, suas mazelas e belezas, é muito próxima ao narrador em 

terceira pessoa que aparece em Numa. Isaías é um narrador “forasteiro”, que 

relata o seu tomar conhecimento do Rio de Janeiro para tentar a vida, seu 

personagem narra uma cidade do ponto de vista do estranhamento de quem 

tem a sua primeira experiência ao explorar um novo território. “O espetáculo 

chocou-me. Repentinamente senti-me outro. Os meus sentidos aguçavam-se; 

a minha inteligência entorpecida durante a viagem, despertou com força, alegre 

e cantante” (BARRETO, 1995, p. 29).  

Quando o personagem experimenta uma epifania na barca, o narrador 

descreve intimamente a experiência de seu despertar de consciência, que será 

seguido então pelo reconhecimento do espaço urbano do Rio de Janeiro. 

Curiosamente, os olhos do narrador Isaías e do narrador sem nome de Numa e 

a Ninfa registram e nos narram uma mesma cidade. Por exemplo, a começar 

por Isaías: 

 
O casario defronte – o da orla da praia, envolvido já nas brumas da 
noite, e o do alto, queimando-se na púrpura do poente- surgia revolto 
aos meus olhos, bizarramente disposto sem uma ordem 
geometricamente definida, mas guardando com as montanhas que 
espreitavam a cidade, com as inflexões, caprichosas das colinas e o 
meandro dos vales, um acordo oculto, sutilmente lógico. (...) Evolava-
se do ambiente um perfume, uma poesia, alguma coisa de unificador, 
a abraçar o mar, as casas, as montanhas e o céu... (BARRETO, 
1995, p. 30) 
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O trecho apresentado, no que diz respeito à percepção estética da 

cidade, tem certa proximidade a este outro, de Numa e a Ninfa: 

 
O ar estava translúcido e fino. A manhã ia adiantada mas tinha ainda 
um pouco do encanto das primeiras horas. Botafogo é dos lugares do 
Rio de Janeiro aquele em que mais agradável é o amanhecer. A 
proximidade do mar e a vizinhança das altas montanhas, cobertas de 
vegetação, quando o sol é meigo, aí pelas primeiras horas do dia, 
casam-se, unem-se, fundem-se sob a luz macia e o céu azul, de tal 
forma que o encanto da manhã é inesquecível.  
Esquecemo-nos da áspera e violenta atmosfera das outras horas e 
mesmo de certas manhãs; deixamo-nos envolver na tênue e 
carinhosa gaze azulada do momento, totalmente, inteiramente, corpo 
e alma, idéias e sonhos, como se nos preparássemos para suportar 
os outros bravios instantes do dia. 
Aquele dia amanhecera soberbo e quem andasse pelo arrabalde, 
pouco notaria as pretensiosas fachadas das casas, os gradis pelintras 
dos jardins, o movimento da criadagem, dos banhistas, para só 
aspirar o ar, aspirar e vê-lo e também as flores daqueles prudentes 
jardins minúsculos que bem medem a nossa riqueza, a nossa 
magnificência e o nosso luxo. 
As palmeiras farfalhavam suavemente na rua Paissandu, levando o 
mar para as montanhas e trazendo a montanha para o mar; as 
árvores estremeciam na atmosfera e todos pareciam contentes. Os 
criados tagarelavam em grupos, cestos ao braço, mais animados 
para o árduo serviço; os caixeiros olhavam as cozinheiras com a 
ternura da manhã; os colegiais caminhavam brincando para as 
escolas; as patroas não tinham no rosto o enfado necessário do 
matrimônio, e os maridos, de volta do banho de mar, tiritavam 
alegres, sorridentes, esperançados nos seus negócios. A jocundidade 
da manhã porejava nas pessoas e nas coisas. (BARRETO, 1956, p. 
45) 
 
 

Céus, montanhas e mar: três elementos cariocas que sempre estão na 

voz do narrador cronista Lima Barreto. Elas adornam uma cena que será 

contraposta pela não tão bonita sociedade política. No trecho de Isaías, o 

recurso – de fazer um retrato sensorial do Rio de Janeiro – prepara o terreno 

para as apresentações de tipos como Laje da Silva e Raul Gusmão. O narrador 

então abandona o cenário idílico para descrever as figuras de sua sociedade 

como “uma desencontrada mistura de porco e de símio adiantado” (para o 

primeiro) e “mescla de suíno e de símio” (para o segundo) (BARRETO, 1956, 

p.25-26).  

Podemos dizer que o mesmo se dá em Numa e a Ninfa. Todo o belo 

amanhecer narrado em pormenores por Botafogo contrasta com a sociedade 

que então irá se apresentar: 
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O diretor do Diário Mercantil, muito interessado no negócio da venda 
da Estrada de Ferro de Mato Grosso, tinha resolvido procurar Numa 
Pompílio, naquela manhã. Demandava a casa do deputado, sem 
notar a inocência e a bondade do momento e da paisagem, 
preocupado com a transação, desprezando as árvores, o ar, as 
montanhas, as flores e a gente. (grifo meu) 
Fuas Bandeira era português de nascimento e desde muito se achava 
no Brasil, metido em coisas de jornal. Homem inteligente, não era 
nem ignorante, nem instruído. Tinha a instrução e a inteligência de 
homem de comércio e pusera na sua atividade jornalística o seu 
espírito e educação comerciais. (BARRETO, 1956, p.46) 

 
 

Na crônica de Lima Barreto há menos espaço para tais composições 

estéticas – não que ele não faça uso do recurso. Na crônica “O cedro de 

Teresópolis”, o narrador contrapõe objetivamente homem e natureza, através 

de uma polêmica a respeito de tal árvore que mereceria a deferência dos 

homens, mas que é ignorada justamente pela sociedade, uma vez que esta se 

coaduna com a ética capitalista. 

 
O estado dos arredores do Rio, abandonados, enfeitados com 
construções contra-indicadas, cercados de terrenos baldios onde 
ainda crescem teimosamente algumas grandes árvores das casas de 
campo de antanho, faz desconfiar que os nababos de Teresópolis 
pouco se incomodam com o cedro que o turco quer derrubar, para 
fazer caixas e caixões que guardem quinquilharias e bugigangas. 
(BARRETO, 2004, p. 131) 

 
 

Aqui, o autor se coloca através do narrador em primeira pessoa, se 

posiciona em relação à polêmica das grandes árvores e faz a sua deferência: 

“eu desejaria muito que tal acontecesse, pois deve ser soberbo espetáculo 

contemplar a magnífica árvore, cantando e afirmando pelos tempos em fora a 

vitória que obteve tão-somente pela força de sua beleza e majestade”.  (Idem) 

Em resumo, em Numa e a Ninfa, percebemos o narrador como um 

observador privilegiado, que relata, através das descrições de seus 

personagens, do registro do cotidiano do Rio de Janeiro, e da crônica das 

relações sociais da cidade, sua visão sobre os aspectos viciosos das relações 

de poder, sobretudo no âmbito político brasileiro. Fazer um roman à clef foi a 

forma utilizada pelo autor para que sua ironia revelasse a crítica feita àquele 

tempo. Neste capítulo, repassamos o percurso de Lima Barreto na cidade em 

que fora nascido e criado, bem como sua trajetória intelectual; caminhos que, 

conjugados, produziram em seu talento tanto um olhar livre como um olhar 

crítico. Podemos conhecer mais sobre o Rio de Janeiro e mais sobre Lima 
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Barreto através de Numa e a Ninfa e de algumas crônicas suas – mas, para 

uma análise produtiva, coube observarmos do âmbito teórico a distinção do 

autor e do narrador. Assim, refletindo a partir do pensamento de Bakhtin, vimos 

neste capítulo que o que é retratado nos romances e crônicas são as imagens 

artísticas das ideias de seu criador, o que não é a visão de mundo do autor em 

si. Dando prosseguimento à análise, no próximo capítulo nos deteremos no 

produto do narrador na narrativa, ou seja, o discurso. Através da reflexão sobre 

seu bojo ideológico, encontramos um intelectual que milita por uma literatura 

engajada e que foi, a seu modo, muito sincero. 
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2. MODOS DE NARRAR, MODOS DE REVELAR 

 

O presente capítulo procura analisar como são construídos os discursos 

do narrador e das personagens centrais do romance Numa e a Ninfa, de Lima 

Barreto. Para a execução de tal tarefa, recorremos à concepção de 

heterodiscursividade desenvolvida por Mikhail Bakhtin, na obra Teoria do 

romance I: a estilística (2015). Tal concepção é central para o trabalho em 

andamento, pois ilumina de modo decisivo a compreensão sobre aspectos 

fundamentais do romance de modo geral e da narrativa do escritor carioca, em 

particular. Vejamos o que preconiza Bakhtin sobre o romance: 

 
O romance é um heterodiscurso social artisticamente organizado, às 
vezes uma diversidade de linguagens e uma dissonância individual. A 
estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos 
sociais, modos de falar de grupos, jargões profissionais, as 
linguagens dos gêneros, as linguagens das gerações e das faixas 
etárias, as linguagens das tendências e dos partidos, as linguagens 
das autoridades, as linguagens dos círculos e das modas 
passageiras, as linguagens dos dias sociopolíticos e até das horas 
(cada dia tem sua palavra de ordem, seu vocabulário, seus acentos), 
pois bem, a estratificação interna de cada língua em cada momento 
de sua existência histórica é a premissa indispensável do gênero 
romanesco: através do heterodiscurso social e da dissonância 
individual [...] o romance orquestra todos os seus temas, todo o seu 
universo de objetos e sentidos que representa e exprime. (BAKHTIN, 
2015, p. 29 – 30) 
 
 

Ao defender que o romance é constituído por uma diversidade de 

discursos sociais (heterodiscursividade) ordenados por um artista criador, 

também em alguns momentos, por uma variedade de linguagens e por uma 

divergência singular, o filósofo russo contribuiu de forma determinante para 

ampliação do entendimento sobre essa criação artística. Isso ocorre, porque a 

partir dos postulados de Bakhtin, os estudiosos do gênero romanesco têm a 

oportunidade de constatar que estão diante de uma manifestação artística, cujo 

cerne encontra-se ancorado no mundo concreto, na vida que pulsa nas ruas e 

nas diversas falas e linguagens presentes no tecido social.     

Tendo como referência as noções de Mikhail Bakhtin sobre o romance, 

vamos analisar os discursos presentes em Numa e a Ninfa, de Lima Barreto 

tendo em vista os “modos de falar” e “modos de revelar” que se apresentam no 

âmbito da narrativa. A tarefa se dará através de um exame da obra que levará 

em consideração os discursos do narrador e os discursos das personagens 
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centrais – seus aspectos formais, discurso direto, indireto livre, diálogos, e seus 

conteúdos. Entendemos que o estudo do discurso, com um olho na 

contextualização ideológica e outro na perspectiva histórica, é uma chave para 

a compreensão da narrativa de Lima Barreto.  

 

2.1. Modos de narrar 

 

Vejamos como o narrador nos apresenta o protagonista: Numa Pompílio 

de Castro é um personagem marcado, talvez, pela ausência da paixão. Forma-

se doutor de forma diligente – mas sem amor ao saber. Casa-se com uma 

ótima pretendente – ou seja, um “bom partido” – motivado unicamente pela 

vontade de ascender ao poder. Uma vez bem casado e de posse do desejado 

poder político, grassa no anonimato entre seus pares; com sua visão curta e 

descompromisso com a verdade, não é capaz de enxergar a saída para seu 

objetivo: ganhar projeção política. Posicionar-se de forma afirmativa não é 

opção – como fica claro no diálogo que se segue entre ele e a esposa:  

 
— Que elogio ao Caldas!   
— Que Caldas? O Eduardo?   
— Sim.   
— E o que fez ele?   
— Um discurso ontem.   
A mulher serviu-se novamente de café, açucarou-o bem, arrepanhou 
o roupão que lhe ia deixando muito à mostra o peito rosado, e disse:  
— Você por que não faz um, também?  
Sem deixar o jornal, Numa atendeu, sacudindo os ombros: 
 — Ora!  Edgarda, depois de levar a xícara aos lábios, sorver um gole 
e descansá-la, observou:   
— É preciso aparecer, Numa!   
Com preguiça e mansidão, o marido objetou:   
— Para que, Edgarda? Para quê? Há lá tanta gente inteligente que 
não preciso incomodar-me.   

— Eu – fez ela – se estivesse no caso de você, por isso mesmo é 

que me incomodava. Você tem vergonha?   
— Não, ao contrário; sou até desembaraçado, mas... mas... preciso 
estudar.   
— Pois então estude! Que dificuldade há? Você por que não 
experimenta? Não se discute a tal questão do novo Estado?   
— Discute-se.   
— Por que você não fala?   
— É... É... Mas...   
— Precisa estudar, não é?   
— É.   
— Eu ajudo.   
— Como? Você sabe?   
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— Não. Vejo os livros – pergunto a papai; você indica outros, tomo 

notas e depois você as redige. Lê alguns discursos e o resto se 
arranja.   
— Não vai sair a coisa com algumas inconveniências!   
— Qual! Passo a limpo e você leva a papai, para ver o que há. 
(BARRETO, 1956, p. 40) 
 
 

O melhor de seu desempenho político vem, de forma escamoteada, 

através do investimento intelectual de sua esposa – que não lhe é inteiramente 

sua “mulher”, por ter um caso amoroso com o primo Benevenuto. Numa e sua 

esposa desejam para si o melhor status, mas à República não têm nada de 

bom para dar: a posição política que o deputado – chamado por seus pares de 

“genro do Cogominho” – assume, depende da vontade e do comando de 

terceiros.   

 
Era o deputado ideal; já se sabia de antemão a sua opinião, o seu 
voto, e as suas presenças nas sessões era fatal. Se na passagem de 
algum projeto, anteviam dificuldades na obtenção da maioria, 
contavam logo com o voto do “genro do Cogominho”. Ele vota 
conosco, diziam os cabalistas, a questão é saber o que o Bastos quer 
e o leader manda. (BARRETO, 1956, p.25)  

 
 
Ao redor de si, de forma coerente com a pobreza de seus valores e 

objetivos, orbita uma sociedade parasitária, que transita na linha ambígua entre 

as esferas pública e privada, cuja bajulação e personalismo engendram de 

forma muito natural o jogo da troca de favores. Para citar alguns exemplos, na 

trama Numa recebe em sua casa diversas figuras que, em uma situação 

menos afetada por interesses pessoais, ali não estariam: Barba-de-bode, pobre 

morador da Cidade Nova que só frequenta seu casarão em Botafogo para 

traficar informações de coxia; o jornalista Fuas Bandeiras, sujeito perigoso da 

imprensa, que lá vai tomar um café da manhã para tentar descobrir novidades; 

uma viúva de militar que vem lhe pedir uma “ajuda” para um aumento no valor 

da pensão dada pelo Estado. O casamento de Numa, interessado em adentrar 

determinado círculo político, acontece dentro dessa cultura na qual vida 

pessoal e profissional se enlaçam, tomando um aspecto de transação: 

 
De indústria, o juiz se mantivera até então solteiro. Esperava, com 
rara segurança de coração, que o casamento lhe desse o definitivo 
empurrão na vida. Aproveitara sempre o seu estado civil para 
encarreirar-se. Ora ameaçava casar com a filha de Fulano e obtinha 
isto; ora deixava transparecer que gostava da filha de Beltrano, e 
conseguia aquilo; e se estava chefe de polícia, devia ao fato de ter 
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julgado o Coronel Flores, poderosa influência do município de 
Catimbau, que Numa pretendia casar-se com a filha dele. 
(BARRETO, 1956, p.34) 
 

Numa e os demais personagens têm suas histórias narradas por 

diversos momentos sob a forma de crônica. Nos caminhos traçados pelos 

personagens, podemos ler sua contemplação da cidade e saber o que se 

passa nos seus encontros. Muito da ação da narrativa acontece nos encontros 

sociais, nos quais se revelam comportamentos que gerarão a crítica do 

narrador.  

Ao longo de todo o romance, em suas mais de duzentas páginas, paira 

uma expectativa comum a todos os personagens a respeito da posição que o 

poderoso senador Bastos vai assumir na cena política. Líder de seu partido, 

Bastos era a quem Numa devia prestar reverência, segundo a orientação do 

sogro Neves Cogominho. “Bastos, o seu poderoso e temido chefe, que detinha 

o domínio político do país, hesitava em apoiar ou contrariar francamente o 

projeto e, a respeito, só tinha frases vagas e gestos de duvidoso sentido” 

(BARRETO, 1956, p.23). Sendo Numa um personagem cuja atitude depende 

dessa tomada de posição, toda sua ação na trama aponta para cima do muro, 

para a incerteza – para o vago. Seu discurso na câmara, escrito por Edgarda, 

não o coloca claramente como contra ou a favor na polêmica. A vagueza é o 

ritmo dos fatos da narrativa, e também a tônica do conteúdo da narrativa.  

 
Durante muito tempo, chamaram-no de Nuno; e, nos primeiros meses 
de seu mandato, freqüentemente impediram-lhe a entrada em certas 
dependências, a menos que o fizesse pela porta por onde penetrara 
na véspera. Reconhecido e empossado, não deu sinal de si durante o 
primeiro ano e meio de legislatura. Passou todos esses longos meses 
a dormitar na sua bancada, pouco conversando, enigmático, votando 
automaticamente com o líder (...) A sua colaboração, por esse tempo, 
para a felicidade nacional, se não foi fecunda, foi das mais tácitas de 
que se há notícia. (BARRETO, 1956, p.25) 

 
 

Como podemos perceber nesta citação, e que se repetirá ao longo da 

obra, o discurso do narrador a respeito de seus personagens é dotado de ironia 

e crítica. De origem grega, eironeía, quando era utilizada no sentido de 

dissimulação, a palavra “ironia” é definida no Dicionário Houaiss (2004, p. 

1651), entre outros significados, como “Figura por meio da qual se diz o 

contrário do que se quer dar a entender” e “sinônimo de zombaria” – definições 

que estão em afinidade com Numa e a Ninfa.  
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Poderíamos também pensar sobre a ironia na narrativa como um jogo 

entre duas camadas de significação: uma camada cuja informação poderia ser 

lida de acordo com a normalidade de determinada realidade, mas, diante do 

contraste que em geral pode causar, duvidamos de seu sentido literal; assim 

chegamos à camada subjacente, onde residiria a verdadeira informação em 

questão. Podemos imaginar a crítica do narrador habitando algo como nessa 

segunda camada. Seria nessa instância crítica que o narrador debate a 

ideologia de sua sociedade. Esse jogo de significação e revelação permeia 

toda a narrativa; tomemos como um exemplo a mobilização dos personagens 

diante da necessidade de suas presenças em torno da manifestação em apoio 

a Neves Cogominho:  

 
Essas presenças, essas atenções, enfim, esse ritual de salamaleques 
e falsas demonstrações de amizade influem no progresso da vida 
política. Como havíamos de subir, ou pelo menos de manter a 
posição conquistada, se não fossemos sempre às missas de sétimo 
dia dos parentes dos chefes, se não lhe mandássemos cartões nos 
dias de aniversário, se não estivéssemos presentes aos embarques e 
desembarques de figurões? [grifo meu] (BARRETO, 1956, p.116) 
 
 

Quando o narrador se pergunta como há de se subir na vida política sem 

ser fazendo presença na vida particular do bajulado, a ironia está no fato do 

narrador dizer o oposto da verdade: que o sucesso deveria acontecer como 

consequência da boa realização do trabalho para o público, a despeito do que 

acontece na vida pessoal dos políticos. A isso se dedica a crítica do narrador. 

Em pesquisa sobre o “discurso às avessas” de Lima Barreto, a 

pesquisadora Rose Maria Pinto analisou, em sua dissertação para a 

Universidade Federal de Viçosa, o aspecto da ironia na narrativa deste mesmo 

livro aqui estudado e definiu muito bem como o autor se vale do recurso: 

 
Por intermédio da ironia, Barreto instaura um contradiscurso e analisa 
as convenções sociais criadas para favorecer ideais e grupos com 
interesses individuais. Vivendo em uma sociedade, 
predominantemente autoritária, o autor desvela suas percepções e 
busca participar do processo sociopolítico, apropriando-se de 
artifícios que o ajudem a expressar seus pensamentos e críticas a 
respeito da sociedade, suas normas e relações (PINTO, 2012, p.40). 
 
 

Como a ironia funciona na questão discursiva? A literatura de Lima 

Barreto, segundo Alfredo Bosi, evidencia um “empenho ideológico”, mostrando 

que o autor “podia e sabia transcender as próprias frustrações e se encaminhar 
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para uma crítica objetiva das estruturas que definiam a sociedade brasileira de 

seu tempo”. (BOSI, 2001, p.323). 

Alfredo Bosi também identifica em Triste fim de Policarpo Quaresma 

uma característica que claramente podemos observar em Numa e a Ninfa: uma 

duplicidade de planos compostos por um narrativo, no qual há o relato das 

ações das personagens, e um outro crítico, que enfoca os limites da ideologia 

daquela época na qual se passa a história. Ao longo do texto, se a crítica à 

ideologia dominante não estiver suficientemente explícita no bojo de suas 

metáforas, o narrador – instância analisada no capítulo anterior –, não faz por 

menos e complementa suas descrições com comentários reflexivos e 

avaliativos. Isso pode ser constatado quando na história foi feita uma 

manifestação em favor de Neves Cogominho, cujos manifestantes eram os 

apaniguados políticos e a massa, plebe ignara, que ali estava a bradar o nome 

do político pela esperança de obter alguma melhora em sua vida:  

 
Havia de toda a gente; pobres homens desempregados, que vinham 
ali ganhar uma espórtula; vagabundos notáveis, entusiastas 
ingênuos, curiosos e agradecidos. Tôdas as côres. Os vestuários 
eram os mais engraçados e inesperados. Havia um prêto com uma 
sobrecasaca côr de vinho, calçado com uma bota preta e outra 
amarela; um rapaz louro, com umas calças bicolor, uma perna preta e 
outra cinzenta; fraques antediluvianos, calças de cáqui, blusas, 
dolmãs, coletes sarapintados.  
Vendo essa gente miserável, esfaimada, degradada física e 
moralmente, tão contente com a política, parecia que ela não tinha 
por fim fazer os povos felizes... (BARRETO, 1956, p.130) 
 
 

O parágrafo com a descrição do vestuário dessa gente engendra a 

reflexão e o comentário do narrador. Este expõe a contradição entre o que 

seria a finalidade da política (“fazer os povos felizes”) e a sua realidade (“gente 

miserável, esfaimada, degradada física e moralmente”) (Idem, p.130). O 

narrador também explora o contraste entre a expressão de felicidade dos 

manifestantes e a evidente infelicidade de sua indigna condição humana.  

Da narrativa, percebemos as imagens através de características do 

discurso do narrador e, igualmente, dos discursos dos personagens: discursos 

com ironia, crítica, realizada no vagar dos fatos, como uma espécie de moldura 

e base para a descrição de tipos – recurso do narrador que recheia o romance. 

Podemos observar esse preâmbulo para a descrição de tipos presente em 

diversos momentos, como quando a personagem está para entrar na trama o 
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personagem Xandu; antes disso ser narrado, Edgarda liga pessoalmente para 

a Câmara tentar ajudar o marido em seu trabalho (o dele).  

 
Orientada, pediu de novo ligação para a Câmara e pode Edgarda 
resolver a dificuldade política em que se achava seu marido. A 
necessidade de provar dedicação ao general Bentes obrigava todos 
os seus adeptos e admiradores a meditarem muito no levar a efeito o 
mínimo ato. Disputavam-se no agradecimento do estadista 
inesperado os políticos de todos os matizes. Os que estavam em 
cima e não queriam de forma alguma dar o mínimo sinal de que o seu 
apoio era simulado ou a contragosto; e os que estavam em baixo, 
apressados em ficar por cima, corriam parelhas com os adversários, 
dando sempre mais do que eles tinham dado. (BARRETO, 1956, 
p.142) 
 
 

Neste parágrafo, a ligação de Edgarda primeiramente engendra o 

comentário do narrador a respeito do comportamento vassalo que os políticos 

têm entre si, dentro de sua hierarquia, e da completa falta de pudor nos atos de 

bajulação. No parágrafo seguinte, o narrador relata então o comportamento de 

Numa, dentro dessa condição, do ponto de vista do bajulador e o que isso lhe 

trouxe como consequência. 

 
Se uns chamavam-no de inteligente, os outros diziam-no gênio; se 
Numa qualificava-o de grande estadista, Salustiano arengava em 
algum lugar e aclamava-o o primeiro estadista do mundo. Não quer 
dizer que não houvesse quem visse nítido em tudo isso. Além da 
opinião, havia mesmo na política gente com alguma vergonha [grifo 
meu] que não se entregava a tais excessos de bajulação; porém, os 
prudentes que estavam no poder, e os republicanos puros que 
sonhavam realizar integralmente o regime, entregavam-se a essa luta 
para divertimento das arquibancadas e fortificar a convicção de 
Bentes. (BARRETO, 1956, p.142) 
 
 

Aqui, o narrador afirma que a bajulação não era praticada por todos, 

mesmo que na política, pela existência de “gente com alguma vergonha” (idem, 

p.142) – dentre estes estão excluídos os que já estavam no poder e os 

“republicanos puros”. Tudo isso na narrativa serve como preâmbulo, para a 

entrada de Raimundo Costale, o Xandu, na trama, no capítulo VI.  Xandu é 

empossado por Bentes no Ministério do Fomento Nacional e essa ascensão 

provoca toda uma movimentação dos personagens “do andar de baixo” em sua 

tentativa de também subir a uma melhor condição. Esse contexto serve de 

moldura para a descrição deste novo personagem, o tipo perfeito do político 

personalista. 
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Xandu era rico e tinha, como todos, a sua vaidade. A dele era julgar-
se com o estofo de grande ministro e o seu erro vinha em supor que o 
seria fecundo em obras, por espalhar decretos a mancheias. 
Pretendia fazer isto e aquilo; apanhava inspiração na boca de 
parentes, de amigos e punha toda a sua esperança na legislação. 
Não há dúvida que ela pode influir; ele exagerava, porém, o seu 
alcance e os seus resultados. Feito ministro, o seu primeiro trabalho 
foi instalar luxuosamente a sua secretaria e gabinete; cortinados, 

sanefas, mobílias, bustos, quadros – tudo ele colocou do maior luxo. 

Em seguida, espalhou o seu retrato e biografia pelos jornais e 
revistas, especialmente por essas pequenas revistas pouco 
conhecidas e lidas. (BARRETO, 1956, p.143) 
 
 

A descrição de tipos, revelados através da ironia, foi a forma como Lima 

Barreto produziu com Numa e a Ninfa um discurso carregado de críticas às 

ideologias dominantes. Observemos então os discursos e as ideologias estão 

sendo debatidas pelo narrador. 

 
Por um momento, houve um abrir de janelas, por onde circularam 
mais livremente as idéias que antes se continham no recatado mundo 
imperial. Criou-se um ambiente que Evaristo de Moraes chamou com 
felicidade de porre ideológico (...). Nesse porre (...) misturavam-se 
sem muita preocupação lógica ou substantiva, várias vertentes do 
pensamento europeu. Algumas delas já haviam sido incorporadas no 
Império, como o liberalismo e o positivismo; outras foram 
impulsionadas, como o socialismo, outras ainda foram somente então 
importadas, como o anarquismo. (CARVALHO, 1998, p.24) 

 
 

O narrador pinta como cenário histórico o Rio de Janeiro da Belle 

Époque, registra o clima de otimismo trazido pela República e impulsionado 

pela fé no progresso, mas também desnuda a contradição das ideias com a 

realidade brasileira. “A crítica renitente de Lima Barreto se dirigia claramente 

contra cinco correntes políticas difusas e mais ou menos intercambiáveis: o 

jacobinismo, o positivismo (...), o florianismo, o hermismo e o republicanismo 

exaltado” (SEVCENKO, 1983, p. 171). Sevcenko registra que tanto em Numa e 

a Ninfa como em Triste fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, o autor 

debateu a irracionalidade das ideologias intolerantes – como quando em Numa 

e a Ninfa o narrador apresenta Inácio Costa, militar, positivista e intolerante:  

 
Este Costa era funcionário público e fora da Escola Militar, donde 
trouxera uma fórmulas positivistas e uma forte crença nos efeitos 
milagrosos da palavra república. Havia no seu feitio mental uma 
grande incapacidade para a crítica, para a comparação e fazia 
depender toda a felicidade da população numa simples modificação 
na forma de transmissão da chefia do Estado. Passara pelos 
jacobinos, florianistas e tinha a intolerância que os caracteriza, e a 
ferocidade política que os caracterizou.   
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Feroz e intolerante, com o apoio do positivismo autoritário, a sua 
concepção de governo se consubstanciava na ditadura e daí 
resvalava para o despotismo militar. Não se dirá que não fosse 
sincero; ele o era, embora houvesse nos seus intuitos, alguma 
mescla de interesse de melhoria na sua situação burocrática.   
Julgava-se com a certeza; e, firmado na ciência, pois tirava toda a 
sua argumentação do positivismo, todo ele baseado na ciência e 
conseqüência dela, principalmente da matemática, condenava os 
adversários à fogueira. (BARRETO, 1956, p.29) 
 
 

A experiência da narrativa em Numa e Ninfa compõe um cenário no qual 

o narrador descreve e analisa criticamente, em pormenores, alguns 

personagens e arquétipos da sociedade política brasileira. Metaforicamente, 

Numa é a cara do poder no Brasil. Comentários desabonadores a respeito de 

personagens do romance em análise são abundantes, como, por exemplo, o 

que o narrador tece ao apresentar uma personagem logo no início da trama. “O 

deputado Pieterzoon, um gordo descendente de holandês, mas cuja malícia 

não tinham nem o peso do seu corpo, nem o da sua raça...” (BARRETO, 1956, 

p.26) O discurso crítico muitas vezes parece ter um peso tão importante, ou até 

maior, para a obra, que o enredo em si. Em suma, é uma narrativa 

essencialmente crítica a respeito de seu próprio contexto político, e 

consequentemente, de seu contexto ideológico.  

 
Cogominho sabia que esse seu afastamento do Estado não era bem 
visto pelos semi-rebeldes do seu domínio. Uma vez ou outra, 
acusavam-no pelas rubras folhas oposicionistas de ter um imenso 
desprezo pelo torrão natal e só lembrar-se dele para obter vantagens 
políticas. No intuito de calar esse murmúrio, Cogominho fez-se eleger 
governador, embora fosse grande a diferença de subsídio entre 
aquele cargo e o de senador; e foi para Itaoca, a capital. Não foi só; 
e, para mais completamente demonstrar o seu amor à terra natal, 
levou para o Estado toda a família. [grifo meu] (BARRETO, 1956, 
p.33). 
 

 

 Observando as partes grifadas: no primeiro período, o narrador relata a 

acusação pela imprensa de fazer Cogominho uso do bem público para proveito 

próprio. No segundo trecho, quando Cogominho migra com a família para 

Itaoca, capital do estado, o faz por amor, comenta o narrador. No entanto, 

sabemos que a tal mudança de estado não se dá por afeto, mas pela 

necessidade de uma atitude política que fosse, por exemplo, calar a oposição. 

Esta fazia a denúncia: que o político estaria para com o Estado e a nação, seu 

espaço de atuação e trabalho, não como um território comum e uma sociedade 
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a serem governadas, mas como um lugar de trocas. Nesse mercado, os 

clientes buscam angariar vantagens políticas. O bem comum da república não 

é de fato relevante, o que Cogominho faz é pelo próprio bem.  

Com objetivo de aprofundar toda essa compreensão, façamos antes 

uma revisão teórica da análise do discurso. Do que temos como legado teórico 

da filosofia da linguagem, Mikhail Bakhtin permanece como um pensador que 

levou em consideração para a análise dos discursos seus aspectos dialógicos 

e o contexto em que foram proferidos. Sua teoria do dialogismo postula as 

possibilidades da linguagem em estabelecer elos locutores e interlocutores, 

entre indivíduos e sociedade, sujeitos que dialogam em seu universo. O sentido 

da palavra é determinado pelo contexto e precisamos considerar o contexto 

para observar o conteúdo ideológico dos discursos. Eles nunca são meramente 

palavras; são “verdades ou mentiras, coisas boas ou más. A palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” 

(BAKHTIN, 1992, p. 95). Nesse jogo dialógico de compreensão, a “resposta” é 

considerada como fator fundamental da interação verbal e do discurso.  

 
...é justamente a compreensão no sentido próprio, a compreensão da 
evolução, que se acha na base da resposta, isto é, da interação 
verbal. É impossível delimitar de modo estrito o ato de compreensão 
verbal e a resposta. Todo ato de compreensão é uma resposta, na 
medida em que ele introduz o objeto da compreensão num novo 
contexto: o contexto potencial da resposta. (BAKHTIN, 1992, p. 94) 

 
 

Pensemos em Numa e a Ninfa como uma resposta de Lima Barreto a 

seu tempo, sua sociedade, seu país, seu senso cívico. “O confronto entre as 

estabilidades e as instabilidades de dimensões das palavras faz com que cada 

enunciado seja algo único. (...) Na enunciação, o locutor se expressa por 

determinado gênero, mas o seu “discurso” será uma resposta aos que o 

antecederam e suscitará respostas futuras” (DORNE, 2009, p.8). Em resumo, 

dessa perspectiva, o discurso literário é resposta ao mundo, composta 

primeiramente pela compreensão de mundo que tem quem o escreve. Essa 

figura que temos do autor é a imagem de autor, a qual chegamos através do 

narrador – assunto que já foi tratado no capítulo anterior. Essa resposta 

suscitará novas respostas no futuro, assim como esta dissertação de certa 

forma o é, e assim por diante. Bakhtin define a relação ideológica do discurso 

literário em sua determinada situação social: 
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...alimentam-se de sua seiva, pois, fora dela, morrem, assim como 
morrem por exemplo, a obra literária acabada ou a ideia cognitiva se 
não são submetidas a uma avaliação crítica viva. Ora, essa avaliação 
crítica, que é a única razão de ser de toda produção ideológica, 
opera-se na língua da ideologia do cotidiano. Esta coloca a obra 
numa situação social determinada. A obra estabelece assim, vínculos 
com o conteúdo total da consciência dos indivíduos receptores e só é 
apreendida no contexto dessa consciência que lhe é contemporânea. 
A obra é interpretada no espírito desse conteúdo da consciência (dos 
indivíduos receptores) e recebe dela uma nova luz. É nisso que 
reside a vida da obra ideológica. (...) É apenas na medida em que a 
obra é capaz de estabelecer um tal vínculo orgânico e ininterrupto 
com a ideologia do cotidiano de uma determinada época, que ela é 
capaz de viver nesta época (é claro, nos limites de um grupo social 
determinado). Rompido esse vínculo, ela cessa de existir, pois deixa 
de ser apreendida como ideologicamente significante. (BAKHTIN, 
1992, p. 119) 
 

 

Mas, primeiramente, o que é a ideologia? Em qual noção de ideologia 

buscamos referências? Iniciamos uma tentativa de resposta através da filósofa 

Marilena Chauí. Pensemos inicialmente que temos como dados, por um lado a 

realidade e por outro as ideias. A realidade é percebida como um “dado dos 

sentidos, para o empirista, ou um dado da consciência, para o idealista. Ora, o 

real não é um dado sensível nem um dado intelectual, mas é um processo, um 

movimento temporal de constituição dos seres e de suas significações” 

(CHAUÍ, 1980, p.19). Nós, indivíduos, produzimos a história como práxis, o 

todo de nossas atitudes, modo de agir inseparável e interdependente entre nós, 

produtores e agentes; estas práxis constituem o que temos por real, por 

realidade. Nesse mundo real, a sociabilidade de seus indivíduos se baseia na 

formação das instituições (família, condições de trabalho, língua, etc) e na 

produção de ideias e representações que procurem refletir, explicar e fazer 

entender a sua condição. Assim, temos que: 

 
Essas idéias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos 
homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e 
a origem das formas sociais de exploração econômica e de 
dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se 
ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as condições 
sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam 
verdadeiras e justas. (CHAUÍ, 1980, p.9)  
 
 

Essa perspectiva das relações conflituosas de classes tem origem em 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895). Seus pensamentos dão 

conta de que ideologia é um “conjunto de idéias que procura ocultar a sua 
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própria origem nos interesses sociais de um grupo particular da sociedade” 

(ENGELS, MARX, 1987, p.72). Deste modo, temos que a ação da ideologia 

sobre a realidade seria promover o desconhecimento da existência do conflito 

entre classes. Esse conflito se produz nas diferenças econômicas e históricas 

entre classe dominante e classe trabalhadora. “As ideias da classe dominante 

são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força 

material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual 

dominante” (Idem, p.72). 

Se faz necessário abordar o conceito de ideologia em Marx e sua escola 

pois a questão ideológica teria seu estudo décadas depois revisto por Bakhtin e 

seu círculo de estudos da linguagem, como viria a ser registrado 

fundamentalmente em Marxismo e filosofia da linguagem e Problemas da 

poética de Dostoiévski.  

 
A queixa inicial era a de que a produção teórica marxista, até aquele 
momento, não havia colocado o problema do estudo da ideologia no 
lugar certo, o tinha tratado de forma mecanicista, ou seja, segundo 
Bakhtin e os membros de seu Círculo, os teóricos marxistas 
procuravam estabelecer uma ligação direta entre acontecimentos nas 
estruturas socioeconômicas e sua repercussão nas superestruturas 
ideológicas. (MIOTELLO, 2007, p.167). 

 
 

Assim aponta Valdemir Miotello no artigo “Ideologia”, publicado na obra, 

Bakhtin: conceitos chave, organizada por Beth Brait. A questão que se 

colocava para o Círculo então era “saber como a realidade (a infra-estrutura) 

determina o signo, como o signo reflete e refrata a realidade em 

transformação” (BAKHTIN, 1992, p.42). A definição dada por Voloshinov para 

ideologia era: “todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade 

social e natural. Que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio 

de palavras (...) ou outra forma sígnica” (MIOTELLO, 2007, p.169). Para 

Bakhtin, todo signo é ideológico. “Sem signos não existe ideologia” (BAKHTIN, 

1992, p.31).  

O pensador russo e seus pares afirmaram a existência de uma ideologia 

oficial, que se esforça em propagar uma concepção monológica de mundo, de 

sua perspectiva de classe dominante, bem como a existência de uma ideologia 

do cotidiano “considerada como a que (...) é constituída nos encontros casuais 

e fortuitos, (...) na proximidade social com as condições de produção e 
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reprodução da vida” (Idem, p. 169). Temos então que Volochínov afirma em 

Marxismo:  

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da 
arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, 
exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e 
dão assim normalmente o tom a essa ideologia. Esses sistemas se 
retroalimentam com a seiva da ideologia do cotidiano. (BAKHTIN, 
1992, p.119) 

 
 

Assim, temos o cotidiano e o oficial num jogo ideológico intenso, 

praticado pelas e nas relações sociais dos indivíduos. Neste capítulo, 

queremos analisar os sentidos possíveis dos discursos enunciados pelo 

narrador de Numa e a Ninfa; procuraremos aqui analisar os “bastidores” 

ideológicos dos discursos do narrador e dos personagens do romance para 

compreender como se dá a significação da narrativa e da crítica. “Nossas 

palavras não tocam coisas, mas penetram nas camadas dos discursos sociais 

que recobrem as coisas” (BAKTHIN, 2010, p.294). Em meio a diversas 

camadas de discursos sociais, não há limites para o contexto dialógico, 

realidade mutante da qual o indivíduo, que deveria interpretá-lo, se afasta e 

constitui seu processo de alienação. Assim sendo, Lima Barreto promove a 

seus leitores com seu romance a possibilidade de leitura crítica em relação à 

ideologia hegemônica. 

 

 

2.2. Modos de Revelar 

 

No âmbito oficial das ideias no Brasil, o início da República trazia à 

capital ares de modernidade, como os respirados em Paris; no âmbito 

cotidiano, no entanto, a realidade não era bem por aí. A República acabara 

sendo um mero cenário diferente para as mesmas práticas que caracterizam o 

país desde que este se entende por colônia de exploração. “A República não 

produziu correntes ideológicas próprias ou novas visões estéticas” 

(CARVALHO, 1998, p.28). E é isso que o romance de Lima Barreto expõe: uma 

recém instituída república, na qual a sociedade procura viver às custas da 

máquina pública, tais como os contemplados da corte, os viscondes, etc... Essa 
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sociedade de então é composta, como expõe o romance aqui estudado por 

políticos, jornalistas, pensionistas, funcionários e o povo.  

Lima Barreto realiza um retrato de um Brasil República que parece ser, 

mas que não é o Brasil da realidade. Nos jornais, lia-se “a República é a 

riqueza” (Idem, p. 26); no Brasil real, ares progressistas camuflavam uma 

cultura atrasada. Do descompasso entre ideologia e realidade, entre governo e 

povo na história brasileira real – e não ficcional – temos uma sorte de agitações 

populares – como foi, por exemplo, com o evento da Revolta da Vacina. No 

livro Os Bestializados, José Murilo de Carvalho, através de um retrato da vida 

social e política do povo carioca na primeira década do século XX, analisa as 

razões da pouca participação política popular naquele tempo e considera este 

ponto a fragilidade da formação da cidadania republicana. O autor ilustra as 

dificuldades de diálogo entre autoridades e população no que se refere a 

medidas destinadas em prol do bem de todos.  

Carvalho ressalta o rápido crescimento da população da cidade do Rio 

de Janeiro como um fator importante na culminância do evento. (CARVALHO, 

1998, p. 17) A fauna local da capital era composta de toda a sorte de gente de 

índole duvidosa, desocupados e menores de idade abandonados. O governo 

não governa para o povo e as coisas começam a dar muito errado na cidade e 

na moral das pessoas. Considerando esse cenário, quando olhamos 

novamente para a sociedade de Numa e a ninfa, podemos perceber o 

ambiente mais favorável para o cultivo de golpes de toda ordem, visando 

diversos objetivos. No romance, Lucrécio Barba-de-bode encarna o 

personagem que vive da agitação social que acompanha a política: a exemplo 

de seu colega Zeca Boneco, Lucrécio se alista no bando de Totonho e perde o 

medo das leis. Esses personagens são o braço de ilegalidade que trabalha em 

função dos jogos políticos; seu trabalho passa pela violência física, 

assassinato, enfim, o crime. 

 
Lucrécio sentou-se e contou os pormenores da execução popular. 
Zeca era antigo aprendiz de marceneiro. Alistara-se no bando de 
Totonho, fizera diversas desordens e mesmo mortes. Tinha andado 
sossegado um pouco, devido à polícia; ultimamente, porém, voltara 
mais terrível. Extorquia dinheiro a todos do bairro, de revólver em 
punho, especialmente dos negociantes, gostando também de fazê-lo 
alta noite aos jogadores felizes. As queixas eram muitas, a polícia o 
prendia, mas sempre o Dr. Campelo ou Totonho soltavam-no. 
Naquela noite, no largo do Machado, intimara um cocheiro de carro a 
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dar-lhe algum dinheiro. O “Capote”, tal era o apelido do cocheiro, não 
acedera e Zeca matara-o a facadas. Perseguido pelos colegas do 
morto, outros populares se vieram a juntar e, quase em frente ao 
palácio do Catete, fora morto a tiros de revólver.  

— E a polícia? – perguntou Inácio.  

— A polícia não pode nada.  (BARRETO, 1956, p.175).  

 
 

 No romance, os encontros sociais e suas práticas, regidos por esse 

descompasso entre sociedade e realidade, compunham silenciosamente a 

ideologia do cotidiano da época retratada por Lima Barreto. Para Bakhtin, é da 

ideologia do cotidiano que sai o material para o trabalho de psicologia social a 

ser realizada pelo narrador em seu tempo. Barreto analisa psicologicamente 

sua sociedade, de forma que o debate ideológico da obra, promovido por seu 

narrador, abarca questões e temas que só foram debatidos décadas depois na 

história por pensadores que se debruçaram no estudo sobre o Brasil e sua 

formação social, tais como Manoel Bomfim, com América Latina: males de 

origem (2005) e Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1995). 

Contemporâneo de Lima Barreto, Manoel Bomfim foi dissonante naquele 

tempo a respeito da abordagem crítica de seu discurso sobre a sociedade 

brasileira. Enquanto a regra intelectual da época era buscar referências 

eurocêntricas e cientificistas, relacionando a nossa suposta inferioridade 

cultural tendo como causa algo de origem da natureza, tais como o clima ou as 

diferentes etnias, por sua vez o médico e pedagogo enfatizava fatores 

socioculturais para explicar a sociedade latino-americana. Essa sua 

característica o tornou um precursor e uma referência para autores das 

décadas de 1930 e 40, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Jr.  

O sergipano publicou em 1905 um livro que destoava do então senso 

comum em considerar o “atraso” cultural do país como consequência 

inequívoca da miscigenação das “raças”, o que gerariam as raças inferiores. 

Ângelo Priori no artigo “A utopia de Manoel Bomfim” sublinha em sua trajetória 

o aspecto de denúncia do racismo científico, tão naturalizado pelos intelectuais 

brasileiros, tais como Oliveira Martins, Oliveira Viana e Sílvio Romero. Estes 

viam na questão racial, na teoria da desigualdade inata das raças, 

“principalmente na mistura de raças, o grande problema da inferioridade 

brasileira” (PRIORI, 2009, p.3) Supostamente eivada em dados científicos, 
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esse discurso “acabou tendo influência dominante no pensamento social e 

político do Brasil” (Idem, p.3). Manoel Bomfim se coloca na contramão deste 

discurso e denuncia a origem real de nosso problema fundamental. 

Em América Latina: males de Origem, publicado inicialmente em 1903, o 

pensador repassa a formação histórica de nossa triste realidade. Como um 

historiador combatente, o autor nos lembra da forma como os indivíduos que 

vieram colonizar esta terra se, relacionavam com ela e sua gente: uma relação 

parasitária, da qual o parasita extravia a energia do parasitado até o seu fim. 

Assim seriam os povos ibéricos em suas aventuras pela América Latina. No 

entanto, segundo raciocínio de Bomfim, não é somente o parasitado que sofre. 

“Assim, é uma consequência fatal em biologia que, tornando-se parasita, um 

organismo degenera, involui”, argumenta Bomfim (2005, p.58), opondo os 

parasitas em comparação aos animais de caça, que necessitaram evoluir para 

dar conta de sua necessidade de viver.  

Assim como o fez posteriormente Sérgio Buarque de Holanda em 1936, 

Manoel Bomfim fez em sua obra uma revisão da origem dos povos habitantes 

da península ibérica. O autor registra essa composição costurada por guerras e 

lutas, desde seu crescimento socioeconômico a sua expansão fadada à 

decadência como prova de que o parasita também sofre. A questão da guerra 

é central para a teoria do autor de América Latina: Males de Origem: nele, 

Bomfim argumenta que os oito séculos de embates a que se submeteram os 

ibéricos, cunhou em seu povo um artifício preponderante de sobrevivência: o 

saque. E foi em um movimento de assalto que os portugueses do século XVI 

chegaram e se apoderaram do Brasil, bem como os espanhóis das demais 

regiões da América do Sul. 

Disso podemos estabelecer um claro paralelo com Numa e a Ninfa: a 

motivação subjacente a toda ação dos personagens é parasitar o Estado, tendo 

como objetivo obter dele proventos, e empenhando o mínimo de esforço 

possível. Numa, Edgarda, Mme. Forfaible, Inácio Costa, Xandu, Bogóloff, vivem 

de parasitar o Estado. E não é só o Brasil que perde por ser parasitado, mas 

também perdem os seus parasitas, que são os citados personagens. Esse 

parasitismo, como no pensamento de Bomfim, também é pernicioso a esses 

parasitas, que sofrem de degeneração moral, como veremos adiante.  Na noite 

em homenagem a Cogominho, estiveram presentes Clodoveu, Carlos 
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Salvaterra, J.F. Brochado, Fuas Bandeiras, entre outras peças do gênero, tais 

como: 

Além destes, também lá se encontravam o General César Japuí, um 
crente do nosso misticismo militar, convencido de que a sua 
qualidade de general, unicamente ela, dava-lhe capacidades 
superiores de governo e administrador; o Sarmento Heltz, fino e 
cauto, que todos naquele meio julgavam precioso e raro como uma 
raposa polar; o gordo Pieterzoon, o deputado Costale, mais 
conhecido por Xandu, que andava sempre à cata do emprego de 
ministro. O general Forfaible, o senador Macieira e outros mais. 
Muitos tenentes. (BARRETO, 1956, p.121-122) 
 
 

Xandu estava presente entre os convidados como deputado, que 

sempre estava disposto a cavar um ministério para si, sempre disponível a 

saquear e parasitar, de forma  institucional, o Estado. Para demonstrar como a 

cultura do parasitismo é naturalizada pela sociedade e criticada na obra, 

analisemos o pitoresco personagem Dr. Bogóloff. De sua Rússia de origem, 

Bogóloff trazia na bagagem somente seu talento com as letras e a esperança 

de novos horizontes. Mas uma vez no Brasil, frente à realidade específica 

dessa outra cultura, o russo precisou se adequar como forma de garantir a 

própria sobrevivência. Descobre-se como potencial “doutor” e nesse novo 

contexto, seu discurso passa a ser o do cinismo. 

Assim, o doutor tanto pediu e tanto tentou que acabou conseguindo uma 

vaga como secretário do que seria um cargo estratégico. O personagem não 

mede esforços para obter o posto desejado e sem nenhum constrangimento se 

vale de uma conversa que beira o absurdo, na qual promete criar porcos do 

tamanho de bois e bois do tamanho de elefantes, cabritos que são ao mesmo 

tempo carneiros e porcos que são cabritos ou carneiros, o desenvolvimento de 

bois sem ossos, e a criação dos peixes no seco. Mentiras deslavadas que, 

amparadas pela constante referência à ciência, acabam por enfeitiçar os 

ouvidos ignorantes do ambicioso Xandu:  

 
— Os meus processos são baseados na bioquímica e já foram 

experimentados alhures. O grande químico e fisiologista inglês Wells 
escreveu algo a respeito. Não conhece?  

— Não.  
— H. G. Wells, uma grande sábio inglês de reputação 

universal, cujas obras estão revolucionando a ciência.  
— Não tenho notícia... É uma falha... O senhor tem livros dele?  
— Tenho.  
— Há de mos emprestar. Mas... de forma que boi dos seus, é?  
— São quatro, Excelência. Veja só Vossa Excelência que 

vantagem não traz.  
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— Magnífico! É um portento o seu método de criar. E o tempo 
de crescimento, Doutor? 

— O comum. (...) 
— Singular! O Doutor vai fazer uma revolução nos métodos de 

criar! Não haverá objeções quanto à possibilidade, à viabilidade?  
— Nenhuma, Excelência. Lido com as últimas descobertas da 

ciência e a ciência é infalível.  
— Vai ser uma revolução!...  
— É a mesma revolução que a química fez na agricultura. 

Penso assim há muitos anos, mas não me tem sido possível 
experimentar os meus processos por falta de meios; entretanto, em 
pequena escala já fiz.  

— O quê?  
— Uma barata chegar ao tamanho de um rato. (...) 
— É engenhoso! 
— Perfeitamente científico.  

Xandu esteve a pensar, a considerar o tempo perdido, olhou o russo 
insistentemente por detrás do monóculo e disse:  
— Não sabe o Doutor como me causa admiração o arrojo de suas 
idéias. São originais e engenhosas e o que tisna um pouco essa 
minha admiração é que elas não partam de um nacional. Não sei, 
meu caro Doutor, como é que nós não temos desses arrojos! 
Vivemos terra à terra, sempre presos à rotina! Pode ir descansado 
que a República vai aproveitar as suas idéias que hão de enriquecer 
a pátria.  
Ergueu-se e trouxe Bogóloff até a porta do gabinete, com seu passo 
de reumático.  
Dentro de dias, Gregory Petrovich Bogóloff era nomeado diretor da 
Pecuária Nacional. (BARRETO, 1956, pp. 161-165) 

 
 

No correr da narrativa, Bogóloff nos é apresentado como um hóspede de 

Lucrécio Barba-de-Bode, em sua pequena casa na Cidade Nova, “onde 

moravam ele, a mulher, uma irmã e um filho menor, além de um hóspede, um 

russo, o Dr. Bogóloff” (BARRETO,1956, p.87). O imigrante conhecera Lucrécio 

num botequim; os dois beberam e sabendo que o tal não tinha pouso, cedera-

lhe um dos dois quartos de sua casa.  

Uma vez no Brasil, o estrangeiro tentara a vida em uma colônia, com a 

intenção de produzir agricultura, mas não fora bem-sucedido – nem com a 

produção de sua terra, nem com as relações entre os imigrantes em si. Porém, 

Bogóloff se aproximou de um intérprete, “que muito o orientou na vida 

brasileira” (Ibidem, p.91). Nesse momento, o narrador apresenta um diálogo 

entre esses dois, acerca do “fazer-se doutor”: 

 
Um dia disse ao compatriota:   
— És tolo, Bogóloff; devias ter-te feito tratar por doutor.   
— De que serve isso?   
— Aqui, muito! No Brasil, é um título que dá todos os direitos, toda a 
consideração...Se te fizesses chamar de doutor, terias um lote 
melhor, melhores ferramentas e sementes. Louro, doutor e 
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estrangeiro, ias longe! Os filósofos do país se encarregavam disso. 
(BARRETO, 1956, p. 91) 

 
 

Bogóloff até chega a plantar na terra, num momento digno de Triste fim 

de Policarpo Quaresma: suas plantações são um fracasso. Então, o narrador 

se vale do personagem russo e de seu diálogo interno para emitir ao leitor uma 

opinião a respeito da economia do país.  

 
Desanimava de culturas mais importantes e a base da minha vida era 
a batata doce, o aipim e a carne de porco.   
A terra, a sua estrutura e composição, o seu determinismo, enfim, 
tinha levado o doutor russo a esse resultado e só obedecendo a ele é 
que pudera tirar dela alguma coisa.   
Quem sabe se a vida no Brasil só será possível facilmente baseando-
se no aipim e na batata doce? Não sei bem se isso tem visos de 
verdade, porque o conheço pouco; mas verifiquei que a minha vida só 
foi fácil quando se estribou nesses dois produtos quase selvagens.   
Mais tarde, quando pude verificar de um golpe a vida política do 
Brasil, voltou-me essa pergunta, tanto mais que eu notava em toda a 
sua história econômica uma vida precária de expedientes.   
Durante muito tempo, a fortuna do Brasil veio do pau de tinturaria que 
lhe deu o nome, depois do açúcar, depois do ouro e dos diamantes; 
aos poucos, por isso ou por aquilo, alguns desses produtos foram 
perdendo o valor ou, quando não, deixaram de ser encontrados em 
abundância.    
Mais tarde vieram o café e a borracha, produtos ambos, que, por 
concorrência, quanto ao primeiro, e também, quanto ao segundo, 
pelo adiantamento nas indústrias químicas, estão à mercê de uma 
desvalorização repentina. Viu bem tudo isso. 
A vida econômica do Brasil nunca se baseara num produto 
indispensável à vida ou às indústrias, no trigo, no boi, na lã ou no 
carvão. [grifo meu] Vivia de expedientes... (BARRETO, 1956, pp.92-
94) 
 
 

Curiosamente, para Manoel Bomfim “são os efeitos econômicos os mais 

sensíveis nesse regime de colonização parasitária” (BOMFIM, 2005, p. 127). 

Assim, quando o narrador observa e entra na consciência do personagem, ele 

descreve o russo considerando intelectualmente a história do Brasil, opondo e 

comparando os bens aqui explorados (madeira, açúcar, ouro, diamantes) e os 

cultivados alhures (trigo, boi, lã ou carvão). Conclui que sua possibilidade de 

parasitar o país não se daria na lida da roça e resolve viver de expedientes, 

como fazem todos por aqui.  

Bogóloff migra então para o Rio de Janeiro e é nesse terreno que a 

semente da esperteza plantada pelo compatriota em nosso imigrante germinou 

e deu frutos; mais precisamente no bairro da Cidade Nova, na casa de outro 

personagem culturalmente parasitário, Lucrécio Barba-de-bode – que o salva 
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da penúria nos botequins da cidade. Assim chegamos ao diálogo no qual um 

introduz ao outro como funciona o jogo da sobrevivência no Brasil, pela prática 

do apadrinhamento: 

 
— Doutor, tudo isso vai mudar. O “homem” vem...   
— Quem?   
— O Bentes.  Bogóloff não tinha fé nem estima pela política e muito 
menos o costume de depositar nela os interesses de sua vida. Calou-
se, mas Barba-de-Bode asseverou:  
— Pode ficar certo que lhe arranjarei um emprego.   
O russo olhou com um ingênuo espanto o rosto jovial do antigo 
carpinteiro. (BARRETO, 1956, p. 94) 
 
 

Assim, o russo se torna mais um candidato a parasita, entrando na fila 

de pedintes do político Bentes. Em um momento de discurso indireto livre, o 

narrador revela um personagem sensível e não há sinais de crítica ou ironia em 

seu texto:  

 
Lembrou-se (...) do seu desembarque... A lembrança se esbatia no 
tempo; as suas linhas tinham perdido a nitidez... Como estava longe! 
(...) A cidade dormia tranqüila, serena, satisfeita e a vontade dele era 
de que ela continuasse a dormir assim pelos séculos em fora... 
(BARRETO, 1956, p.139).  
 
 

Enquanto um grande golpe de sorte não o atingia, Bogóloff escreveu 

para jornais, se aproximou do âmbito político e orbitou o círculo de Numa, ao 

tentar entrar para o “clube”, acaba por cair nas graças do delegado Chaveco.   

 
Bogóloff tinha há pouco tempo entrado no convívio daqueles homens 
todos; mas era tal a sua flexibilidade, a sua maleabilidade de espírito, 
que lhes inspirava confiança, merecia-lhes consideração e ele, em 
troca, os tratava com um digno respeito. (...) 

— Qué i cô nós, moço? Não paga nada. Intomove tá na porta.  
O Dr. Bogóloff não podia deixar de aceitar o convite. Lançara-se nas 
altas camadas, esperava tirar dela os melhores proveitos e o 
momento era azado para estreitar os conhecimentos com aquela alta 
autoridade que tão obsequiosa se mostrava.  

— Aceito, Doutor.  
— Bamo. 

Juntos atravessaram as salas e, em breve, estavam na rua, onde um 
luxuoso automóvel esperava entre a fila de muitos outros. Sem 
esperar que o ajudante abrisse a portinhola, Chaveco a foi abrindo e 
convidou:  

— Trepe moço! (BARRETO, 1956, p.136) 
 
 

A profecia de Lucrécio começa a ganhar vida e Bogóloff, menos ingênuo 

e então já um praticante da malícia brasileira, o que acaba a ser sua melhor 
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ferramenta para exploração do Brasil, ascende a um posto no governo. Sua 

estratégia arrivista baseou-se em seguir o rastro dos que subiam ao poder, 

como o anteriormente citado personagem Xandu, e por semear mentiras em 

um fértil ambiente de ignorância. Procurou o doutor Macieira, mas conseguir 

influenciá-lo seria algo que deveria acontecer através de sua amante francesa.  

O narrador descreve deliciosamente a vida desse senador e da 

influência que sua amante Arlete Forfaible exercia sobre ele. Essa suspenção 

da ação acontece numa digressão, na qual temos contato com uma outra 

questão recorrente na literatura de Lima Barreto, que é a dos pensionistas do 

governo – mais parasitas para a máquina pública. Mas de volta à trajetória de 

Bogóloff, o narrador registra uma admiração que o russo passa aos poucos a 

ganhar em relação aos políticos no Brasil. Seu encontro com Macieira tem 

como moldura todo um ambiente de contornos culturais, bibelôs do saber de 

aparência, essa prática típica da cultura nacional, sob a crítica de Lima Barreto 

– e de Manoel Bomfim. 

Foi recebido Bogóloff no gabinete de trabalho da casa de Santa 
Teresa. Havia uma mesa rica, cheia de gavetas, com incrustações de 
marfim e sobre ela, além de objetos próprios para escrever, um ou 
outro bronze. A mesa era trabalho antigo e de gosto. Havia também 
um armário envidraçado, meio cheio de livros. A obra menos 
conhecida que lá havia era a História dos Girondinos, por Lamartine, 
uma tradução portuguesa da casa David Corazzi. Além desta 
encontravam-se no armário o César Cantu, alguns trabalhos de 
Direito Público Brasileiro e publicações oficiais. Não havia senão 
livros em português. (BARRETO, 1956, p. 155) 
 

O diálogo que se segue demonstra como a ignorância que move o saber 

de aparência em encontro com o interesse por favores que pode ser frutífero 

para uma sociedade arrivista, de modo que é encarada de forma natural: “Ah! 

Bogóloff! esta política é uma burla. Sirvo todos e, quando quero que me sirvam, 

não me atendem...” (BARRETO, 1956, p.156). O personagem conta novamente 

com a simpatia e a confiança da gente crédula do Brasil e dá seu bote: “— 

Você quer um lugar, onde? — No Fomento” (Idem, p.158).  

Então o diálogo toma contornos pitorescos para abordar de forma 

sarcástica todo esse problema: Bogóloff argumenta a seu próprio favor que tem 

conhecimentos em pecuária e começa a propor o desenvolvimento “científico” 

dos agronegócios: “— Penso em criar porcos do tamanho de bois e bois que 

cheguem a elefantes” (Idem, p.161). Infelizmente, suas promessas são 

absurdas, o que daria até à narrativa um toque de realismo fantástico, não 
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fosse a trágica realidade que gerou aquela mentira. Assim, o russo se faz 

formalmente mais um parasita do Estado. 

Manoel Bomfim também critica duramente a cena da intelectualidade da 

América do Sul e, por extensão, a brasileira: “Por toda a América do Sul, o 

mundo intelectual é feito de bacharéis; o indivíduo é bacharel sem o querer, por 

força da tradição”, afirma e demonstra o porquê e o como a ignorância 

prevalece: “são todos bacharéis – espíritos puramente livrescos, escravos das 

fórmulas. (...) Diante de uma fórmula, o indivíduo para, suspende o raciocínio, 

quebra a resolução, desanima e (...) é incapaz de reagir, avançar” (BOMFIM, 

2005, p.174). Essa inércia na paralisia, argumenta, é típica dos seres que 

parasitam; uma postura de orientação conservadora, que promove 

basicamente a manutenção do status quo. 

Tal como acontece em A América latina: males de origem, em Raízes do 

Brasil, Sérgio Buarque de Holanda elenca a relação das características 

psicológicas, econômicas e sociais nascidas da nossa herança ibérica. Nesta 

obra clássica, o pensador as analisa sob binômios como obediência e 

desordem; aventura e trabalho; fé no talento; inadequação nas relações 

impessoais e ao esforço. Para este pensador, o personalismo, a “exaltação do 

prestígio pessoal”, é estruturante na sociedade ibérica: é o pensamento do 

mérito pessoal. Como resultado da competição entre os homens, temos uma 

sociedade desigual. “Pode-se dizer, quando muito, que o personalismo é um 

individualismo aristocrático, de uma aristocracia aberta ao talento” (SALLUM 

JR., 1999, p. 241).  

Para lançar-se na aventura da carreira política, Numa confiava no seu 

talento: “Adivinhar onde estava o vencedor – qualidade que lhe vinha não de 

uma sagacidade natural e própria, mas de uma ausência total de emoção, de 

imaginação e orgulho inteligente” (BARRETO, 1956, p.32). Seu método para 

ascender socialmente passa pela sua aproximação à família Cogominho, 

núcleo primário de organização social, realizada através de demonstrações de 

cordialidade.  

 Esperava, com rara segurança de coração, que o casamento lhe 

desse o definitivo empurrão na vida. Aproveitara sempre o seu estado 

civil para encarreirar-se. A presença da menina Cogominho fê-lo 

pensar mais alto e relembrar as suas desmedidas ambições 

casamenteiras (BARRETO, 1956, p.19).  
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No romance de Lima Barreto, a política e seu jogo de poder expõem a 

“vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens” dos ibéricos 

(HOLANDA, 1995, p.39). Um personagem que trabalha no trilho da obediência 

é Inácio Costa. O personagem entra na trama como alguém que elogia o 

discurso de Numa e se coloca desde o início da trama como praticante do 

personalismo através da bajulação de tipos políticos como o chefe Bastos, 

registrada principalmente na imprensa. O narrador o classifica como feroz, 

intolerante, partidário da ditadura e do despotismo militar.  

 
Este Costa era funcionário público e fora da Escola Militar, donde 
trouxera uma fórmulas positivistas e um forte crença nos efeitos 
milagrosos da palavra república. Havia no seu feitio mental uma 
grande incapacidade para a crítica, para a comparação e fazia 
depender toda a felicidade da população numa simples modificação 
na forma de transmissão da chefia do Estado. Passara pelos 
jacobinos, florianistas e tinha a intolerância que os caracteriza, e a 
ferocidade política que os caracterizou. (BARRETO, 1956, p.29) 
 
 

 Sérgio Buarque de Holanda registra a contradição que a herança ibérica 

do mando e da obediência produziu: “As ditaduras e o Santo Ofício parecem 

constituir formas tão típicas de seu caráter como a inclinação à anarquia e à 

desordem” (HOLANDA, 1995, p.39). Não à toa, o narrador registra a busca de 

Lucrécio Barba-de-Bode por uma cobertura pelo Estado, ao mesmo tempo em 

que este se presta a trabalho sujo à políticos – cujas personalidades, inclusive, 

ele cultua. O personagem “não era propriamente um político, mas fazia parte 

da política e tinha o papel de ligá-la às classes populares”; “vivia de 

expedientes, de pedir a esse ou aquele, de arranjar proteção para tavolagens 

em troco de subvenções disfarçadas” (BARRETO, 1956, p.59).  

Também podemos pensar em Lucrécio Barba-de-bode e seu parceiro 

Bogóloff como a expressão do aventureiro que despreza o trabalho que se 

baseia nas virtudes do esforço discreto, da pertinácia, da aceitação da 

limitação. Diante de todos os obstáculos que se colocaram ao russo, “Bogóloff 

fatigou-se de sua vida de colono, que nunca chegaria à fortuna, daquele viver 

medíocre e monótono, fora dos seus hábitos adquiridos” (BARRETO, 1956, 

p.93). O russo ainda tentara viver honestamente no país, mas fora corrompido 

pelos seus próprios habitantes – de certo modo, ele não tinha alternativa. 

Diferentemente, o caso de Lucrécio também esbarra numa certa falta de 

alternativa: "Era um mulato moço, nascido por aí, carpinteiro de profissão (...). 
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Um conhecido, certo dia, disse-lhe que ele era bem tolo em estar trabalhando 

que nem um mouro; que isso de ofício não dava nada; que se metesse em 

política" (Idem, p.59). Ou seja, um caso no qual a aventura na política é mais 

valorizada do que a persistência no trabalho manual de profissão, de ofício; 

que o saber especializado é desprezado frente à atitude de quem busca se “dar 

bem” a qualquer custo; algo como o fazem, por exemplo, os marginais – no 

entanto, aquele que não quer “ter trabalho” mesmo precisa agir não nas ruas, 

mas no mais alto âmbito de poder, ou seja, na política.   

 
Já o seu amigo fora manobreiro da Central, mas não quis ficar 
naquela “joça” e esteve arranjando coisa melhor. Dinheiro não lhe 

faltava e mostrou-lhe vinte mil réis: Sabes como arranjei? – fez o 

outro. — Arranjei com o Totonho do Catete, que trabalha para o 
Campelo. Lucrécio tomou nota da coisa e continuou a aplainar as 
tábuas, de mau humor. Que diabo? Para que esse esforço, para que 
tanto trabalho? (BARRETO, 1956, p.59) 
 

 

Vale destacar que a desvalorização do trabalho descende diretamente 

do passado de escravidão. O povo, aqui representado por Lucrécio, exerce 

uma função que se dá fora da "casa grande". Lucrécio também tem esse 

passado, pois é mulato; mas trabalha no tom das relações de simpatia, de 

cunho pessoal e afetivo, herdadas das práticas agrícolas de outrora. Em outras 

palavras, um comportamento que, como observa Antonio Cândido no prefácio 

de Raízes do Brasil, “dificulta a formação de um Estado impessoal e suscita 

conflitos com a mentalidade urbana” (CANDIDO, 1967, apud HOLANDA, 1995,  

p.15). 

Sérgio Buarque de Holanda, assim como Manoel Bomfim e Lima 

Barreto, também destacou o problema dos intelectuais de fachada e os associa 

às profissões liberais. Inácio Costa “pouco sabia de matemática e falava por fé” 

(BARRETO, 1956, p.29), ou seja, falso intelectual, ele usava as palavras que 

brilhavam no vocabulário, mas o fazia por crença, pela “revelação da certeza 

política” (Idem, p.29).  

São vários os falsos intelectuais que compõem a trama de Numa e a 

Ninfa, a começar pelo protagonista – como já foi verificado neste trabalho. As 

“estantes cheias de livros” de sua biblioteca não puderam salvar Numa de sua 

derrocada política e só serviram como ninho do encontro entre os amantes 

Edgarda e Benevenuto. Seria característica marcante do indivíduo dessa 
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sociedade a satisfação com o saber aparente, cujo fator de prestígio é o seu 

principal motivo. Numa é o tipo perfeito de falso intelectual que deseja prestígio 

em seu meio, aventureiro – no sentido de estar à procura de uma conquista, 

avesso ao trabalho, obediente, cuja trajetória política se trava essencialmente 

através de práticas de cordialidade, regidas pela aparência da ritualística 

social.   

 
Demais, pode dizer-se que nunca vira um livro. Todo o seu curso fora 
feito estudando nas apostilas, cadernos e pontos, organizados por 
outrem. Decorava aqueles períodos mastigados, triturados e os 
repetia palavra por palavra ao lente. Prevenia-se para a prova, 
imaginando as perguntas do professor, e organizava as respostas, 
citando autoridades de vários países. (...) 
Nascido pobremente, tendo passado toda espécie de privações e 
necessidades, nada o fazia sofrer profundamente. Logo que se viu 
formado partiu para a sua terra natal e lá andou um ano inteiro a 
receber homenagens, sempre estranhando que alguns dos seus 
companheiros de colégio não o chamassem por doutor.   
Vendo que nada obtinha, deixou os penates paternos e veio em 
busca da fortuna. Em breve tempo, graças à sua insistência junto a 
um dos potentados da República, Numa foi despachado promotor de 
uma comarca de Estado longínquo.  
Aos poucos, com aquele seu faro de adivinhar onde estava o 

vencedor – qualidade que lhe vinha não de uma sagacidade natural e 

própria, mas de uma ausência total de emoção, de imaginação e 

orgulho inteligente – foi subindo até juiz de Direito. (BARRETO, 1956, 

pp.31-32) 
 
 

Além de Numa, quem também dispõem de estantes cheias de livros de 

forma decorativa são o personagem (que só aparece uma vez na trama) 

Martinho, “uma das culminâncias da política republicana (...) alcandorado em 

um casarão, vivia sibaritamente isolado, cercado de livros, de curiosidades e de 

sapos” (BARRETO, 1956, p.105) e o senador Macieira – já apresentado 

anteriormente. 

Esse saber de fachada, cultivado no meio das profissões liberais, 

resultou, segundo Sérgio Buarque de Holanda no "liberalismo ornamental", 

comportamento que provém da ausência de um sentimento democrático e do 

sentimento de incômodo com a autoridade. “A democracia no Brasil foi sempre 

um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e 

tratou de acomodá-la (...) aos seus direitos ou privilégios, os mesmos 

privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra 

os aristocratas” (HOLANDA, 1995, p.160). O diálogo inicial entre Numa e Fuas 
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Bandeira já deixa claro que os valores que orientam o governo excluem o povo 

– o que é incoerente com o significado da palavra república. 

 
— E o povo? 
— O povo! O povo! Que tem o povo com estas questões? Por 

acaso ele pode raciocinar sobre finanças? Creio que não, meu caro 
doutor. Não é a sua opinião? 

— Dizem que o governo gastou cem mil contos e vai vender 
pela metade. 

— Não é certo; mas, se o fosse, valia a pena contar também 
com o “deficit” que ela dá. A operação, meu caro doutor, traz 
desafogo para o governo, não só para já, como para o futuro. O meu 
interesse como republicano, é facilitar meios de vida à república e 
também educar o Brasil no caminho da iniciativa particular. Se até 
agora ela não se tem feito sentir na economia do país, é devido à 
timidez dos senhores diante da algazarra dos caluniadores 
(BARRETO, 1956, p.53). 

 
 

 

2.3. Passado e presente em prosa 

 

Cem anos depois das críticas de Lima Barreto à política nacional, ainda 

vivemos inseridos num contexto de discursos críticos em relação ao nosso 

congresso. No entanto, o que renderia o folhetim de nosso atual mau momento 

político não é mais romanceado. A versão real, literal, dos acontecimentos que 

vivemos divide uma linha tênue com o surreal, fantástico. O escritor Gregório 

Duvivier concluiu o ano de 2015 com um artigo na Folha de S. Paulo, “Festa 

estranha, gente esquisita”, no qual dá conta da completa falta de 

representatividade popular entre os colegas do presidente da câmara dos 

deputados do governo federal em 2015, Eduardo Cunha. 

Muito se fala sobre a tal festa da democracia. Que festa estranha com 
gente esquisita. Eu não tô legal. O Congresso brasileiro para o salão 
de jogos do Country Club: uma versão mais masculina, mais branca, 
mais hétero, mais velha e mais empresária do Brasil. Mas por quê? 
Será que o brasileiro só confia em homem branco hétero velho 
empresário? 
Uma rápida pesquisa revela que eleger um deputado custa, em 
média, R$ 6 milhões. Uma rápida pesquisa revela que quem tem R$ 
6 milhões no Brasil é homem branco hétero velho empresário. O 
Congresso brasileiro não é a cara do Brasil. Ele é a cara da elite do 
Brasil. Não é o povo brasileiro que é conservador. É o dinheiro 
brasileiro que é conservador. (DUVIVIER, 2015, p.1) 
 

Aqui temos, em dois parágrafos do artigo, a reverberação de 

pensamentos já estudados neste capítulo. Duvivier finaliza seu raciocínio 
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afirmando que a economia brasileira é regida por seu conservadorismo – teses 

amplamente exploradas por Manoel Bomfim e Sérgio Buarque de Holanda já 

apresentas ao longo desse trabalho. Mesmo sendo feitos por indivíduos de 

épocas completamente distintas, os textos guardam aproximações entre si.  

Outra ideologia debatida pelo narrador em Numa e a Ninfa passa pelas 

ações em que há a prática dos favores. Basicamente, os encontros sociais que 

se passam no romance são motivados por algum pedido de favorecimento 

pessoal às custas do governo, tendo algo para se oferecer em troca para quem 

for o favorecedor. A prática dos favores está na engrenagem social dessa 

cultura e é exposto exemplarmente no início do capítulo IX do romance, na 

introdução da personagem D. Florinda Seixas, espécie de líder de “caboclos” 

indígenas, que oferece uma espécie de homenagem espiritual a um falecido tio 

do então candidato Bentes, conseguindo benesses dos poderes públicos em 

troca.   

 
Entre nós, muita gente tem mania de caboclo e havia na cidade uma 
senhora idosa, D. Florinda Seixas, que cultivava essa mania com 
muito carinho e constância. Desde anos que a sua casa vivia cheia 
deles; e, ao surgir a candidatura Bentes, D. Florinda aderiu a ela com 
os seus caboclos hirsutos. Acontecia também que Bentes tinha um 
tio, já falecido, mais ou menos notável; e D. Florinda muito 
naturalmente juntou a sua mania indígena à admiração que sempre 
professou pela memória do tio de Bentes, o almirante Constâncio. 
Fundou, consequentemente, uma sociedade - Sociedade 
Comemorativa do Falecimento do Almirante Constâncio. O principal 
fim da sociedade dizia-lhe o nome; mas tinha outros, entre os quais, o 
do ensino do guarani e o das aclamações às pessoas de destaque.  
D. Florinda, tendo fundado associação tão útil encontrou dos poderes 
públicos a maior boa vontade. Foi subvencionada e, graças ao jeito 
que tinha para agradar, todos a julgaram muito útil em sanar as 
dificuldades e procuravam-na, aderindo à sua proveitosa associação.  
A velha senhora, antes mesmo da fundação, já tinha demonstrado os 
seus préstimos e, não havia noite em que, com um, dois, ou mais 
caboclos, não aparecesse nas casas de Bentes ou do Bastos. 
(BARRETO, 1956, p.219) 
 
 

A questão da política de favores é muito bem trabalhada na obra Ao 

vencedor as batatas (2000) de Roberto Schwarz. Nela, o crítico realiza um 

estudo das relações entre a forma literária e o processo social no romance 

brasileiro e se vale de Machado de Assis e José de Alencar para analisar o 

resultado do contraste gerado dentro de uma sociedade escravista, pautada 

pelo conservadorismo, mas que importara as ideias do liberalismo europeu. 

“Toda ciência tem princípios, de que deriva seu sistema. Um dos princípios da 
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Economia Política é o trabalho livre. Ora, no Brasil domina o fato ‘impolítico e 

abominável’ da escravidão” (SCHWARZ, 2000, p.11) A partir dessa afirmação, 

o pensador dá início à sua reflexão crítica, relembrando a história e expondo 

uma contradição que está na fundação de nossa nação. Assim, a obra reparte 

a população do país daquela época em senhores, escravos e os livres – na 

verdade, “dependentes” (idem, p.15).  

Senhores (latifundiários) e escravos já estavam inseridos em um sistema 

de trabalho que será revisto com a inviabilidade do sistema escravagista, e se 

reconfigurará como capitalistas e proletários. Os terceiros dessa equação, “os 

outros”, que não se encaixam em nenhum desses dois status, patinam; para 

estes, a sobrevivência depende de seu desempenho no jogo social. É o caso, 

por exemplo, dos profissionais liberais, que vivem a prática ideológica do saber 

de fachada e, em sua incerteza sobre seu papel, se oferecem às trocas de 

favores. 

 No contexto brasileiro, considerar o passado escravagista é vital para 

compreender a política da troca de favores. Esse tipo de relação “assegurava 

às duas partes, em especial à mais fraca, de que nenhuma é escrava” 

(SCHWARZ, 2000, p.20). Os indivíduos dessa troca transformam seu trato 

numa “cerimônia de superioridade social, valiosa em si mesma” (Idem, p.20). 

Nesse meio, cresce a mentalidade burguesa, que importa da Europa o a 

ideologia do liberalismo e dos valores universalistas, mas pratica em solo 

nacional o arbítrio em interesse próprio e a cultura do favor.  

Tendo um passado cuja origem, já nos afirmara Sérgio Buarque de 

Holanda, é a “vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens” dos 

ibéricos (HOLANDA, 1995, p.39), a instauração da República, o mandonismo 

se firma como institucional. Tomemos emprestada a reflexão de Schwarz para 

tentarmos compreender melhor a obra de Lima Barreto. No romance aqui 

estudado, observemos um trecho de um encontro social que visava o pedido 

de um favor, na qual o narrador do romance aborda: 1) a situação das 

pensionistas, as viúvas do governo; 2) o clientelismo.  

 
Numa que estava completamente preparado para sair, não se 
demorou em ir à sala. Nela encontrou uma elegante senhora de 
quarenta anos, luxuosamente de luto, irrepreensivelmente 
espartilhada, muito alva, com uns lindos olhos negros que mais se 
encheram de brilho e sedução quando disse: 
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— O Doutor há de desculpar-me tê-lo incomodado agora, 
mas... 

— Não, minha senhora. Prefiro mesmo ser procurado à esta 
hora, porque à tarde, ou mesmo à noite, estou quase sempre 
ocupado com estudos, lavrando pareceres... Faça o favor de sentar-
se... Os deputados trabalham muito, minha senhora. 
Os dois sentaram-se, e a dama tomou uma posição natural e 
irrepreensível, como se posasse para o retrato. 

— Sei bem, Doutor. Sei perfeitamente. Meu marido já me 
dizia isso. 

— Seu marido foi deputado, minha senhora? 
— Não, Doutor. Sou viúva do Sr. Lopo Xavier. 
— Oh! Conheci muito... 
— Deu-se com ele? 
— Não. De nome, era um belo talento. Queira aceitar os 

meus pêsames. 
— Obrigada, Doutor. 

Calou-se um instante; com o dorso da mão esquerda, assentou 
melhor a blusa na cintura delgada e continuou a viúva mais 
melodiosa. 

— O Doutor sabe que ele não deixou nada. Morreu pobre. Só 
deixou a casa em que moramos, o montepio, muito pequeno, e quase 
nada mais... Não nos é possível viver com isso, tudo está tão caro, 
Doutor, que requeri ao Congresso uma pensão. Pronunciou as 
últimas palavras adoçando as sílabas com uma leve inflexão de 
sofrimento. (...) Não é justo, Doutor, que o governo deixe na miséria a 
viúva e a filha de um homem que tanto trabalhou pela pátria. Foi 
propagandista da República, bateu-se pela abolição... 

— Sei bem disso, mas esse negócio de pensão... esse 
negócio de pensão... A senhora já falou com o senador Bastos? 

— Já. Ele me disse que dava o voto dele. 
(...)  

Numa passou o olhar pela sala e demorou-se um instante olhando o 
retrato do avô de sua mulher. Notou-lhe a expressão de energia, a 
agudeza do olhar e considerou depois a espessa moldura dourada. O 
legislador ia falar, mas a viúva tomou-lhe a palavra. 

—  É de toda a justiça, Doutor, o que peço. 
— Não há dúvida, minha senhora! Não há dúvida! Conte 

comigo, minha senhora. 
A viúva levantou-se e, estendendo a mão irrepreensivelmente 
enluvada, despediu-se: 

— Obrigada, Doutor. Obrigada. E, sem querer incomodá-lo 
mais, desde já lhe agradeço muito o favor que me vai prestar. 
Encaminhou-se para a porta e a marcha fez que ondas de essências 
caras envolvessem o doutor carinhosamente. 
Ao pisar no patamar da escada, arrepanhou gentilmente as sedas da 
saia, voltou-se e cumprimentou, sorrindo, o deputado, que a levara 
até a porta da entrada. (BARRETO, 1956, pp.65-67) 
 
 

Poderíamos enquadrar as pensionistas como algo a ser estudado pelo 

viés do parasitismo de Bomfim, mas como esse aspecto já foi debatido neste 

trabalho, nos deteremos na prática do favor. Ela também é conhecida como 

clientelismo, um conceito que descreve uma relação de troca política. Um tipo 

de troca política distinta das trocas sociais e das trocas econômicas. Nesta 
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troca política específica, os sujeitos estão em uma relação hierárquica e 

assimétrica.  

Assimétrica porque opera em um eixo vertical no qual um dos 
participantes da troca, o demandante – classicamente chamado de 
cliente –, independente de sua posição social ou status, deseja obter 
as benesses dos recursos de autoridade política que um outro – 
tradicionalmente chamado de patronus –, de algum modo, controla ou 
influencia.  
A especificidade do caráter clientelista da troca política diz respeito 
aos termos não regulados pela lei – embora não seja 
necessariamente ilegal –, mas fundados em acordo político ou na 
expectativa mútua entre patronus e cliente em auferir benefícios com 
a troca. (FILHO, 2008 p.1) 
 
 

Tentando pensar a causa do clientelismo no contexto brasileiro, fora as 

teorias já aqui abarcadas, evitando realizar qualquer condenação moral: o 

pedido pelo favor a um político pode eventualmente nascer de uma dificuldade 

– ou mesmo impossibilidade – de acesso a bens e serviços com dignidade, 

algo típico da sociedade brasileira. Como podemos observar na cena em que 

Bogóloff aguarda na antessala do ministro, quando vai tentar seu golpe de 

sorte com Xandu, repleta de clientes, na expectativa de poder demandar de 

seu patronus: “Pelas cadeiras, havia aquelas fisionomias tristes (...). Pobres e 

remediados, pretos e brancos, mulheres e crianças, moços e velhos, todos 

compungidos, incertos, esperavam a graça do Estado quase divina. Uma 

atmosfera de angústia” (BARRETO, 1956, p.159).  

Mas isso também pode nascer de interesses não regulados diretamente 

pela ordem jurídica, mas que são de pessoas que querem do sistema tirar 

proveito em causa própria de forma espúria. Assim, retomemos o diálogo: a 

viúva do doutor Lopo Xavier está em uma posição hierarquicamente inferior a 

do nobre deputado; ela é cliente de seu patronus. Afirma sofrer uma injustiça 

social e pede para receber um benefício. Numa inicialmente não dá uma 

garantia de sua resolução. Não podemos dizer que o que ela pede seja uma 

ilegalidade. O deputado patronus recebe o prestígio social conferido por sua 

eventual generosidade. Um jogo em que um pede, outro recebe, ambos saem 

ganhando e as posições sociais são mantidas.  

A prática da troca de favores aparece por outras vezes no romance 

como um dado natural entre os personagens. Em uma conversa rotineira pelas 

andanças nas ruas do centro da cidade, Lucrécio é interpelado por Mme. 
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Forfaible, que quer um melhor posto para seu marido. Este é cogitado para 

senador, mas a esposa o deseja ministro. Como Barba-de-bode se 

autodenomina “pequenino” diante do cenário de influência, Forfaible se vale da 

cena para dele conseguir ao menos uma informação – de uma ordem não 

jurídica –, que pode alavancar por arbítrio a promoção – essa sim, dentro de 

uma ordem jurídica: “— Dizem que sim, D. Anita. Dizem que ela é quem faz 

tudo, que o general só faz o que ela quer. Ela já está aí. — Eu sei. Vou falar 

com ela. Meu marido há de ser ministro” (BARRETO, 1956, p.249).  

Lucrécio Barba-de-bode, sob o título de “agente de polícia 

extranumerário” e “encostado”, vivia dessa política. Sua função pouco definível 

lhe valia uma gratificação mensal suficiente para a conta do aluguel. Seu 

personagem lida com o poder, no entanto transita justamente na área que não 

é a via oficial. Como encostado “ele podia com mais liberdade prestar-lhes os 

seus serviços de popular” (BARRETO, 1956, p.144). A campanha da 

candidatura de Bentes engendrou a política dos favores a título de obter mais 

eleitores. “Por todos os processos, procuravam-se obter aderentes e estes 

podiam contar com os favores mais inesperados do poder e da administração” 

(Idem, p.193). Como compõe o bando de Bentes, Lucrécio é procurado por um 

engenheiro, alguém com formação de doutor que o assecla não tem, justo pela 

sua relação de amizade com políticos. Mesmo tentando corrigir o mal-

entendido, o assediado recebe um pedido de um cliente: “— Ia dizendo que 

queria que o senhor se interessasse por mim e me fizesse promover a 

engenheiro de primeira classe (...). Se o senhor se interessasse, estou certo 

que a promoção se faria e ficar-lhe-ia muito grato (Idem, p.246). 

Quando na narrativa se passa a ameaça de derrocada do doutor 

Bogóloff, o ministro Xandu viu ameaçada sua ascensão política e, com a virtual 

perda do poder político, a consequente perda do poder de barganha: “Perdido 

o ministério, não poderia distribuir graças e favores; não arregimentaria, 

portanto, o partido à cuja testa ia ficar” (Idem, p.234). Diante do perigo, sob 

risco de estar sendo perseguido por tipos suspeitos, o próprio Bogóloff resolve 

se resguardar na sombra do violento Contreiras, governador do Estado vizinho, 

e pede-lhe uma audiência: o favor da proteção política e pessoal.  

Em um dos encontros românticos extraconjugais de Edgarda com seu 

primo Benevenuto, o casal conversa sobre os sucessos e insucessos políticos 
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de sua família – seu pai Cogominho está prestes a sofrer um revés. Edgarda 

considera o poderoso Bentes parceiro de seu pai, que poderia contar com seu 

apoio político, mas seu primo revela a ela que não o é, conforme esclarece o 

amante à senhora: “— Tinha, não há dúvida; mas não tem. Teria se fosse 

candidato normal, então trocariam favores; mas Bentes, de qualquer modo, 

sobe por uma revolução. Dispensa eleição, Congresso, etc. É o que diz o 

Inácio Costa e é o que se está passando” (BARRETO, 1956, p.111). 

Concluindo, assim, neste capítulo, repassamos as narrativas presentes 

em Numa e a Ninfa, através dos diferentes modos de narrar de seu narrador. 

No uso do recurso da ironia para realizar sua crítica à ideologia hegemônica, o 

autor realiza um contradiscurso. A partir do pensamento de Bakhtin, 

procuramos compreender nos signos da narrativa a expressão irônica e crítica 

do narrador a respeito da ideologia oficial e hegemônica. Com reflexões de 

Manoel Bomfim, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto Schwarz, procuramos 

compreender os bastidores ideológicos de práticas sociais observadas e 

criticadas nos discursos encontrados no livro de Lima Barreto.  

Encontramos em Numa e a ninfa registros específicos em trechos em 

que se debatia a cultura do saber de aparência, o culto ao personalismo, a 

relação estável entre mando e obediência, entre tirania e anarquismo, a 

valorização do talento como forma de ascender socialmente, a desvalorização 

do trabalho, a vocação para a aventura e o parasitismo, a política de troca de 

favores e o clientelismo. Com toda essa análise, concluímos que há uma 

relação fundamental entre a ironia utilizada e a crítica à ideologia executada 

pelo narrador. No próximo capítulo, analisaremos de forma mais aprofundada o 

uso do recurso da ironia sobre a composição de algumas figurações-chave na 

elaboração da narrativa.  
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CAPÍTULO 3: IRONIA E DISSONÂNCIA 

 

3.1. Primeiras palavras 

Este capítulo faz uma análise de como são apresentados no romance 

investigado as imagens de determinados tipos sociais. No mundo ficcional de 

Numa e a Ninfa, de Lima Barreto, encontramos, embalados pela ironia, um 

conjunto de figurações relevantes para considerar a crítica que o escritor 

carioca fez a alguns setores da sociedade, a saber: os atores políticos – 

principalmente os republicanos, as mulheres, a imprensa, os influentes. Nosso 

folhetim pode ser considerado um roman à clef, ou seja, aquele no qual a 

narrativa associa os personagens, figurações no mundo ficcional, às 

personalidades do mundo real. A qual matriz, na realidade, o narrador se refere 

quando fala sobre cada personagem?  Na edição de 1956, há logo no início do 

livro um painel repleto de caricaturas nas quais são retratadas as personagens 

do mundo concreto que serviram de inspiração para o livro. 

Nesta reprodução de parte da primeira página de A Noite, de 1915, a 

legenda, sob o clichê, explicava: “a galeria onde Lima Barreto foi buscar os 

personagens de Numa e a Ninfa. O desenhista Seth, autor da charge, 

identificou alguns dos personagens, a saber: 1- Pinheiro Machado; 2- 

Rivadávia Correia; 3- Antônio Azeredo; 4- Lauro Müller; 5- Fonseca Hermes; 6- 

Hermes da Fonseca; 7- João Laje; 8- Paulo de Frontin; 9- Luis Bartolomeu; 10- 

Leão Veloso; 11- Sabino Barroso” (BARRETO, 1956, p.4). 
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(BARRETO, 1956, p.4) 

 

Assim, antes de analisarmos as figurações em si, cabe pensar sobre a 

importância: 1) da caricatura nas personagens de Lima Barreto e 2) das 

próprias personagens, essas figuras emblemáticas da e na narrativa. Em O 

império do grotesco (2002), Muniz Sodré e Raquel Paiva observam na literatura 

diversas obras que têm em comum o traço do grotesco, esse tipo de criação 

estética tem a pretensão de provocar sensações, entre elas o riso. Os autores 

se valem de Recordações do escrivão Isaías Caminha, para ilustrar o 

procedimento que seu autor utiliza ao realizar sua denúncia a respeito daquele 

contexto, e ainda, como a percepção do grotesco se processa no leitor: “Pela 

ironia e pela caricatura, o texto leva o julgamento de valor (o axiológico) a 

encontrar-se com o conhecimento (o gnosiológico) e, assim, produzir um efeito 

de desvelamento grotesco da realidade. Esta é tarefa pesada e ingrata, pode 

condenar um autor ou personagem à mais absoluta solidão” (SODRÉ, PAIVA, 

2002, p.47). Podemos perceber essa solidão na vida ficcional de Isaías 
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Caminha, e também com Numa, quando ele tiver finalmente sua farsa 

revelada. 

Sodré e Paiva defendem que o grotesco na literatura crítica de Lima 

Barreto dá profundidade a sua ironia, traço que seria uma “antecipação 

vigorosa do modernismo” (SODRÉ, PAIVA, 2002, p.58). O ponto em comum 

entre o movimento cultural dos anos 20 e o estilo do autor aqui estudado, 

segundo o que se coloca pelos autores, é a não compactuação com hipocrisias 

e idealizações de nenhuma espécie. Esse inconformismo com determinadas 

questões, motiva ao escritor eleger em seus personagens os traços grotescos 

que irão comunicar sua crítica, ou seja, a realização da caricatura como uma 

forma de denúncia. 

 
É num “sobre-humano” animalizado que mergulha Lima Barreto para 
dar forma ao resultado lúcido e cruel de suas comparações entre a 
profundidade e a superfície das coisas. A caricatura é, aí, um mero 
instrumento da intenção grotesco crítica: sublinhando até ao exagero 
determinados traços, o escritor radiografa o que, no ente ou no 
objeto, é incomodamente real. (SODRÉ, PAIVA, 2002, p.58) 
 
 

Para Anatol Rosenfeld, a personagem, como problema epistemológico, é 

o que “com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada 

imaginária se adensa e cristaliza” (2011, p. 21) – principalmente a narrativa 

(Idem, p. 23). O papel do personagem seria o de expor aspectos profundos da 

humanidade, cuja percepção tem a força da iluminação.   

Se reunirmos os vários momentos expostos, verificaremos que a 
grande obra literária (ficcional) é o lugar que nos defrontamos como 
seres humanos de contornos definidos e definitivos, em ampla 
medida transparentes, vivendo situações exemplares de um modo 
exemplar (exemplar também no sentido negativo). Como seres 
humanos encontram-se integrados num denso tecido de valores de 
ordem cognoscitiva, religiosa, moral, político social e tomam 
determinadas atitudes em face desses valores. Muitas vezes 
debatem-se com a necessidade de decidir-se em face da colisão de 
valores, passam por conflitos terríveis e enfrentam situações limites 
(ROSENFELD, 2011, p. 45). 
 
 

Em Numa e a Ninfa, a camada imaginária, acima proposta pelo crítico, 

conversa diretamente com a camada da realidade – uma vez que os 

personagens retratados são figuras públicas do mundo real. Os aspectos 

profundos da humanidade expostos na narrativa de nosso romance são 

revelados na ausência de atitude diante dos questionamentos morais que se 
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colocam aos personagens do romance. Frente ao absurdo da situação em sua 

exposição irônica, ao leitor resta o riso.   

Numa Pompílio é um marido traído, mas para desfrutar dos privilégios da 

carreira política, sustenta uma vida de aparência, na maior das discrições. Do 

início ao fim da trama, o amparo intelectual de Edgarda foi fundamental para 

que o deputado conseguisse alguma celebridade para si em sua falta de 

talento para brilhar. É como podemos observar em sua reação ao flagrar a 

traição de sua esposa com o primo Benevenuto, na biblioteca de sua própria 

casa, no momento em que Edgarda supostamente estaria escrevendo um novo 

discurso para salvar a reputação do marido:  

 
Pensou em ir ver a mulher; em ir agradecer-lhe com um abraço o 
trabalho que estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se 
vagarosamente, pé ante pé, até o aposento onde ela estava. Seria 
uma surpresa. As lâmpadas dos corredores não tinham sido 
apagadas. Foi. Ao aproximar-se, ouviu um cicio, vozes abafadas... 
Que seria? A porta estava fechada. Abaixou-se e olhou pelo buraco 
da fechadura. Ergueu-se imediatamente... Seria verdade? Olhou de 
novo. Quem era? Era o primo... Eles se beijavam, deixando de beijar, 
escreviam. As folhas de papel eram escritas por ele e passadas logo 
a limpo pela mulher. Então era êle? Não era ela? Que devia fazer? 
Que descoberta! Que devia fazer? A carreira... o prestígio... 
senador... presidente... Ora bolas!   
E Numa voltou, vagarosamente, pé ante pé, para o leito, onde 
sempre dormiu tranqüilamente. (BARRETO, 1956, p.264-265) 
 
 

A surpresa do marido com a constatação da traição da esposa é 

naturalmente deixada para trás, ao refletir sobre a prioridade de sua carreira e 

seu futuro político. O português Fuas Bandeiras partilha essa ausência de 

incômodo diante de alguma questão moral. Como jornalista, no romance, Fuas 

trata a informação como moeda de troca para pertencer ao clube dos políticos 

e não se furta a usar seu jornal como instrumento de publicidade para as 

polêmicas de ocasião:  

 
Fuas Bandeiras, no seu jornal, não se cansava de doutrinar contra o 
apito, que ele julgava um instrumento vexatório, indigno, mesmo nas 
mãos dos rondantes a desoras; e como é que se ia usar semelhante 
arma contra a mais alta autoridade de um país?   
Não era só contra o apito que Fuas desenvolvia considerações 
tendenciosas; o jornalista insinuou mesmo o linchamento de colegas. 
Como não se podia deixar de esperar, provocada naturalmente pelas 
medidas que os adeptos de Bentes tinham posto em prática para 
amordaçar a opinião, a imprensa analisou minuciosamente os méritos 
de Bentes.   
Fuas, na falta de melhor modo de combater essa análise, lembrou e 
insinuou que se devia proceder contra esses heresiarcas da mesma 
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maneira que se havia feito outrora com Apulcro de Castro. Não há 
nada mais infeliz, porquanto esse Apulcro, que foi em vida um 
difamador profissional, a sua morte redimiu-o e elevou-o. Havia dito 
ele, em seu jornal, que um certo capitão era caloteiro e logo todos os 
oficiais, sargentos, cabos, faxinas se julgaram ofendidos, não 
trepidando em vir em grupo matá-lo em plena rua, às barbas da 
autoridade.  (...) 
Apelando para essas honras obsoletas de classe, para essas 
superstições de grupos, Fuas desentranhava com o seu jornal as 
mais abstrusas doutrinas e selava as ameaças mais papuas 
possíveis (BARRETO, 1956, p. 256) 

 
 

Lucrécio Barba-de-bode vê companheiros padecendo ao se envolver 

com a política da rua, se arrepia diante dos perigos e pelos revezes típicos da 

atividade – como quando chega a apanhar do povo –, mas, em seu pouco caso 

com a lei e a grande fé nos seus padrinhos, Lucrécio não desiste da ascensão 

ao clube político, afinal, a situação era aparentemente favorável. 

 
Com os novos governantes, o pavor do começo transformou-se em 
uma falsa alegria de encomenda. Os jornais pululavam; nasciam e 
morriam, com a publicação do retrato do herói; os ágapes, os 
banquetes eram diariamente anunciados, telegramas e cartas 
congratulatórias eram publicadas, e poliantéias e biografias. Pelino 
Guedes fazia discípulos e eram legião. Todos riam-se, mas riam 
falso. Um riso de prostitutas em orgia sesquipedal. Houve a indústria 
das manifestações e Lucrécio aproveitou muito com ela, enquanto os 
seus serviços não eram encaminhados mais eficazmente. (...) 
A mulher de Lucrécio não se cansava de dizer-lhe: “Toma cuidado, 
Lucrécio; esse homem não é bom. Olha o que ele fez com o “velho”...   
Lucrécio não ouvia a mulher, mas estremecia com a lembrança dela e 
fazia fugir a má profecia com argumentos tirados dos jornais da 
situação. (BARRETO, 1956, p.115) 
 
 

A persistência de Lucrécio ao orbitar a atividade política, trabalhando 

como encostado em instituições como a polícia, realizando tarefas tais como 

recolher cartazes, dar tiros em inimigos políticos de Bentes, acaba por dar-lhe 

acesso à câmara. Outro personagem que habita o ridículo é o governador 

Contreiras, em sua presença na Câmara do Estado das Palmeiras:       

A sessão custou e ter começo. Afinal o presidente e secretários 
tomaram seus lugares e a chamada foi feita. Notou Bogóloff que, 
quase bem perto a ele e ao lado da mesa, um pouco distante, havia 
uma ampla cadeira de balanço, cujo destino ali era difícil atinar.   
Lida a ordem do dia, foi anunciado o expediente, e um deputado 
gritou do fundo da sala:   
— Peço a palavra.   
No mesmo instante, a cadeira de balanço foi ocupada. O coronel 
Contreiras vagarosamente aproximou-se e sentou-se nela. Estava 
muito simplesmente vestido, com uniforme de cor cáqui, sem 
colarinho, em chinelas de marroquim e até o dólmã estava 
desabotoado.  (BARRETO, 1956, p.253) 
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O ridículo da situação destes personagens – Numa, Fuas, Lucrécio, 

Contreiras –, é fundamental para causar riso ao leitor. Esses personagens, são 

fundamentais para o sentido da obra. Para Antonio Candido, “enredo e 

personagem vivem em função de e a partir do outro. Ambos exprimem os 

intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores 

que o animam” (CANDIDO, 2011, p. 53-54). A elaboração das grandes 

personagens é antes a articulação do objetivo do autor. Candido ressalta que 

"a força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos 

de sua complexidade é máxima; mas isso devido à unidade, à simplificação 

estrutural que o romancista lhe deu" (Idem, p.59). É rica a composição dos 

personagens, frente uma estrutura simples da própria narrativa. 

 A existência do personagem seria um paradoxo, uma vez que a questão 

da existência demanda uma realidade que não é a vida ficcional. Para o crítico, 

apesar de parecer o que há de mais vivo na narrativa, a personagem não deve 

ser considerada o essencial do romance, pois não pode “existir separada das 

outras realidades que encarna, que ela vive, que lhe dão vida” (Idem, p.54). No 

artigo “A personagem do romance”, segundo capítulo de A personagem da 

ficção (1968), Candido elenca algumas classificações pertinentes a esses 

elementos da narrativa, como a separação entra “personagens de natureza” e 

“personagens de costume”. Estes últimos teriam seus traços fortemente 

marcados e de fácil identificação, tais como ocorre no processo da caricatura 

(Idem, p.61).  

Parafraseando Regina Dacalstagnè, os personagens dos romances de 

Lima Barreto são herdeiros de seus malogros: “Entendem mais da frustração 

diante dos moinhos de vento do que da euforia das grandes batalhas” 

(DACALSTAGNÈ, 2001, p.115). Ao compor as figuras de políticos, Lima 

Barreto o faz de forma caricatural, explorando nos personagens os traços que 

remetem a seus malogros, forjados nos vícios de uma política corrupta, como 

podemos perceber nos personagens de costume. No entanto, expor a ausência 

de autocrítica dos personagens diante de situações limite – cujo 

comportamento moral é, no mínimo, digno de debate – já é uma forma velada 

de crítica, do comportamento das personagens em sua sociedade. Como 

quando na sessão da câmara do Estado das Palmeiras, o deputado Salvador 
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da Costa é violentamente interrompido pelo governador general Contreiras, que 

impõe a seu congresso a sua “disciplina”.  

 
Acudindo o pedido do deputado, o presidente da Câmara falou:   
— Tem a palavra o Deputado Salvador da Costa.   
O deputado não abandonou a bancada e começou com voz cantante:   
— Senhor presidente.  — A cidade de Cubango, uma das mais 
prósperas do nosso interior, bêrço de tantas glórias, como Manuel 
Batista, Francisco Costa, o bravo João Fernandes e outros, acha-se, 
por assim dizer, completamente isolada do resto do Estado. Chamo a 
atenção de Vossa Excelência e da Câmara para tão grave fato que 
muito depõe contra a pública administração. (...) 
Por aí, foi interrompido por um vibrante grito do governador:   
— Senta-te, Salvador! Fala agora o João.   
O Deputado Salvador, abandonando o fio do discurso, desculpou-se:  
— Há de perdoar-me, senhor coronel doutor governador. Trato pura e 
simplesmente de uma questão administrativa. Não há política nem 
tenção de fazer oposição a Vossa Excelência. 
 Não lhe deu ouvidos o governador e continuou a gritar lá da cadeira 
de balanço:   
— Senta-te, Salvador! Não prestas pra nada! Fala agora o João!   
O deputado Salvador ainda esteve alguns minutos em pé, hesitante, 
sem saber o que fazer, olhando aqui e ali; porém, um berro mais 
enérgico do coronel presidente fê-lo cair sentado sobre a cadeira, 
como se houvesse sido derrubado por um raio.   
O resto da sessão correu normalmente e não houve mais 
necessidade da intervenção enérgica do senhor coronel doutor 
governador. Por fim, um deputado apresentou uma moção de 
congratulação com o coronel Firmino, chefe político do município de 
Cubandê, por fazer anos naquele dia. (BARRETO, 1956, p.253-254) 
 
 

É dessa crítica que acontece em silêncio que encontramos a ironia do 

narrador. Como em Os bruzundangas (1922), Numa e a Ninfa (1915) traz uma 

crítica social velada e irônica, através de seus personagens políticos. Assim 

sendo, a figura do político é central em Numa e a ninfa.  

 

3.2. Homens da política, homens da imprensa 

 

Cumprindo um certo paralelismo com o cotidiano, a narrativa mergulha 

nas questões humanas através de personagens que não são uma mera cópia, 

mas sim uma criação complexa. Temos entre estes o protagonista e seus 

colegas: Numa, Bentes, Bastos, Cogominho, Macieira, Xandu, Bogóloff, Xisto... 

O historiador Denílson Botelho percebe uma aproximação entre o personagem 

Bentes e Hermes da Fonseca, bem como entre o personagem Fuas Bandeira e 

sua relação direta com João Laje, “dono do jornal sempre ‘amigo de todos os 

governos’, O País”. (BOTELHO, 2014, p.7).  
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É precisamente o desempenho no jogo político que Lima Barreto está 

debatendo ali, através de seus personagens e seu narrador. O narrador inicia a 

história introduzindo-nos a Numa: através da história, ele narra fatos a respeito 

do personagem. Numa, genro do Cogominho, marido de Edgarda, sujeito sem 

aspirações intelectuais, vive suas desventuras políticas. No entanto, além dos 

dados “factuais” narrados, também compreendemos o personagem por meio 

do significado do seu nome próprio. “Na criação dos nomes das personagens já 

se percebe a ponta da ironia lima-barretiana, ironia que era um instrumento de 

ação maximalista”, nos informa Amadeu da Silva Guedes (2005). Numa não é 

um nome comum; é um nome histórico.  

 

O nome da personagem Numa é uma referência satírica à lendária 
figura que reinou em Roma de 714 a 671 a.C. Se o Numa Pompílio 
romano acolhia as opiniões da Ninfa Egéria – que ficou sendo 
conhecida como uma boa “conselheira secreta” – o Numa Pompílio 
barretiano recebia os conselhos da Ninfa Edgarda, sua esposa. 
Portanto, já no próprio título do romance o autor deixa entrever o 
estilo caricatural que acompanhará o desenvolvimento do enredo. 
(GILENO, 2003, p.126) 

 

Continuemos com as figuras políticas: o primeiro personagem político a 

ser descrito no romance é o “poderoso e temido chefe” Bastos, “que detinha o 

domínio político do pais, hesitava em apoiar ou contrariar francamente o projeto 

e, a respeito, só tinha frases vagas e gestos de duvidoso sentido” (BARRETO, 

1956, p.4). O comportamento dúbio do personagem a respeito da situação 

política incita o comportamento dos demais personagens políticos não 

identificados num primeiro momento: os que o apoiam, os que se rebelam, os 

que ficam em suspenso no aguardo de uma nova ordem, parlamentares, 

jornalistas. Temos a sugestão do narrador que Bastos faz parte do grupo de 

“profissionais da política”, que conseguiam enxergar as consequências, em 

termos de vantagens pessoais, do surgimento de um novo estado federativo. 

De um diálogo entre os deputados Pieterzoon e Salvador, logo no início 

do romance, percebemos que o narrador identifica como traços dos políticos: a 

maledicência e a ausência de cultura. “O deputado Salvador (...) indagou: —

‘Ele é fauno?’ O homenzinho tinha visto um quadro – Ninfas e Faunos – e não 

havia meio de se separar na sua inteligência uma coisa da outra. Pieterzoon 
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redargüiu: —“Não sei, meu caro, mesmo porque não se está bem certo de que 

os faunos fossem mudos” (Idem, p.5) 

A crítica aos políticos permite enquadrar a literatura de Lima Barreto 

como militante, de acordo com Nicolau Sevcenko. O estudioso afirma que tanto 

a obra desse, como a de Euclides da Cunha “exprimem projetos de construção 

e condução do Estado-Nação republicano obstados e rejeitados pelas 

oligarquias situacionistas, mas rigorosamente inferidos das condições 

históricas mais significativas do período” (SEVCENKO, 1985, p.209).  

Em A Pátria que quisera ter era um mito: o Rio de Janeiro e a militância 

literária de Lima Barreto (2001), Denilson Botelho se vale da reflexão política 

de Lima Barreto, em suas crônicas e contos publicados na imprensa, como 

chave para compreender o momento político no qual o escritor viveu. Nesses 

textos, o historiador identificou a crítica direta e nominal a políticos 

progressistas daqui e do cenário internacional. O motivo dessa crítica seria a 

discordância maximalista de Lima Barreto frente à postura desses políticos, 

cujo resultado seria a de uma sociedade que visa o benefício próprio. 

 
O que certamente Lima Barreto deplora é a encenação da política 
como farsa, como jogo de cena, destinado a ocultar a ausência de 
propostas objetivas, de ideias, de projetos. Como já foi dito, para o 
escritor, não se faz política apenas com nomes e em razão de 
interesses pessoais (BOTELHO, 2001, p. 106)  
 
 

Podemos facilmente identificar algumas as críticas de Lima Barreto à 

política como possibilidade de pensar um mundo melhor, uma realidade mais 

justa. Como identifica Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo no artigo “Lima 

Barreto, a ousadia de sonhar”, presente na publicação crítica de Triste Fim de 

Policarpo Quaresma, de 1997, publicado pela Allca XX, da Universidad de 

Costa Rica: “Ora, a escolha do autor para sobreviver à crise intelectual, de 

fracasso do sonho republicano, expressa um projeto: trilhar o percurso da 

literatura que, perigosa e sedutora, promete saídas a partir da compreensão do 

imaginário social” (FIGUEIREDO, 1997, p.372-373). 

O professor Ronaldo Lima Lins, na mesma edição crítica de Triste Fim 

de Policarpo Quaresma (1997), defende em artigo o peso do riso como 

instrumento utilizado pela literatura para se obter direitos de cidadania.  
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Foi pelo riso, com efeito, que conquistamos alguns dos nossos 

direitos de cidadania. A indagação existencial em torno do que 

realmente éramos, tinha, durante muito tempo de esbarrar numa 

sensação de inferioridade. (...) O riso trazia para o primeiro plano da 

cena a ambiguidade. Por um lado, oferecia a possibilidade de 

disfarçar a vergonha de certas angústias (ou seja, de certa condição), 

e ao mesmo tempo dava substância a uma postura crítica tida como 

aceitável pela graça, pelo humor com que se revestia.  

(...) O ridículo com que executávamos a paródia das liturgias sociais 
europeias, sobressaía pela falsidade, pelo caráter pouco convincente 
com que levávamos a farsa adiante 
(...)  
O riso se fará, por conseguinte, como um exercício de 
reconhecimento. Entre a aparência cordial, típica da nossa 
exterioridade, e o universo interior sombrio e cáustico (por alguns 
transcritos pela linguagem do deboche), a única conciliação possível, 
uma vez que a natureza e o estádio dos conflitos ainda pedem 
desenvolvimentos, está numa forma de expressão cujo poder de 
denúncia não se dilua na rejeição imediata da ideologia dominante” 
(LINS, 1997, p. 298)  
 
 

Voltamos então à pesquisadora Carmem Lúcia, que com seu trabalho 

fundamental Lima Barreto e o sonho republicano, aborda mais diretamente a 

questão da ironia literária na obra do autor, associando seu uso, 

primeiramente, às dores humanas sentidas por ele, como o próprio já havia 

registrado em seus escritos: “A ironia vem da dor” (BARRETO, 1956, p.271). 

No entanto, a perspicácia da pesquisadora é revelada em dissociar as famosas 

mágoas pessoais de Lima Barreto do que de extravagante encontramos em 

sua obra. Segundo Negreiros, o recurso de salientar com fortes cores o 

absurdo no que é característico das figuras escolhidas, ou seja, a caricatura, é 

a forma na qual foi concretizada a crítica à farsa política da época: “Ao passar o 

contentamento, e com ele a encenação de ordem e progresso, a sátira e a 

caricatura anunciam o fim do sonho republicano” (NEGREIROS, 1995, p.114).   

É pertinente relembrar algumas figurações da imprensa para o autor. Tal 

como os saberes de fachada dos doutores e políticos – como os já 

apresentados no primeiro capítulo desse trabalho com Edgarda, Numa, 

Benevenuto, Macieira e etc... – a postura crítica de Lima Barreto com relação à 

imprensa é um dos traços recorrentes em sua obra, vem desde o início de suas 

publicações; podemos considerar Recordações do Escrivão Isaías Caminha 

(1909) um marco nesse sentido. O frustrado Isaías orbita o ambiente 

jornalístico, até a morte do jornalista Floc. Essa foi a brecha que serviu como 
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atalho para Isaías ascender naquele meio. Assim, o personagem se torna uma 

imagem do carreirismo, outro tema sob a crítica do autor.  

Melhor apresentando Frederico Lourenço do Couto, o Floc, este 

guardava reputação de ser possuidor de alta cultura, entendido em literatura e 

coisas internacionais. “Ele e o Lobo, o consultor gramatical, eram os dois mais 

altos ápices da intelectualidade do O Globo” (BARRETO, 1995, p.91). No 

entanto, esses personagens não são tão competentes quanto suas famas o 

são – e aí, assim como em Numa e a Ninfa –, mora a ironia. Assim, se em 

Recordações do Escrivão Isaías Caminha, temos o personagem Floc que 

encarna essa imagem de um jornalista de caráter ou comportamento duvidoso, 

em paralelo, em Numa e a Ninfa, temos o personagem Fuas Bandeiras, que 

vivia na fartura enquanto não pagava o salário atrasado de seus repórteres.  

 
Fuas Bandeira era português de nascimento e desde muito se achava 
no Brasil, metido em coisas de jornal. Homem inteligente, não era 
nem ignorante, nem instruído. Tinha a instrução e a inteligência de 
homem de comércio e pusera na sua atividade jornalística o seu 
espírito e educação comerciais. Escrevia, mas escrevia como um 
guarda-livros hábil. (BARRETO, 1956, p.46) 
 

Tanto em Numa e a Ninfa (1915) como em Recordações do Escrivão 

Isaías Caminha (1909), Lima Barreto faz uma análise do jornalismo enquanto 

prática das relações sociais e o jornalismo enquanto o exercício da redação de 

um texto. Fuas Bandeira usava o jornalismo como meio de troca: “Encarava 

todo o debate jornalístico como objeto de comércio ou indústria e estendera 

esse critério aos casos políticos, às pretensões de qualquer natureza. Dizia o 

mesmo francamente, embora, quando acusado, se defendesse indignado” 

(BARRETO, 1956, p.47). Não à toa o nome de seu periódico era Diário 

Mercantil.  Na hora de redigir, Bandeira “escrevia, mas escrevia como um 

guarda-livros hábil. A influência da ‘correspondência’ sentia-se bem na sua 

redação econômica de pontos, períodos longos, procurando dizer tudo sem 

suspender a pena” (Idem, p.46). 

Lima Barreto coloca o português Fuas como um corrupto. Segundo 

Botelho, o romance é “bastante sugestivo do que pensa Lima Barreto sobre os 

homens de imprensa do seu tempo” (2014, p. 9). O narrador retrata o 

jornalismo como atividade de troca e “sem o menor compromisso com a função 

pública de informar e servir a sociedade, ou mesmo com a isenção e a 
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imparcialidade” (BOTELHO, 2014, p.9). Cabe aqui destacar o contexto imediato 

no qual Numa e a Ninfa foi criado e publicado. Segundo consta na folha de 

rosto de sua primeira edição, o folhetim fora “escripto especialmente para A 

Noite”, jornal de Irineu Marinho. 

 
Tanto que Irineu Marinho, filho de português e amigo de portugueses, 
tratou de publicar a crítica de Lima Barreto às relações corrompidas 
entre políticos e jornalistas – o folhetim Numa e a ninfa. A expectativa 
de Irineu talvez fosse a de que, ao se identificar publicamente com 
aquela obra, tornasse evidente sua autonomia como jornalista e 
empresário. Publicou-a primeiro em capítulos, durante 52 sucessivas 
edições de seu jornal, e, em seguida, como livro da Empresa de 
Romances Populares, braço editorial de A Noite. (CARVALHO,  2012) 
 
 

No ano de 2015, cem após a publicação de Numa e a Ninfa como 

romance, o pesquisador português João Marques Lopes encontrou dois textos 

inéditos de Lima Barreto na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, no 

Rio de Janeiro. Na crônica incompleta intitulada “Jornais”, Lima Barreto reflete 

sobre o destaque dado pelos jornais da época – dependentes economicamente 

de comerciantes portugueses – para a morte do Rei Dom Carlos e seu filho, 

Dom Luís Felipe de Bragança, assassinados em fevereiro de 1908.  

Na biografia da personagem central de Numa e a Ninfa, através de 

informações dadas pelo narrador, sabemos que o primeiro contato que o 

protagonista Numa Pompílio de Castro tem com a imprensa é no início da 

magistratura, quando fundava jornais com o intuito de escrever “panegíricos 

aos chefes” (BARRETO, 1956, p.33). Saltando para o momento atual de sua 

carreira, Numa tem um novo contato com a imprensa. No livro, ela é retratada 

como aquela que repercute bem ou mal os discursos dos políticos.  

 
Os representantes dos jornais, não contando com tão inesperada 
revelação, denunciaram o entusiasmo com calorosos elogios 
publicados nas suas folhas, ao dia seguinte.   
Dizia A Aurora: “O debate sobre a formação do Estado de Guaxupé 
(projeto 244-A), se outro serviço não prestou, pelo menos teve a 
vantagem de ter revelado ao país um poderoso orador. O sr. Numa 
Pompílio, até agora considerado como uma perfeita excrescência 
parlamentar, produziu ontem um discurso cheio de critério, em que se 
notam saber, elegância e propriedade de frases.”   
Na seção competente, O Intransigente noticiava: “Ontem, na Câmara, 
naquele indecente valhacouto de caixeiros de oligarcas 
abandalhados, houve novidade. O sr. Numa de Castro, que até o dia 
de ontem era tido por idiota, revelou-se um orador. (...)” 
Um outro jornal, que se tinha por neutro, e aqui e ali, encontravam-se 
nele opiniões bem firmadas, contava a estréia da seguinte forma: “O 
Sr. Numa Cogominho parece ter esperado o momento azado de 
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revelar-se. (...) O Sr. Numa fez isso e com muita discrição oratória, 
poucos tropos, sem guirlandas de frases. Pode-se dizer dela o que já 
se disse do estilo de Descartes: “il n’a que des idées et pas de style 
visible.”   

Antes que acabasse a semana, as revistas ilustradas – Os Sucessos 

– A Nota – O Mequetrefe – publicaram o retrato da nova glória 

parlamentar e a primeira, a sua biografia desenvolvida. (BARRETO, 
1956, p.26-28) 

 

Na trama, o narrador recorre à imprensa para descrever o impacto de 

seu discurso: ela reconhece e registra a inexpressividade habitual do político, 

mas também o brinda com “calorosos elogios”. Na imprensa de Numa e a 

Ninfa, são usados largamente adjetivos tais como: “perfeita excrescência 

parlamentar”, “indecente valhacouto de caixeiros de oligarcas abandalhados”, 

“idiota” (BARRETO, 1956, p.26-27).  

Outro homem de imprensa a ser destacado na trama é o republicano 

Inácio Costa, que tem a consideração de Numa porque “escrevia nos jornais e 

era ouvido com atenção pelo poderoso chefe Bastos. Esta última razão era por 

demais ponderável, porque Bastos tinha o mesmo feitio mental de Costa; e 

julgava imprescindível a manutenção da República” (Idem, p.30). A percepção 

do narrador a respeito de Costa – bem como a respeito de Bastos – é que 

estes se baseavam em algo não racional: “eram crentes, fanáticos com a 

mania de catequese de qualquer jeito e não discutiam a sua fé.  Numa viu nas 

palavras de Costa a aprovação do grande chefe – o que consolidava o discreto 

elogio que este último lhe fizera: “Sr. Numa, o senhor é um republicano!...” 

(Idem, p.30)   

A opinião de Bastos é pauta para uma conversa entre Numa e Fuas 

Bandeira. O jornalista dá ao deputado um folheto e espera influenciá-lo a votar 

de forma independente a do poderoso chefe: “Quanto à opinião do doutor 

Bastos, não se incomode, pois ele dá toda a liberdade a seus amigos” 

(BARRETO, 1956, p.54), afirma de forma irônica Fuas Bandeira – irônica 

porque sabemos que, se Numa está inserido em alguma hierarquia política, 

não há essa liberdade e ele deve obediência ao chefe Bastos. Numa não confia 

no jornalista, como revela à esposa em um debate que ambos têm a respeito 

de alianças políticas: 

Houve entre os dois um silêncio de inteligência; e, aproveitando uma 
ausência do copeiro, Numa refletiu: 
— Esse Fuas não é coisa muito boa.   
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A mulher descansou o garfo, serviu-se de vinho e disse com vagar:   
— Em política, nessas coisas, a gente não tem muito o que escolher. 
Se uns não são amigos dos outros, uns têm necessidade dos outros 
e as coisas vão passando. Você deve saber disso.   
— É, mas esses homens de jornal... estrangeiro...   
— Olhe, papai diz sempre: ninguém cospe no prato em que comeu; e 
papai já é antigo na política, é muito considerado... O que você deve 
fazer é aparecer, é falar, dar pareceres...   
— Não tenho tido ocasião...  (BARRETO, 1956, p.58) 
 

É oportuna a presença de Edgarda nesse diálogo – que servirá de chave 

em nossa análise de figuração de mulher em Numa e a Ninfa.  

 

3.3. Figurações das mulheres, figurações dos excluídos 

 

Na edição de 1956 de Numa e a Ninfa, antes do prefácio, há uma 

sessão “Edições anteriores”. Segundo o que ali consta, em sua primeira 

tiragem, Numa e a Nynpha fora chamado de “romance da vida 

contemporânea”. No mesmo ano da primeira publicação, em 1915, imprimiu-se 

uma segunda tiragem com nova capa desenhada por Ivan Barbosa, contendo 

os seguintes dizeres: “romance sugestivo de escândalos femininos”. Na 

imagem: um casal se enamora dentro do formato do buraco de uma fechadura:  

 

A capa de Ivan Barbosa, de 1915 
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Poderíamos considerar que a ironia começa aí. De fato, as mulheres têm 

um lugar central na trama: apesar de nenhuma ter oficialmente um cargo 

público de representação política, é graças a elas que o jogo político se faz 

movimentado. Temos a astuta Edgarda, a manipuladora amante francesa de 

Lussigny, a esposa estereotipada Mme. Forfaible, que vivia no “ócio 

matrimonial” (Idem, p.69), a cultuadora de caboclos, Dona Florinda, enfim, um 

elenco de personagens femininas que equilibra em número e em intensidade 

com o de masculinas. 

Pode-se argumentar que as mulheres são sub-representadas no 

discurso histórico, mas fato é que temos na história brasileira algumas 

mulheres que fizeram história em sua passagem à frente do Estado. D. Maria I, 

Rainha Reinante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves; D. Leopoldina, 

regente em 1822, e a Princesa  Isabel, que foi regente em vários períodos 

(1870-1871, 1876-1877 e 1887-1888) e sancionou em 13 de maio de 1888 a 

Lei Áurea (Lei Imperial n.º3.353), que extinguiu a escravidão no Brasil. Para 

além do âmbito oficial, temos a participação das mulheres na política brasileira 

registrada sempre de forma periférica. O voto feminino e a candidatura 

feminina a cargos políticos só viriam a ser legalizados na política nacional 17 

anos depois da publicação de Numa e a Ninfa – em 1932, através do governo 

Getúlio Vargas, na instituição do Código Eleitoral Brasileiro.  

No romance, a participação de Edgarda na política é apresentada ao 

leitor a partir dos aspectos sensuais da esposa de Numa, antes dela “falar”, 

iniciar um diálogo na narrativa: “A mulher serviu-se novamente de café, 

açucarou-o bem, arrepanhou o roupão que lhe ia deixando muito à mostra o 

peito rosado, e disse:  — Você por que não faz um, também?” (BARRETO, 

1956, p.39). Edgarda encarna a figura da mulher que enseja o escândalo 

previsto para a narrativa. No entanto, o escândalo que se arma no bojo dessa 

trama não é tão obviamente sensual ou feminino. A figura da mulher, no 

contexto político retratado, agrega para si a imagem de jogadora; suas 

ambições são parelhas as dos homens. Seu nome vem do masculino Edgar, 

que significa “aquele que protege suas riquezas com a lança”. Edgarda gostaria de 

fato de que seu marido brilhasse na opinião pública, algo que lhe daria status e 

a satisfaria. Mas, da mesma forma que ela vê no marido essa possibilidade, 
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Numa enxerga antes nesta mulher a possibilidade de galgar mais um degrau 

em sua carreira política.   

 
Esperava, com rara segurança de coração, que o casamento lhe 
desse o definitivo empurrão na vida. Aproveitara sempre o seu estado 
civil para encarreirar-se. A presença da menina Cogominho fê-lo 
pensar mais alto e relembrar as suas desmedidas ambições 
casamenteiras. Não que ele fosse belo e galanteador, mas, 
perfeitamente sabia que essas coisas não são indispensáveis para 
um bom casamento (...) Com toda firmeza, com aquela firmeza que 
empregou para formar-se, Numa tratou de casar-se com a filha de 
Cogominho e não viu diante dele obstáculo algum, como aquele não 
vira quando tratou de casar-se com a filha do capitalista Gomes. 
(BARRETO, 1956, p.19). 
 

 

A formação de Edgarda a encaminhou a trabalhar pela celebridade do 

esposo, motivada pela cultura de alpinismo social, entrelaçada à ideia de 

casamento. Edgarda já fora cobrada socialmente: “Ainda há dias a Hortênsia 

não lhe tinha perguntado: ‘Edgarda, teu marido é deputado?’ Precisava animá-

lo; fazia-se mister isso” (Idem, p.38). Nesse contexto em que se torna 

inesquecível a fala de uma irmã que a criara:  

 
Veja só, Edgarda, quase todos os homens importantes do Brasil têm 
casado com moças educadas aqui. A mulher do Indalécio, o Ministro 
da Justiça, foi nossa discípula; a Rosinha, que se casou com o 
Castrioto, do Supremo tribunal, também; e a mulher do almirante 
Chavantes? e a Laurentina? como era bonita, meu Deus! Coitada! 
Essa morreu cedo, mas o marido foi longe. É rara, minha filha, a 
educanda nossa que não leva o marido longe. (BARRETO, 1956, 
p.54). 
 
 

Edgarda é o verdadeiro cérebro da trama; até Numa sabe – e o leitor é 

ciente disso: “Olhou um pouco a mulher, e alguém, quando passavam, disse 

perceptivelmente: o triunfo é dele, mas a glória é dela” (BARRETO, 1956, 

p.42). Quando, no capítulo 1 observamos a figuração de leitor envolvida com a 

personagem de Numa, observamos como o deputado se aproveitava da 

aparência de leitor às custas do investimento intelectual da mulher:  

 
Passava freqüentemente pelas livrarias, comprava um e outro, dava-
os à mulher que sempre tivera o hábito de ler. E ela lia poetas, lia os 
romances, e foi alargando o campo de leitura. Deste e daquele modo 
foi completando a sua instrução, adquirindo essa segunda que as 
mulheres, no dizer de Balzac, só adquirem com um homem. 
Apanhara bem a relação que há entre a vida que não vivera e o livro 
que lia: entre a realidade e a expressão.  Numa tinha o cuidado de 
não dizer aos indiscretos que os livros eram para a mulher; e gostava 
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daqueles encargos, mirando às vezes as estantes da esposa com 
íntimo orgulho. (BARRETO, 1956, p.64) 
  
 

Mesmo ciente da limitação do marido – “era preguiçoso, descansado” –, 

Edgarda trabalha pelo sucesso – tanto de Numa, quanto de seu próprio, por 

extensão. O movimento inicial para a ascensão era a publicidade e assim 

tomou como modelo sua antiga colega Ilka, que trabalhou pela notoriedade do 

marido com todas as armas que tinha, ou seja, em contato com as relações de 

cunho pessoal, e não profissional: “Notava ela que a celebridade do marido 

começava a esfriar, a ser esquecida; e ficava contrariada quando (...) não o 

conheciam. Fizera o marido comprar muitos números da “Os Sucessos” e (...) 

insistira com o pai para que a biografia fosse transcrita no órgão oficial do 

partido em Itaoca” (BARRETO, 1956, p.55).  

 Em outro momento da narrativa – naquele em que, pessoalmente, 

considero um ponto importante do todo –, há um encontro das mulheres dos 

políticos, que se reuniam a espera de uma manifestação a favor dos 

Cogominhos. Enquanto seus maridos travam relações com os outros 

convidados, elas iniciam a conversa desprezando o evento – que receberá 

populares, gente sem boas maneiras e malvestida, que dará gastos aos 

anfitriões  

 
 
— Tudo é assim, D. Celeste: visto de fora é muito fácil, mas cá do 
lado de dentro é que são elas... Xandu, só em “facadas” gastou o ano 
passado um terço do subsídio... Pensam que os políticos ganham 
muito, mas é um engano” 

— Ganham alguma coisa – disse D. Celeste – mas gastam muito. E 

as manifestações?  

— Cada profissão – disse Mme. Forfaible, – tem os seus espinhos e 

não são só os políticos que ganham pouco. Meu marido...  

— Sim – disse Mme. Costable – seu marido não tem que lidar com 

tanta gente. 

— É o que me aborrece! – disse D. Celeste. – Que caras! Não sou 

nenhuma rainha, mas suportar gente tão mal vestida... Qual! É 
demais! 

— Edgarda – disse Mme. Forfaible – é que não se aborrece. — Eu – 

acudiu a mulher de Numa – não os aborreço, nem os estimo; 

suporto-os e os acho necessários.  

— Pois olha, Edgarda – fez a esposa de Xandu, – se eu pudesse...  

— Que é que fazia? – perguntou Mme. Forfaible. — Mandava tudo 

para o Acre.  

— E quem elegia o marido de você? – indagou, sorrindo, Edgarda. 

 (BARRETO, 1956, p.124).   
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O início da conversa entre mulheres no trecho apresentado ecoa um 

debate muito importante dos primeiros anos do então novo século: a postura de 

reprimir as manifestações populares, representação do abismo entre o povo e 

as elites, entre os cidadãos e a República – cuja imagem mais famosa é a 

Revolta da Vacina, de 1904. José Murilo de Carvalho observa a disparidade 

entre a necessidade de ter a capital como exemplo de estabilidade para os 

demais entes da federação e a sua realidade de cidade habitada por bilontras 

monarquistas: “Em termos concretos, a prevenção republicana contra pobres e 

negros manifestou-se na perseguição movida por Sampaio Ferraz contra os 

capoeiras, na luta contra os bicheiros, na destruição (...) do mais famoso 

cortiço do rio, a Cabeça de Porco” (CARVALHO, 2012, p. 30).  

Adiante, na cena, a amiga Mme. Forfaible centra as atenções na figura 

de Edgarda, a mulher e esposa que não se aborrece com os dissabores da 

presença do povo no evento, pois sabe o valor, o peso que isso tem para a 

carreira dos políticos: “não os aborreço, nem os estimo; suporto-os e os acho 

necessários” (Idem, p.125). No próximo tópico, o que especula sobre a 

ascensão política dos maridos, Edgarda inserta um questionamento político, a 

respeito da representatividade popular que os nomeados, tais como os 

militares, teriam ou não; mas a dúvida logo é engolida pelas falas que se 

seguem e que tocam a vida pessoal e não a vida republicana.  

 

— E quem elegia o marido de você? – indagou, sorrindo, Edgarda. 

— Quem? — Isso não é preciso – disse Mme. Forfaible. – Deviam 

ser nomeados. Os generais não são?  

— Mas os generais – refletiu Edgarda, não são representantes da 

Nação.  
— Você diz isso, porque não é casada com um general... Quem vai 
para a guerra? O que é mais difícil: falar na Câmara ou ir para a 
guerra? O Manoel tem mais serviços que muitos, entretanto ainda 
não foi para o Supremo. É verdade! Quem ficará na guerra, Edgarda?  
— Não sei. Por ora...  
— Eu sei; o Chaves ficou provisoriamente. Mas quem vai? D. Celeste 
sabe? — Não sei. Quem vai para o Ministério é cá o marido da minha 
amiguinha... E apontou o leque para Mme. Costale.  

— Ora! – fez ela com um riso chocho. – Dizem isto há tanto tempo.  

— Agora vai – confirmou Edgarda.  

— Você é bem feliz – disse Mme. Forfaible; – meu marido é que não 

arranja nada. Não tem sorte. (Idem, p. 125) 

 
 

Tal como as mulheres, outro grupo periférico retratado na obra são os 

que sofrem algum tipo de marginalização, mas que têm função política definida 



 

91 
 

– ainda que seja fazer parte de uma massa de bestializados – parafraseando o 

propagandista da República Aristides Lobo. A esposa de Lucrécio, da 

perspectiva eleitoral uma cidadã inativa (Idem, p. 66), vive uma realidade 

oposta à das madames dos políticos. A personagem faz parte dos excluídos – 

essa figura tão cara à narrativa de Lima Barreto – tais como seu marido 

Lucrécio e seu hóspede Bogóloff. No caso da esposa, Moradora da Cidade 

Nova, dividia a habitação com o marido, uma cunhada, o filho e o hóspede 

russo.  

A mulher de Lucrécio, Ângela, era mulata como ele, mas franzina, um 
pouco mais clara, feia, avelhantada precocemente e docemente triste; 
a irmã era forte, mas pesada de corpo, um rosto curto e nariz grosso 
e uns olhos empapuçados. Era casada, mas do marido não tinha 
notícias e perdera os filhos em pequena idade.  Lucrécio, depois de 
banhar-se, pediu à mulher que lhe desse de almoçar; queria sair 
cedo.   

— Já está pronto o que há – disse ela (BARRETO, 1956, p.88) 
 
 

A ocupação cultural da esposa e da irmã de Lucrécio se restringia à fé 

no jogo do bicho. Através do bicho, elas travavam contato com uma 

determinada produção da imprensa, a publicação de palpites para as apostas, 

feitas essencialmente, destaca o narrador, por mulheres: “Os redatores desses 

jornais vivem assediados de cartas, pedindo palpites nas dezenas e centenas; 

e, nestas cartas, os missivistas, em geral do sexo feminino, confessam as suas 

misérias e necessidades, mais íntimas, segredos do coração” (Idem, p.88).   

 Essas mulheres da Cidade Nova retratadas na narrativa são figurações 

de um “país real” – o que não quer dizer a “ordem legal” do Brasil republicano. 

A ausência de cidadania dos marginalizados, tais como as mulheres e o povo 

em geral, dificulta a formação de um sistema de representação política 

eficiente. Mas os marginalizados podem servir à política, em seu aspecto 

marginal, ou seja, quando a política margeia a lei. Gileno relaciona a figura do 

marginal à figura da política corrupta. Lucrécio Barba-de-Bode seria o exemplo 

mais bem acabado de sujeito marginal, que age na esfera política e pública, 

para oportunamente promover a desordem social. Sua atividade é a articulação 

de agitações na Câmara, promover brigas eleitorais, libertação de presos e 

assassinatos. Lucrécio faz parte de uma casta fadada a não ascender 

socialmente, cujo futuro será o mesmo de seus antepassados – como Lucrécio 

prevê para o futuro de seu filho Lúcio. “Esse personagem é o elemento 
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corrompido do sistema, pertencente àquela fração da sociedade que sente que 

o seu destino e o dos seus descendentes estão fadados a uma constante 

marginalização” (GILENO, 2003, p.131).  

Através da ironia no discurso narrativo e das figurações dos homens da 

política, dos homens da imprensa, das mulheres e dos excluídos, o narrador de 

Numa e a Ninfa apresenta questões relativas a esses grupos e provoca o 

debate sobre esses assuntos, tais como a cultura de aparência da política, o 

jogo de influência da imprensa, o poder discreto da mulher e a subserviência 

esperançosa dos marginalizados. Além disso, observamos o narrador sublinhar 

as características risíveis e grotescas dos personagens, e concluímos que a 

caricatura é um recurso largamente utilizado na narrativa de Numa e a Ninfa. 
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CONCLUSÃO 

 

No início deste trabalho com Numa e a Ninfa, de Lima Barreto, 

considerava de forma simplista que a trama tinha a oferecer apenas tipos 

caricatos. Em resumo, entendia que eles realizavam o que lhes era necessário 

para alcançar seus interesses no cenário político do início do século XX: uma 

nomeação, um cargo de ministro, um aumento da pensão, um trabalho como 

agente extra ou encostado. Essas ações dessas personagens engendrariam 

um cenário de jogos de aparência, movimentos que seriam descortinados 

através da própria narrativa. Relendo o romance ao longo da pesquisa, muito 

mais do que isso se revelou.  

Em Numa e a Ninfa, o narrador mapeia todo o mecanismo que rege o 

universo político de sua época: falsos doutores, esposas e amantes 

ambiciosas, biscates, todos comprometidos em algum grau com a farsa da vida 

de aparência em sociedade. Observamos, com uma leitura mais atenta, 

através do trabalho pela pesquisa, que no discurso literário temos o desenrolar 

de uma narrativa crítica e irônica sobre as contradições em que viviam os 

primeiros personagens republicanos: homens da política, homens da imprensa, 

as mulheres e os excluídos.  

No entanto, os jogos de aparência do universo político representados no 

romance são mais sofisticados que um mero teatro. Eles envolvem outras 

práticas, cultivadas e naturalizadas no discurso da ideologia dominante, tais 

como a troca de favores, o culto à personalidade, o culto ao talento em 

detrimento do trabalho e da disciplina, a valorização da figura do doutor, a 

autoridade obtida a partir do falso saber, a disponibilidade para viver de 

expedientes. Ao longo da pesquisa, observamos que tais práticas estão 

enraizadas em fatos históricos que remontam à origem ibérica e ao modelo de 

exploração parasitário implantado nas américas. 

Os personagens que agem na trama têm em suas falas o discurso oficial 

que carrega a ideologia dominante. No entanto, notamos um contraste entre as 

falas desses personagens e os comentários do narrador a respeito de seus 

pensamentos e atitudes. É dos diferentes sentidos que surgem dessas leituras 

que vamos percebendo a ironia e descobrindo que, no discurso literário deste 

romance, mais do que o riso, há a crítica.  
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O modo de narrar contém o modo de revelar: na narrativa, o narrador 

relata os passos que Numa segue em sua carreira política, sua frágil presença 

pública, a tenacidade de sua esposa Edgarda, seu esforço em torná-lo 

conhecido. As ações que se desencadeiam a partir dessa situação revelam, ao 

final, que em sua atribuição política, Numa sem sua esposa não era ninguém. 

Ao longo do romance, o narrador descreve os personagens e suas atitudes, 

como uma forma de introduzir sua crítica tanto ao cenário político de sua 

época, quanto à ideologia hegemônica do momento. Em Numa e a Ninfa, os 

personagens caricatos trazem traços exagerados o suficiente para que haja um 

comentário do narrador ou de outro personagem.  

Concluímos assim que o narrador atua na forma narrativa – através da 

narração dos personagens, de suas ações, suas falas – por um viés crítico, 

para contestar publicamente os assuntos de seu tempo, se valendo da 

incoerência da realidade e do grotesco como motivação para o riso. Como 

quando Benevenuto reflete sobre as promessas políticas, ao longo de um 

passeio pelo centro da cidade. Diante do anúncio da candidatura presidencial 

de Bentes, o personagem afirma que os “políticos não pretendem nunca 

realizar o que a política supõe”. Temos em seguida o comentário irônico 

“Singular e honesta gente! Que se diria de um médico que não pretendesse 

curar os seus doentes?” (BARRETO, 1956, p.78). 

Deste modo, podemos concluir que em Numa e a Ninfa, a ironia é a 

linha através da qual o narrador descostura uma impressão de realidade, 

repleta de ambiguidades e contradições, que precisam ser discutidas e 

esclarecidas para que não caiam no cinismo de uma sociedade desonesta. 
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