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insolúvel, por exemplo, o fato de que eles, sabendo tanto, não 
possuíssem a nossa ciência. Mas logo entendi que a sua 
sabedoria se completava e se nutria de percepções diferentes 
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RESUMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho visa a um estudo do discurso de Lima Barreto em Os 

Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo sobre as questões que 
envolvem a “sciencia” aqui no Brasil no primeiro momento republicano. Buscaremos 
entender como o autor discutiu, através de construções marcadas pelo riso, as 
consequências da “sciencia” e para quais faces dessa “sciencia” ele apontou nessas 
duas produções literárias. A tese se divide em quatro principais partes. A primeira é 
a apresentação do momento em que Lima Barreto viveu e produziu suas obras. 
Visa-se, nessa parte, a expor o ponto de enunciação do autor e um pouco da ordem 
social brasileira diante dos ideais “científicos” vindos da Europa. Em seguida, 
faremos uma análise da obra Os Bruzundangas e logo após uma análise de O 
subterrâneo do Morro do Castelo. Nessas duas etapas, vamos analisar as 
construções discursivas de Lima Barreto que abordam os corolários da “sciencia” no 
Brasil. Na quarta etapa, ou etapa conclusiva, faremos uma análise comparativa das 
duas obras buscando expor criticamente o que há por trás do trabalho do autor com 
os gêneros discursivos e com o riso na construção desses dois discursos literários 
sobre a “sciencia”. Buscaremos depreender, o que há nas entrelinhas do discurso de 
Lima Barreto, para quais discussões sobre os ideais “científicos” essas entrelinhas 
apontam e quais considerações podem ser feitas sobre o discurso do autor. 

 

 

 

Palavras-chave: Lima Barreto.Ciência.Cientificismo.Riso 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This work aims to be a study of Lima Barreto’s discourse in “Os Bruzundangas 
and O subterrâneo do Morro do Castelo” about all items on the so called sciencia at 
the first republican period here in Brazil. We’ll try to understand how the author 
discussed, throughout the writtings marked by laughter, the consequences of this 
sciencia and to which faces of this sciencia he pointed on those two literary works. 
This thesis is divided in four main parts. The first part is the presentation of the 
moment when Lima Barreto lived and wrote his works. Here is shown the author’s 
point of enunciation and a little about of the brazilian social order on front of the 
“scientific” ideals that came from Europe. Furthermore, we’ll be making an analisys 
on both works Os Bruzundangas and O subterrâneo do Morro do Castelo”. In these 
two steps, we will analyze Lima Barreto’s discursive constructions that address the 
corollaries of this so called sciencia in Brazil. On the fourth step, or the conclusive 
one, we’ll do a comparative analysis on these two works trying to critically depict 
what’s behind the author’s work with the discursive genres and with laughter in 
making of these two literary discourses about this sciencia. We’ll try to infer what's 
between the lines of Lima Barreto’s discourse and to what “scientific ideals” they 
point and which considerations may be made about the author’s discourse. 

 

 

Keywords: Lima Barreto. Science. Scientism. Laughter 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudar o discurso de Lima Barreto sobre o cientificismo na Primeira 

República foi um desejo que surgiu durante o processo de pesquisa do meu trabalho 

de mestrado. A dissertação era sobre a questão da malandragem na obra Clara dos 

Anjos. Na leitura do conjunto de obras do autor, pude perceber que o diálogo com os 

discursos cientificistas emergia quase que constantemente nas suas produções 

literárias. Também os vários textos que li da crítica a respeito de Lima Barreto quase 

sempre mencionavam essa temática em suas obras e as reflexões que o escritor 

fazia a respeito das implicações da “sciencia” na organização social brasileira. 

Depois da defesa do mestrado, em 2005, comecei a pensar com mais 

cuidado sobre o estudo desse objeto que me despertou tanto a atenção. Ao mesmo 

tempo em que pensava nos discursos cientificistas, também atentava, durante a 

releitura das obras de Lima Barreto, para a forma como ele problematizava esse 

assunto em seu discurso: com o riso. 

As construções literárias nas obras do autor apresentam de forma patente o 

riso como um recurso na abordagem das várias temáticas relacionadas à 

organização social do Brasil. A construção caricata de vultos sociais, a ironia 

contundente a pensamentos “científicos” que embasavam os discursos dos líderes 

do primeiro momento republicano, o riso carnavalesco envolvendo situações e 

expoentes da sociedade, enfim, uma série de situações trabalhadas com o riso e 

variadas formas desse “recurso” estão presentes no conjunto de obras de Lima 

Barreto. 

A partir dessa constatação, fizeram-se necessárias leituras a respeito do riso 

com o intuito de tentar analisar o discurso do autor sobre o objeto escolhido para 
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este trabalho: o cientificismo ou os discursos cientificistas. Os trabalhos de Bakhtin 

(1999) A cultura popular na Idade Média e no Renascimento e Problemas da poética 

de Dostoiévski (2005) foram leituras basilares para o estudo a que me propus. 

Outras leituras, também, muito me ajudaram a interpretar o riso em Lima Barreto, 

como a História do riso e do escárnio de George Minois (2003), o trabalho de Elias 

Thomé Saliba (2002) intitulado Raízes do riso, Beth Brait com o livro Ironia em 

perspectiva polifônica (2008), O riso e o risível na história do pensamento de Verena 

Alberti (2002) e a Subversão pelo riso de Rachel Soihet (1998). Outra leitura, de 

caráter não teórico, fez-se também muito necessária e, acima de tudo prazerosa, 

para se estudar esse assunto; foi a leitura da obra Gargântua e Pantagruel de 

Rabelais, que é um marco na história desse tipo de manifestação humana na 

literatura. Além dessas obras citadas foram feitas leituras de artigos e ensaios, 

trabalhos menores (em tamanho) a respeito do riso, mas também muito importantes 

para a pesquisa que eu pretendia realizar. Como um exemplo de um desses curtos 

trabalhos, posso citar O texto e o traço: a imagem de nossos presidentes através do 

humor e da caricatura, de Isabel Lustosa (2008). 

Com a releitura do conjunto de obras de Lima Barreto e as leituras sobre o 

riso e o pensamento cientificista, foi se fazendo necessário escolher dois corpora 

para o estudo do discurso do autor sobre o cientificismo. Optei então pelas obras Os 

Bruzundangas e o Subterrâneo do Morro do Castelo. Por que essa opção? 

Primeiramente, a escolha de Os Bruzundangas se dá por ser um texto 

declaradamente relacionado ao riso, sub-intitulado de sátira, e que mostra uma 

conformação exótica. A obra é uma série de crônicas sobre um país imaginário e 

essas crônicas trazem recursos estéticos que dialogam com outros gêneros 

discursivos. Nela, encontram-se interessantes construções discursivas com o riso a 

respeito da “sciencia” no primeiro momento republicano, principalmente no que 

tange à figura do doutor.  

Em O subterrâneo do Morro do Castelo encontramos uma narrativa de caráter 

folhetinesco sobre o arrasamento do Morro, que é um espaço seminal da cidade do 

Rio de Janeiro. Além de ser uma obra pouco discutida pela crítica literária, ela 

apresenta em sua arquitetura um discurso instigante sobre a questão da “sciencia” e 

suas questões satélites, como a interferência no espaço urbano e cultural da cidade 

e a figura do doutor. Para se analisar O subterrâneo do Morro do Castelo, foi 
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necessário buscar informações sobre esse espaço carioca e muitas dessas 

informações vieram das fotos e dos textos do livro Era uma vez o Morro do Castelo, 

um primoroso trabalho de José Antonio Nonato e Nubia Melhem Santos. 

No que concerne ao estudo da “sciencia” no Brasil e ao estudo do período 

republicano em sua primeira fase, várias foram as obras lidas. Lília Moritz Schwarcz 

(1993) com O espetáculo das raças deu-me uma boa localização sobre a questão da 

“sciencia” brasileira, sobre os representantes dessa “sciencia” e as instituições 

científicas no país no final do século XIX e início do século XX. Essa obra me ajudou 

a entender as relações sociais de poder entre política, economia e “sciencia” no 

Brasil daquela época. Manoel Bomfim (2005), intelectual importante e desprezado 

pelo poder republicano, com suas reflexões sobre os vários problemas brasileiros 

em A América Latina: males de origem, deu-me subsídios para perceber e pensar os 

grande problemas da “sciencia” discutidos por Lima Barreto em seu discurso 

literário. Também encontrei um bom material no livro Do positivismo à 

desconstrução: idéias francesas na América, coletânea de textos organizada por 

Leyla Perrone-Moisés. Além dessas obras, outras relacionadas ao primeiro momento 

da República no Brasil foram extremamente necessárias a este trabalho. Em relação 

a esse período da história brasileira, posso citar como referências os pesquisadores 

José Murilo de Carvalho, Nicolau Sevcenko, Alfredo Bosi, Jorge Ferreira, Margarida 

de Souza Neves, Angela Marques da Costa e Jeffrey Needell. 

Como se pretende neste trabalho uma reflexão a respeito do discurso sobre a 

questão da “sciencia no Brasil em Os Bruzundangas e em O subterrâneo do Morro 

do Castelo, seria impossível realizar essa reflexão sem uma base teórica. Apoiei-me 

para isso nos estudos de Bakhtin sobre análise do discurso. A obra Estética da 

criação verbal (2003) foi essencial no trabalho que propus realizar. Além do teórico 

russo, leituras de textos produzidos por pesquisadores que conduzem seus 

trabalhos embasados em Bakhtin foram também muito importantes. Cito aqui a obra 

Mulheres de papel e alguns outros textos de autoria do meu orientador, o professor 

Dr. Luis Filipe Ribeiro. Não só os textos do Luis Filipe, mas a possibilidade de ouvi-lo 

nas orientações com certeza serviu para me ajudar a pensar melhor os caminhos 

que segui nesse trabalho e a entender melhor o pensamento de Bakhtin. Assim 

como ele, a palavra escrita e a falada do professor e tradutor Paulo Bezerra 

ajudaram a me nortear no trabalho com a análise do discurso. Além de ler suas 
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traduções e alguns textos produzidos por ele, tive a oportunidade de ser seu aluno 

em um curso na UFF sobre cultura popular, que tinha muito a ver com o riso. 

Depois de tanto explanar a respeito do suporte bibliográfico para se estudar o 

discurso de Lima Barreto sobre o cientificismo, é necessário falar sobre o alicerce 

bibliográfico para se estudar o autor e as duas obras que escolhemos para estudo. 

Sobre Lima e sua produção literária, foram de extrema importância os 

trabalhos da professora e pesquisadora Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo. Não 

só os trabalhos escritos, mas também os contatos que tive com essa estudiosa de 

Lima Barreto, desde a sua participação em minha banca de mestrado até momentos 

antes de terminar a escrita dessa tese de doutorado. Carmem Lúcia mostrou-se 

muito solícita nas várias fases de construção deste trabalho, indicando referências 

bibliográficas e tecendo comentários valiosos que apontavam para caminhos não 

vistos por mim. Seus livros Lima Barreto e o fim do sonho republicano (1995), 

Trincheiras do sonho e a edição crítica de Triste fim de Policarpo Quaresma 

organizada por ela e Antonio Houaiss fizeram um enorme diferencial na construção 

deste trabalho. 

Outros respeitados estudiosos de Lima Barreto também foram importantes 

leituras nas várias etapas dessa tese, como Francisco de Assis Barbosa com A vida 

de Lima Barreto e Beatriz Resende com Lima Barreto e o Rio de Janeiro em 

fragmentos. Logicamente que não cabe aqui mencionar todas as fontes 

bibliográficas de que fiz uso, porém não pude deixar de citar as mais evidentes neste 

trabalho. Cabe agora abordar aquilo que é o principal em uma introdução: as breves 

explanações acerca de cada parte do trabalho. 

No primeiro capítulo, abordarei a história de Lima Barreto, seu lugar no tempo 

da República Velha. Além disso, apresentarei um pouco desse momento brasileiro 

focando na questão da “sciencia” e das relações de poder, principalmente no que diz 

respeito à questão do bacharelismo. O intuito é esboçar a paisagem em que as 

obras de Lima Barreto eram produzidas e exibir um pouco do ponto de enunciação 

do autor com o intuito de localizar a discussão que ele fazia em suas obras sobre o 

cientificismo. 
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A obra Os Bruzundangas será estudada no segundo capítulo. Na tentativa de 

analisar o discurso do autor sobre as questões das “sciencia”, farei uma 

apresentação da história da criação dessa produção literária, da sua conformação e 

da sua publicação. A intenção, ao se fazer isso, é de explorar pontos nesses dados, 

principalmente na conformação da obra, detentores de sentidos importantes na 

construção discursiva de Lima Barreto sobre a questão do cientificismo. 

O capítulo foi dividido em vários subcapítulos. Ele vai desde a história da 

obra, passa pela questão dos diferentes gêneros discursivos, que dialogam 

compondo o discurso literário do autor nessa produção, até a questão do riso 

carnavalesco em relação à classe dos diferentes doutores da Bruzundanga e 

interferência deles nas diferentes áreas da sociedade. Buscarei nesse momento 

explicitar e analisar as consequências da força científica na ordem social apontadas 

por Lima Barreto, principalmente, a questão do poderio dos doutores em diferentes 

campos sociais. Tentarei explicitar e discutir o que as construções de Lima Barreto 

alicerçadas no riso dizem sobre a “sciencia” e a figura do doutor na sociedade. 

O terceiro capítulo – “Sombras de um morro em uma avenida iluminada” - 

será sobre O subterrâneo do Morro do Castelo. Nele, primeiramente, abordarei a 

história desse espaço do Rio de Janeiro, as fases do seu arrasamento e os 

diferentes discursos sobre essa ação governamental em relação a ele. O intuito com 

essa abordagem é expor um pouco o que foi esse espaço no Rio de Janeiro, as 

relações de poder que ali se cruzavam, o diálogo desse lugar com as ações 

modernizadoras da cidade e a visão que recaiu sobre ele em diferentes momentos 

da história carioca. De certa forma, o intuito aqui, também, é deixar um registro 

humilde sobre esse morro, que foi tão importante na vida do Rio a ponto de se tornar 

motivo de uma construção literária de Lima Barreto. Obrigatoriamente, traremos 

informações também da poderosa Companhia de Jesus, ordem religiosa que no 

morro construiu um grande colégio e que tinha grande poder de decisão na vida 

política do Rio de Janeiro.  

Além dessas abordagens no terceiro capítulo, tratarei também da história e da 

conformação da obra. Assim como Os Bruzundangas, O subterrâneo do Morro do 

Castelo foi uma obra que teve sua publicação inicialmente em jornais e na sua 

estrutura há construções com diferentes gêneros discursivos. Após essas 
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abordagens focarei o trabalho com o riso a respeito da “sciencia”. Será feita uma 

reflexão sobre o que essas construções nos dizem a respeito do pensamento 

cientificista e a respeito das consequências sociais das ações dos nossos líderes 

daquela época respaldadas na “sciencia”. Vale adiantar aqui que a narrativa é 

construída em contrastes e gradações carregados de sentidos e que, além da figura 

do doutor, que também ocupa um espaço significativo nas construções com o riso, 

está na obra uma grande discussão a respeito do espaço urbano e das relações 

humanas nesse espaço em face da “sciencia”. 

Há na obra duas histórias que se relacionam, uma da atualidade de 1905, em 

que se narra o arrasamento do morro do Castelo e a outra do passado desse lugar, 

uma história ultrarromântica de amor entre um corsário, uma nobre e um membro da 

ordem da Companhia de Jesus. Essa última narrativa vem à tona a partir do tumulto 

provocado pelas escavações no morro e é publicada por um jornalista, uma imagem 

de autor que faz a narração. Imagem de autor é o mesmo que autor secundário, ou 

seja, é um elemento da narrativa, um narrador que se passa como o escritor da 

história. Esse tipo de construção na forma de narrar está presente nas duas obras 

que analisaremos aqui. 

No último capítulo, será feita uma análise comparativa entre Os 

Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo e, logicamente, as 

considerações finais a respeito desses dois grandes discursos de Lima Barreto a 

respeito da “sciencia” no Brasil. A que considerações podemos chegar a partir 

desses dois grandes discursos de Lima Barreto? 
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1 - LIMA BARRETO E A “SCIENCIA” NA REPÚBLICA VELHA. 

 

 
Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao 
hipersensível; nunca, por mais que quisesse, pude 
ter uma concepção mecânica, rígida do Universo e 
de nós mesmos. No último, no fim do homem e do 
mundo, há mistério e eu creio nele. Todas as 
prosápias sabichonas, todas as sentenças formais 
dos materialistas, e mesmo do que não são, sobre 
as certezas da ciência, me fazem sorrir e, creio 
que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, 
ele me vem de longas meditações e de 
alanceantes dúvidas.  
(BARRETO, 2001, p. 1388) 

 

 

Ao se estudar o diálogo de Lima Barreto com os discursos cientificistas em Os 

Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo, questiona-se logo: o que é o 

cientificismo? O que é ciência? Certamente que há diferenças entre um e outro, 

porém entre os dois não há um relação de exclusão. 

A ciência surge, na idade moderna, como proposta para a substituição do 

pensamento metafísico na caminhada do ser humano em busca de conhecimento da 

vida e do mundo (SEVERINO, 2007, p. 106). Em seus momentos inaugurais, os 

limites entre essa forma de buscar o conhecimento e o pensamento metafísico e a 

religião eram radicais e excludentes. No século XIX, os defensores da ciência a 

elegeram como a única forma de se conhecer “verdadeiramente” o mundo. 

Logicamente que essa radicalidade, ao se pensar essa instância do saber, foi 

diminuindo no decorrer da história e ela foi continuamente reavaliada na vida 

humana. A ciência pode ser entendida como uma constante superação em busca do 

conhecimento e sua relação com as formas de se conhecer o mundo é dialógica. Ela 

está sujeita a interferências das várias esferas de poder da sociedade que, muitas 
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vezes, a distanciam de seus ideais primeiros. Também, os pensamentos “científicos” 

com os quais Lima Barreto dialogou, além de modificados pelas circunstâncias 

sociais brasileiras, tinham os pés fincados na epistemologia clássica, que norteou a 

ciência ocidental e que muito tem sido repensada ao longo dos anos: 

 
A epistemologia clássica, com a sua diferenciação exata da verdade e do 
erro, do objetivo e do subjetivo, do objeto e do sujeito, se manteve presente 
em diversas variantes até bem entrada a segunda metade do século XX, 
tendo em Popper seu último representante nesse século. (DELGADO, 2003, 
p. 10) 
 

 
Em nossa atualidade, vários são os nomes que discutem os veios da 

epistemologia clássica na produção de conhecimento científico. Como alguns 

exemplos, podemos citar Maturana, Prigogine, Morin, Capra e Foerster. No Brasil da 

época de Lima Barreto, a concepção de “sciencia” e de sociedade que tinham 

nossos governantes, as suas ações, alicerçadas nesse saber, aliadas às 

interferências econômicas e políticas no pensamento “científico” em confronto com a 

pluralidade cultural do país trouxeram as situações mais problemáticas: 

 
Matriz teórica de uma das vertentes da teoria das “idéias fora do lugar”, o 
pensamento autoritário encontraria nos desacertos da república liberal no 
Brasil e no conflito mundial entre posições políticas divergentes, envolvendo 
liberais, conservadores autoritários, comunistas e socialistas, espaço 
adequado para o debate em torno do tempo de questões sobre o tempo 
histórico e as origens diferenciadas das doutrinas políticas, sobre a 
importância política das ciências sociais e de suas noções de etnia e raça, 
cultura e nacionalidade. A legitimação das posições autoritárias buscou 
bases na imagem de um país desencontrado consigo mesmo, imagem 
carregada de forte apelo emocional, a maior parte tingida pela retórica do 
sublime, enfatizando a ameaça do caos, do desmembramento, da 
desorganização. Orientada pelos métodos das ciências, a busca das 
verdadeiras raízes do povo, de sua cultura e frágil identidade, teria como 
corolário a certeza de que a nação estaria ainda para “ser formada pela mão 
forte dos líderes políticos de um Estado autoritário”. (BRESCIANE, 2007, p. 
173-174) 
 
 

Autoritarismo diante da pluralidade do Brasil, ideais distantes da grande 

população e discursos “científicos” que geravam marginalidade social são alguns 

dos problemas trazidos pela fé na “sciencia” em terras brasileiras. Essas situações 

estão no discurso de Lima Barreto sobre o que se concebia como “sciencia”. É difícil 

separar completamente ciência de cientificismo. Este último pode ser entendido 

como um subproduto daquela. Entre eles, como afirmamos, não há uma relação de 

exclusão. Dos percalços pelos quais a ciência passou em sua caminhada como as 
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pressões políticas e econômicas, a vulgarização e deturpação de suas descobertas 

e os tropeços em busca do conhecimento surge o cientificismo. O discurso de Lima 

Barreto em suas obras aborda basilarmente esse corolário da ciência, o autor foca 

os problemas sociais que emergem da divulgação do pensamento “cientifico”. Com 

base nas discussões de Schwarcz (1993) a respeito da ciência, dos seus 

representantes e das instituições científicas no Brasil, achamos interessante adotar 

em nosso trabalho, além da palavra cientificismo, a grafia “sciencia”. A antropóloga 

usa essa grafia em seu trabalho intitulado O espetáculo das raças. Essa decisão se 

deu por acreditarmos que a escrita dessa palavra traz em si um pouco do recorte 

temporal em que se deram as tensões sociais advindas da chegada da “sciencia” 

aqui no Brasil. Como nossa análise se dá sobre o discurso de Lima Barreto em 

relação a essas tensões, também acreditamos que essa forma tenha mais a ver com 

as faces da “sciencia” que o autor questionou em seu tempo. E como foi o tempo de 

vida do escritor? 

O tempo de vida e de produção de Lima Barreto situa-se no final do século 

XIX e início do século XX. Este momento, principalmente a segunda metade do 

século XIX, é marcado pelo poderio da ciência e das consequências dela na 

sociedade mundial. Um pouco de sua vida, agora, ajuda-nos a localizar o seu ponto 

de enunciação. 

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 e faleceu 

em primeiro de novembro de 1922. Era filho do mulato, quase negro, João 

Henriques de Lima Barreto e da mulata Amália Pereira de Carvalho. A mãe do autor 

era neta de Maria da Conceição e filha de Geraldina Leocádia da Conceição. Tanto 

o avô quanto o pai de Amália eram desconhecidos. Havia comentários que seu pai 

era um dos homens da tradicional família Pereira de Carvalho.  

Amália recebeu, quando solteira, o sobrenome e a proteção dessa família. 

Teve a educação que as moças brancas e financeiramente favorecidas tinham 

naquela época, chegando a estudar e a concluir o curso normal. O marido de Amália 

teve a proteção no tempo da Monarquia, e também depois dele, de Afonso Celso (o 

Visconde de Ouro Preto). Esse nobre foi padrinho de batismo do filho de João 

Henriques, que deu o primeiro nome a Lima Barreto (Afonso) em homenagem ao 

seu protetor. 
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O pai de Lima Barreto era filho de Carlota Maria dos Anjos e do português 

Henrique de Lima Barreto, que não quis assumir a paternidade. João Henriques, por 

frequentar a casa dos Pereira de Carvalho, conheceu Amália e se casou com ela em 

dezembro de 1878. Antes do casamento já houve um prenúncio da instabilidade de 

sua saúde mental. Assustado com as responsabilidades do casamento próximo, ele 

passou por um forte abalo emocional e isso o obrigou a um tratamento. O seu 

protetor, o Afonso Celso, internou-o na Casa de Saúde e Convalescença de São 

Sebastião. Após o tratamento, o médico recomendou um tempo na estação de 

repouso em Caxambu. Novamente Afonso Celso entra em cena e se oferece para 

custear mais essa parte do tratamento. No entanto, segundo Francisco de Assis 

Barbosa (2003, p. 43), evocando depoimentos de familiares de Lima Barreto, a ajuda 

do Visconde de Ouro Preto não foi necessária, pois João Henriques mesmo arcou 

com as suas despesas graças a um prêmio de loteria. Ao retornar de Caxambu, 

João finalmente casa-se com Amália.  

Então casados, tiveram, inicialmente, uma vida tranquila. Amália era 

proprietária, diretora e professora do Santa Rosa, um pequeno colégio para moças. 

Embora fosse um estabelecimento humilde, ele constava na lista do famoso 

Almanaque Laemmert (1884, p. 1259) e os lucros do estabelecimento ajudavam 

bastante nas despesas do lar. João Henriques era monarquista em tempos de ideais 

republicanos. Foi por ajuda de Afonso Celso (o Visconde de Ouro Preto) que ele se 

tornou operário de primeira classe da Tipografia Nacional, mais tarde batizada de 

Imprensa Nacional, e também colaborador da Tribuna Liberal, jornal afiliado aos 

ideais da Monarquia. 

Em 1879, Amália quase morreu com o parto de Nicomedes, seu primeiro filho. 

A mãe sobreviveu com sequelas e o filho veio a falecer. Ela continuou, mesmo com 

a saúde debilitada, dedicando-se ao magistério e mais tarde teve mais quatro filhos: 

Lima Barreto em 1881, Evangelina em 1882, Carlindo em 1884 e Eliézer em 1886. A 

saúde de Amália tendia a piorar e isso ocasionou o fechamento do Santa Rosa. As 

condições da mãe de Lima Barreto, juntamente com as dificuldades financeiras, 

obrigaram João Henriques a se mudar com a família para diferentes localidades do 

Rio. Apesar dos cuidados do marido, Amália morreu em 1887. 
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A perda da esposa não foi a primeira nem a única tragédia na vida de João 

Henriques e de sua família. Mais ou menos dois anos depois da morte de Amália, 

ocorreria a mudança do regime monárquico para o republicano e isso traria 

consequências ruins para o amigo e apadrinhado do Visconde de Ouro Preto. João 

Henriques trabalhava no Tribuna Liberal, jornal ligado aos ideais da Monarquia, e 

com o advento da República, esse órgão atacou ferozmente o novo sistema de 

governo e recebeu fortes repreensões dos líderes republicanos. Nessas relações 

com o poder, o pai de Lima Barreto estava na mira dos líderes do novo regime.  

Circulava um boato de que a reforma na Tipografia Nacional, feita pelos 

monarquistas, se assentou no intuito de favorecer os colaboradores do Tribuna 

Liberal. João Henriques era um desses colaboradores e favorecidos, ele foi 

promovido e seu salário foi aumentado. Com a proclamação da República, a gritaria 

contra esses protecionismos começou a se fortalecer. 

Francisco de Assis Barbosa aponta, em A vida de Lima Barreto (2003, p. 56), 

para um documento sem assinatura dirigido a um jornalista que chefiava a 

campanha contra o Visconde de Ouro Preto. O documento, provavelmente, foi 

redigido por um dos servidores da Imprensa Nacional que se julgou injustiçado com 

os benefícios recebidos por João Henriques naquele órgão público. No documento, 

o denunciante mencionava as regalias do pai do escritor. Esse texto, segundo 

Barbosa, é um forte indício do quanto João estava na mira do binóculo dos 

republicanos. 

Em um dia de 1890, quando o pai de Lima Barreto chegou à Tipografia 

Nacional, recebeu a notícia de que seria demitido por comparecer ao “bota-fora” de 

seu compadre Afonso Celso. Antes que isso acontecesse, ele mesmo se demitiu. 

Desempregado, João pediu ajuda aos Pereira de Carvalho, que ficaram com 

as crianças por trinta dias. Pouco mais de um mês depois, com a ajuda de Cesário 

Alvim, seu velho amigo dos recentes tempos de monarquia, o pai de Lima Barreto 

conseguiu, em 1890, ser nomeado escriturário das Colônias de Alienados da Ilha do 

Governador. Eram duas colônias, a de São Bento e a de Conde de Mesquita. Um 

ano depois foi promovido a almoxarife e mais tarde, em 1893, chegou ao posto de 

administrador desse estabelecimento. 
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Lima Barreto, ainda criança nesse tempo, somente estudava. Ele iniciou sua 

vida escolar com sete anos, em 1888, em uma escola pública dirigida pela 

professora Teresa Pimentel do Amaral. Nesse primeiro momento de sua vida de 

estudante, colecionava sucessos e isso alegrava imensamente seu pai, que via no 

filho a possibilidade de realizar seu sonho: ser doutor. A vida conturbada de João 

Henriques impediu-o de conseguir um diploma. Imbuído do desejo de ver o filho 

formado, foi pedir ao Visconde de Ouro Preto, recentemente de volta ao Brasil após 

o exílio, que custeasse os estudos do filho. O Visconde concordou em ajudar o seu 

afilhado. Porém, essa ajuda não foi efetiva, pois nos tempos de Lima Barreto na 

Politécnica, quem pagava seus estudos era João Henriques. 

Lima Barreto, então com dez anos em 1891 ingressa no Liceu Popular 

Niteroiense: 

 
O menino matriculou-se no Liceu Popular Niteroiense, um dos melhores do 
tempo, freqüentado pela gente rica. Os colegas de Afonso se chamavam 
Otávio Kelly, Américo Ferraz de Castro, Manuel Ribeiro de Almeida, Ricardo 
Greenhalgh Barreto, Caio Guimarães, os irmãos Sauerbronns Magalhães, 
Carlos Pereira Guimarães. Todos vão se destacar, mais tarde, na 
magistratura, no jornalismo, na carreira das armas, no magistério. 
O Liceu ficava no Largo da Memória, num casarão de esquina com a Rua 
Nova, dando para uma grande chácara e de fachada toda revestida de 
azulejos. Era dirigido por Mr. Willian Henry Cunditt, que ali vivia com a 
família. Todos tomavam parte no ensino. Cunditt era viúvo, tinha duas filhas, 
Annie e Gracie, ambas professoras. (BARBOSA, 2003, p. 67-68) 
 
 
 

O autor foi interno nesse estabelecimento até os treze anos. Em 1895 faz 

exames no Ginásio Nacional (Imperial Colégio Pedro II). Em 1896 ingressa, também 

como aluno interno, no colégio Paula Freitas em um curso preparatório para os 

exames da Politécnica. Finalmente em março 1897, mesmo com as dificuldades nas 

avaliações seletivas, torna-se aluno da Politécnica. Suas notas no processo de 

seleção ficaram dentro do razoável, nada de excelência nos resultados. 

No primeiro ano da Politécnica também apresentou dificuldades nas várias 

cadeiras que cursou. Lima Barreto dedicava-se muito à leitura na biblioteca e se 

afastava dos estudos de Cálculo, Álgebra, Geometria, Trigonometria, etc. Lia 

principalmente Kant, Spencer, Comte, Condillac, Condorcet, Le Bon. Seu espírito 

crítico não se ajustava à atmosfera matemática das aulas e dos programas da 

Politécnica. Dois professores foram marcantes na sua história de estudante. Um 
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deles foi Oto Alencar, cujas aulas e comportamento desviavam dos padrões 

rigorosos da Politécnica. O professor, além de geômetra notável, possuía um gosto 

literário apurado. Para se ter uma ideia da sua postura, vale comentar sobre sua 

relação com filosofia e/ou crença que conduzia o pensamento científico no primeiro 

momento da República. O positivismo era a base filosófica daquela instituição, uma 

herança deixada ali por Benjamin Constant e foi Oto quem iniciou um combate a 

essa filosofia naquele estabelecimento. O professor causou polêmica e admiração 

em muitos, principalmente em Lima Barreto, ao publicar um artigo na revista da 

escola intitulado “Alguns erros de matemática na Síntese Subjetiva de Augusto 

Comte”. Vale mencionar que Lima Barreto, inicialmente, interessou-se pelas ideias 

positivistas, talvez pelas facetas avançadas e reformistas que essa filosofia e/ou 

crença apresentava naquela época, principalmente em relação aos direitos 

trabalhistas e humanos. 

Se Oto fascinou Lima Barreto por sua conduta arrojada para aquele momento 

na Politécnica, o professor Licínio foi causador de traumas no autor. Devoto do 

positivismo, esse professor destacava-se pelo extremo rigor em suas avaliações e 

aulas. Orgulhava-se disso e era temido por uns alunos e odiado por outros. Foi ele 

quem reprovou Lima Barreto em Mecânica Racional. Essa foi a primeira de várias 

outras reprovações do autor nessa mesma cadeira. Em 1900, três anos depois do 

ingresso na Politécnica, ainda cursava o primeiro ano do curso de engenharia, o que 

demonstra que Lima Barreto não nutria grande paixão por essa área e nem era tão 

dedicado a ela. 

Sua vida de estudante começou com sucessos, porém sua tendência para 

filosofia e para a literatura, seu espírito rebelde e crítico diante do rigor da 

engenharia e os percalços na família fizeram com que Lima Barreto tivesse sua 

caminhada em busca de um título interrompida.  

O ano de 1902 trouxe dois acontecimentos fortes para a vida do autor. Seu 

grande amigo Bastos Tigres o leva a participar do jornal estudantil A Lanterna. É 

nele que Lima Barreto amplia sua rede de relações e mostra sua veia humorística 

escrevendo textos críticos sobre professores e colegas da Politécnica. Também foi 

nesse ano que seu pai surtou. O enlouquecimento se deu subitamente, João 

Henriques ficou perturbado por não conseguir solucionar uma diferença no livro-
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caixa das Colônias e por isso não o enviou. O temor de responder injustamente por 

essa diferença aumentou de forma assustadora fazendo com que o pai de Lima 

Barreto acreditasse que os policiais viriam prendê-lo.  

Com a saúde mental de seu pai abalada, o autor foi obrigado a assumir a 

responsabilidade do lar ingressando no mundo do trabalho, até mesmo porque a 

aposentadoria de João Henriques como administrador só aconteceria um ano 

depois, em 1903, mesmo ano em que Lima Barreto entraria no serviço público como 

amanuense na Secretaria de Guerra. Foi também nesse ano que o autor passou 

pela quinta reprovação em Mecânica Racional com o professor Licínio Cardoso e 

que sua participação na imprensa foi aumentando. Ele colaborou no jornal 

humorístico O Tagarela, de Raul Klixto; participou do semanário O Diabo, de Bastos 

Tigre e exerceu, por alguns meses, o cargo de secretário da Revista Época, dirigida 

por Carlos Viana. 

Depois disso, o seu casamento com a literatura e com a imprensa se 

intensificou. Em 1904 começou a escrever a primeira versão de Clara dos Anjos. Em 

1905 publica no Correio da Manhã uma série de textos, sem assinatura, intitulados O 

subterrâneo do morro do Castelo. Em 1907 começa a trabalhar como redator na 

Fon-Fon, de Mario Pederneiras. Nesse mesmo ano, demite-se dessa revista e 

começa a Floreal, revista em que inicia a publicação de Recordações do escrivão 

Isaías Caminha, cujos originais foram levados para a Europa por Antonio Noronha 

Santos em 1909. Foi posteriormente nesse mesmo ano que essa obra é publicada 

no Rio de Janeiro. Seu livro mais conhecido, Triste fim de Policarpo Quaresma, 

começou a ser publicado em folhetim no Jornal do Commercio em 1911, mas só 

surgiu em volume em 1916, ano em que o autor iniciou sua colaboração no 

semanário político A.B.C. 

Passou a escrever crônicas diariamente, para o Correio da Noite, em 1914 e 

em 1915 inicia sua longa colaboração na revista Careta. O romance Numa e a Ninfa, 

nesse mesmo ano, começou a ser publicado em folhetim pelo jornal A Noite. Entre 

Triste fim de Policarpo Quaresma (1911) e Numa e a Ninfa (1915), houve a 

publicação de três criações de Lima Barreto, uma mais conhecida e as outras duas 

quase totalmente ignoradas pela crítica, somente apontadas por Francisco de Assim 

Barbosa. São elas: As aventuras do doutor Bogóllof, Chamisco ou queridinho das 
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mulheres e Entra Senhórr!.... A primeira é conhecida, as outras duas além quase 

não serem mencionadas são de temática atípica no conjunto das obras de Lima 

Barreto. Chamisco é a narração das aventuras de um conquistador irresistível e a 

outra, segundo o próprio anúncio da revista O Riso, foi apresentada como uma 

“Narrativa de episódios interessantes, passados na alcova de uma horizontal”. 

Suas outras obras vão surgindo nos anos seguintes. Os originais de Os 

Bruzundangas são entregues a Jacinto Ribeiro dos Santos em 1917, mas a obra só 

aparece em volume em 1922, um mês depois da morte de Lima Barreto. O romance 

Vida e morte M.J. Gonzaga de Sá tem seus originais remetidos a Monteiro Lobato 

em 1918 e sua publicação se dá em 1919. Histórias e sonhos aparece nas livrarias 

em 1920 e no ano seguinte publica na revista Sousa Cruz um trecho de O cemitério 

dos vivos. 

Como vimos, o autor, além de participar da produção literária e jornalística da 

Primeira República, frequentou bons estabelecimentos de ensino e esteve próximo 

de pessoas oriundas de famílias influentes. Também teve contato com o mundo dos 

doutores e com a atmosfera cientificista que os envolvia. A literatura e o jornalismo, 

atividades constantes em sua vida, ajudaram-no a interpretar a estrutura social da 

República Velha. Sua participação na imprensa e suas publicações literárias 

ocorrem em meio a situações adversas de vida, como a doença mental do seu pai, 

dívidas contraídas, licenças para o tratamento de sua própria saúde, alcoolismo e 

frequentes passagens pelo hospício. Soma-se a isso tudo seu inconformismo 

angustiante frente às ações dos líderes da Primeira República.  

Todas essas experiências focadas por sua lente arguta trouxeram importantes 

reflexões para o conjunto de suas obras, principalmente no tocante à questão da 

“sciencia” aqui no Brasil. Longe de querer abordar a situação de Lima Barreto numa 

ótica determinista em que as experiências de vida explicam as opções literárias do 

autor, podemos afirmar que a vida, as experiências e a literatura em Lima Barreto 

são patentemente enlaçadas. O crítico Astrojildo Pereira observa que “Lima Barreto 

pertence evidentemente à categoria dos romancistas que mais se confessam, isto é, 

daqueles que menos escondem e menos se dissimule” [SIC] (1997, p. 465). Isso nos 

faz lembrar também Todorov quando afirma que “A literatura não nasce no vazio, 

mas no centro de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas 
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características; não é por acaso que, ao longo da história, suas fronteiras foram 

inconstantes” (2009, p.22). 

A literatura de Lima Barreto é um exemplo patente dessa afirmação de 

Todorov. O diálogo do autor com os discursos cientificistas mostram bem isso. Em 

seu conjunto de obras, ele aponta para a forma como o poder utilizava as máximas 

da “sciencia” refletindo sobre as consequências desse “saber” na sociedade. É 

evidente, mas é interessante mencionar, que as abordagens que Lima Barreto faz 

dos problemas da “sciencia” são diferentes em cada produção sua. Como exemplo 

dessas diferentes abordagens do pensamento cientificista trabalhadas pelo autor, 

podemos mencionar Clara dos Anjos e O diário do hospício. Nessa primeira obra 

citada, há um discurso bem reflexivo sobre a interiorização e banalização do 

pensamento “científico” a respeito da superioridade racial. Em O diário do hospício, 

Lima Barreto ataca a face racional do cientificismo e a exclusão social que o apego a 

essa racionalidade acarretava. O hospício é uma forma de isolar o que não se 

enquadra numa lógica social eleita como a mais adequada por um grupo. A tese 

Lima Barreto e Dostoiévski: vozes dissonantes, defendida em 2009 por André Luiz 

Dias Lima, aborda bem essa questão da lógica social discutida por esses dois 

autores em seus respectivos recortes temporais e geográficos. O trabalho é uma 

análise do discurso de Lima Barreto e de Dostoiévski a partir de um cotejo entre O 

diário do hospício e Memórias do subsolo. Tanto Lima Barreto quanto Dostoiévski 

foram vozes que não faziam parte do coro dos contentes e discursavam claramente 

em suas produções literárias do desconforto que a racionalidade em demasia 

provocava. 

A menção a Dostoiévski aqui nos faz pensar que a força da “sciencia” na 

sociedade não incomodou somente Lima Barreto aqui no Brasil e que eles não 

foram os únicos autores a se preocuparem com essa questão, até mesmo porque a 

força da “sciencia” no final século XIX suscitou vários autores e pensadores a 

dialogarem com esse tipo de saber. O filósofo Nietzsche (2003) também teceu duras 

críticas à crença cega no conhecimento científico, que trazia a sensação de 

estabilidade ao ser humano e o impedia de ver o mundo e a história de outras 

formas. Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo no texto Uma corda sobre o abismo, 

publicado em 2004, apresenta-nos uma interessante reflexão sobre a afinidade do 

pensamento de Lima Barreto com o pensamento de Nietzsche. Além do autor russo 
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e do filósofo alemão, vários outros autores e filósofos discutiram a febre cientificista 

no século XIX. Gustave Flaubert em Madame Bovary (2002) narra todo o sofrimento 

do jovem Hipólito ao ter uma perna amputada devido a um procedimento cirúrgico 

falho do médico Carlos Bovary. Hipólito tinha uma “anormalidade” física e, embora 

isso não fosse problema na sua vida, foi pressionado a se submeter a uma cirurgia 

para corrigir esse defeito. Esse acontecimento na obra é um indicativo do quanto o 

pensamento considerado científico era classificatório no que se refere a padrões de 

“normalidade” humana e do quanto a “sciencia”, colocada no altar dos 

inquestionáveis, se arrogava a intervir em tudo, até mesmo no corpo humano. 

Outro problema do pensamento “científico” no século XIX, bem próximo da 

temática que encontramos em O subterrâneo do Morro do Castelo está nos três 

clássicos do terror universal: Drácula, Frankestein e O médico e o monstro. Os três 

romances são um discurso sobre a racionalidade científica e o ser humano. Neles 

encontramos a questão “sciência” versus mistério. Mary Shelley, em Frankestein, 

expõe todo o desejo da sciencia em dilatar os limites da vida e vencer a morte e os 

problemas que os avanços científicos poderiam trazer para o ser humano; 

Stevenson faz explodir mistérios e contradições na alma de Dr. Jekill, uma 

personagem extremamente ligada à “sciencia”. Bram Stoker, em Drácula, aponta 

mistérios que a racionalidade científica não dá conta. O vampiro, que sai da bárbara 

Romênia e chega à civilizada e moderna cidade de Londres, desafia o saber dos 

cientistas e só é descoberto por Van Helsing, um doutor ligado às questões 

metafísicas. Igualmente interessante nessa obra é a situação da personagem 

Renfield. Após retornar do castelo de Drácula na Romênia, o jovem, dominado pelo 

vampiro, apresenta mudanças de comportamento que o levam para o isolamento em 

um manicômio. O Dr. Seward, cego pelas teorias científicas da época, circula ao 

redor de Renfield sem conseguir outra explicação para o caso que não seja a 

loucura. Está evidente nessas situações apresentadas, e em outras na obra de Bram 

Stoker, o indicativo do ocultamento de outras formas de explicar a vida que o 

autoritarismo do saber “científico” provocava naquele momento no século XIX. 

A maior parte da vida e da produção de Lima Barreto se dá no período da 

República Velha e esse momento brasileiro é particularmente complexo, cheio de 

tentativas de mudanças abruptas. Como escreveu Nicolau Sevcenko (2003), a 

República em sua primeira fase foi o tempo de “inserção compulsória do Brasil na 
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Belle Époque”. Essa “inserção” acarretou inúmeras medidas governamentais em 

relação ao país, mais visíveis no Rio de Janeiro, a capital do país naquela época. O 

Brasil para entrar no salão dos países “civilizados” precisava se modernizar e esse 

processo de modernização num país predominantemente de sociedade rural e 

recém saído do regime escravocrata era em demasia complicado. José Luís Romero 

afirma, a respeito do processo de colonização na América Latina, que “Certamente, 

a cidade não teve o mesmo papel em todos os lugares. O Brasil representa um caso 

extremo, no qual os processos sociais e culturais passam fundamentalmente pelas 

áreas rurais durante os primeiros séculos da colonização” (2009, p. 41). 

Resumidamente, podemos afirmar que Romero aponta para a diferença entre a 

colonização hispânica e a portuguesa na América Latina, diferença essa também 

abordada, em distintos aspectos, por Sérgio Buarque de Holanda (1995). O estudo 

de Romero é basilarmente sobre as cidades, ele aborda inicialmente o investimento 

da Espanha principalmente nas cidades latino-americanas com o intuito de 

“reproduzir” estruturas sociais e ideológicas e Portugal, voltando-se para a área 

rural, fazia doações de terras a senhores que, ao longo da história, foram formando 

unidades econômicas e grupos no poder. Sérgio Buarque foca nessa diferença, 

entre a colonização hispânica e a lusitana, o desleixo e o caráter exploratório e 

coibidor do desenvolvimento do Brasil nas ações colonizadoras de Portugal. 

Logicamente que a sociedade rural brasileira traçou caminhos no Brasil, tanto 

que o poder das oligarquias rurais foi marcante no período da Primeira República, 

principalmente nas complicadas relações entre a modernidade e a tradição no país. 

Durante um longo tempo esses senhores mantiveram-se ostensivamente no poder e, 

mesmo no período de tentativa de inserção do Brasil na modernidade e em meio às 

várias modificações sociais ocorridas, os grupos rurais ainda mantiveram estruturas 

antigas de poder adaptando-se aos novos tempos.  

Se por um lado a sociedade rural era considerada arcaica, por outro, por trás 

da onda de modernização, vinda da Europa, muito havia de imperialismo e 

colonialismo. O país era tragado naquele momento pelos ideais europeus de 

modernização e para as relações mercantis, e era nas cidades onde se tentava 

ostentar os “avanços” da civilização e a influência ideológica da Europa, desde a 

arquitetura até os hábitos sociais. Os líderes brasileiros, em sua maioria 

descendentes da oligarquia rural, sofriam no final do século XIX e início do século 
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XX a pressão internacional para ingressar no mundo “civilizado” e o que vinha do 

Velho Mundo era re-elaborado aqui, principalmente nas cidades: 

 
[Nas cidades] chegavam e nelas repercutiam os impactos do mundo 
hispânico e também do agitado resto do mundo que nunca renunciou a 
integrar a América Latina no vasto âmbito do sistema mercantilista. 
Entretanto, começaram a questionar esses impactos e logo se notou que 
começavam a elaborar respostas que não provinham do monolítico sistema 
imperial, mas de uma prudente análise das circunstâncias em que cada uma 
delas operava. As cidades mantiveram e ainda acentuaram seu papel 
ideológico, mas o exercitaram proporcionando à sua área de influência uma 
imagem do mundo, uma explicação da conjuntura e, sobretudo, um projeto 
adequado às expectativas que em cada área ia se delineando. 
Sem dúvida, os quadros dessas ideologias que as cidades começaram a 
elaborar por sua conta estiveram sempre marcados em alguma medida 
pelos impactos externos: o da estrutura socioeconômica das metrópoles, o 
da estrutura socioeconômica do mundo capitalista, mercantil e burguês, 
bem como o das grandes correntes de novas idéias que entranhavam 
versões ideológicas da realidade, explicativas algumas e em projeto outras, 
e ambas em diversos sentidos. Sempre partiram da imagem de uma 
América europeizada, da América como uma nova Europa, imersa no 
sistema de relações criado pela mesma Europa e por ela dirigido. Mesmo 
dentro desses marcos e muito lentamente, as ideologias foram encontrando 
o seu próprio caminho e, sob os enquadramentos gerais, começaram a 
adquirir certa autonomia. [Grifos meus] (ROMERO, 2009, p. 47) 
 
 
 

A citação acima de José Luis Romero evidencia que os processos de 

colonização e modernização não ficam simplesmente numa total e passiva absorção 

de pensamentos europeus. Embora haja uma diretriz nas lideranças, a situação 

toma rumos impossíveis de se determinar com precisão. Esses processos se 

desenvolvem com a pluralidade de grupos da sociedade, desde os líderes até os 

segmentos sociais mais humildes. Todos eles, à sua maneira, repensam e 

reelaboram o que recebem e essa relação é muito mais intensa no espaço urbano 

devido à heterogeneidade de grupos ali existentes.  

Nesse processo de modernização, é importante evidenciar que a autoridade 

de muitos conjuntos de ideias que partiam da Europa e chegavam ao Brasil se 

assentava no saber “científico”. Como Lima Barreto é um autor de temáticas 

urbanas, é possível encontrar em seus discursos literários interessantes reflexões 

sobre a “sciencia” e seus efeitos na sociedade. Sua condição de intelectual e de 

literato não participante do poder governamental na República Velha contribuiu para 

que ele olhasse com desconfiança as ações e as ideologias dos governantes e 

refletisse sobre as dubiedades da “sciencia” na complexa rede de relações sociais. 
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Em várias partes do conjunto de suas obras encontramos reflexões sobre 

conhecimento científico ou sobre o seu subproduto: o cientificismo. 

Em O cemitério dos vivos, há uma passagem que nos serve de exemplo e 

que revela bem o olhar desconfiado e a ironia do autor para o espaço amplo da 

“sciencia” e dos seus representantes brasileiros na sociedade:  

 
Esqueci-me um momento dos meus propósitos de alto debate metafísico, de 
ferir a Ciência nas suas bases e contestar-lhe esse caráter de confidência 
dos Deuses, que os pedantes querem dar-lhe, para justificarem a vaidade 
que tresandam, por saber dela um poucochito, levando, com as suas 
asserções arrogantes, tristeza no coração dos outros e discórdia entre os 
homens. [...] 
De resto, é bem sabido que os especialistas, sobretudo de países satélites, 
como o nosso, são meros repetidores de asserções das notabilidades 
europeias, dispensando-se do dever mental de examinar a certeza das suas 
teorias, princípios, etc... mesmo quando versam sobre os fatos ou 
fenômenos que os cercam aqui, dia e noite, fazendo falta, por completo, aos 
seus colegas da estranja. Abdicam do direito de crítica, de exame, de livre-
exame; e é como se voltássemos ao regímen da autoridade. (BARRRETO, 
2001, p.1436-1437) 
 
 

Nesse trecho, Lima Barreto aborda a questão da dependência e da pouca ou 

nenhuma autonomia de muitos de nossos líderes em face ao poderio das teorias 

europeias. Como essa, várias outras situações sociais atreladas à crença no 

pensamento “científico” fazem parte do discurso literário e jornalístico do autor como, 

por exemplo, a influência deste tipo de conhecimento na literatura, a mitificação dos 

doutores, o apego à intelectualidade europeia, a racionalidade excessiva na visão de 

mundo, a hierarquização racial, a ordenação autoritária do espaço urbano, a visão 

do tempo concebida como uma linha em que o passado era sinônimo de atraso e o 

futuro, de progresso e, enfim, a “sciencia” e os jogos de poder das políticas nacional 

e internacional. 

Como breves exemplos de algumas dessas questões relacionadas ao 

pensamento cientificista na produção do autor, podemos nos lembrar do doutor 

Armando Borges e seu prestígio social em Triste fim de Policarpo Quaresma; de 

Xisto Beldroegas, em Vida e Morte M.J. Gonzaga de Sá, e seu desejo obsessivo de 

que o universo se sujeitasse às leis e à racionalidade humanas; da crença 

cientificista de que os ingleses são superiores aos brasileiros no conto Miss Edith e 

seu tio e das modificações do espaço urbano carioca e do antagonismo criado pelo 
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poder entre o passado (atraso) e a modernidade (progresso) em O subterrâneo do 

Morro do Castelo. Esses são apenas alguns exemplos de temáticas envolvendo a 

“sciencia” no conjunto de obras do autor, assim como esses há outros espalhados 

pela sua produção literária e jornalística e quase todos tratados com o riso. 

O contato com a atmosfera da Politécnica, com os professores, colegas 

financeiramente favorecidos e com as linhas de pensamento seguidas pelos líderes 

intelectuais daquele tempo ajudou Lima Barreto a enxergar delicadas situações 

sobre a “sciencia” na história da sociedade brasileira. A condição e formação dos 

doutores no Brasil é uma dessas questões que o autor debate em suas obras. O 

sonho de João Henriques em ver o filho diplomado existiu dentro de um espaço 

social em que o título de doutor ostentava respeito, distinção e ascensão sociais. Em 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto deixou bem patente o 

significado dessa titulação: “Ah! Doutor! Doutor!... Era mágico o título, tinha poderes 

e alcances múltiplos, vários, polifórmicos... Era um pallium, era alguma coisa como 

clâmide sagrada, tecida com um fio tênue e quase imponderável [...]” (BARRETO, 

1956, p. 54). 

A importância social do diploma, no entanto, não data do período republicano 

vivido por Lima Barreto. A “sciencia” no Brasil começa a ganhar força na década de 

setenta do século XIX e com ela vem a importância dos doutores. No tempo do rei, 

D. Pedro II já se mostrava estimulador e amante da “sciencia”, foi com ele que 

importantes investimentos foram feitos no Brasil. O imperador era atento aos 

avanços da Europa, mantinha contato com intelectuais europeus, distribuía bolsas 

de estudo e auxílios para experimentos, fazia doações a instituições educacionais e 

científicas. Além disso, fazia costumeiras visitas a instituições como a Escola 

Politécnica, a Faculdade de Medicina, o Colégio Pedro II e as escolas militares, 

principalmente para assistir aos concursos públicos. (CARVALHO, 2007, p.226-227). 

Num país cuja maioria da população era analfabeta, o estudo, ou pelo menos o 

diploma, para uma elite bem nascida e relacionada significava manter seu status 

social. No entanto, o crescimento do número de doutores acarretou problemas para 

a Monarquia. 

Na iminência da Proclamação da República, várias eram as insatisfações de 

diferentes grupos com o regime monárquico, podemos citar, como as mais famosas, 
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a do exército pela desatenção desse regime governamental com essa instituição e a 

da elite rural pela abolição da escravatura, fato que prejudicaria os interesses dos 

líderes da economia agrícola. Porém, o descontentamento que nos interessa 

mencionar aqui é o da classe dos diplomados. O crescimento desse grupo 

acarretava dificuldades para a Monarquia em oferecer cargos aos seus membros - 

os jovens doutores oriundos de famílias da elite rural. Vejamos: 

 
O sistema de acesso aos empregos públicos também desagradava às 
novas elites. Os dois partidos tradicionais, Liberal e Conservador, bem como 
os altos escalões da burocracia imperial sempre haviam sido dominados por 
homens de Portugal, das antigas províncias do Nordeste e das elites da 
região cafeeira mais antiga, estabelecida no Rio de Janeiro e em áreas de 
São Paulo e Minas Gerais próximas à fronteira do Rio. A geração mais 
velha, influente até meados do século XIX e um pouco além, fora educada 
em Coimbra ou nas primeiras turmas das recém-fundadas faculdades de 
direito de Recife e São Paulo. A nova geração, por sua vez, compunha-se 
exclusivamente de formados nas faculdades brasileiras. No entanto, o grupo 
como um todo revelava forte tendência a se relacionar apenas entre si, tanto 
no âmbito da mesma geração quanto entre gerações, e este nepotismo 
naturalmente bloqueava a ascensão de um número crescente de bacharéis, 
em uma época na qual o número absoluto de colocações aumentava de 
modo muito lento. 
São Paulo era a região que tinha maior probabilidade de sofrer com o 
problema, pois o número de famílias em condições de financiar o estudo 
dos filhos na faculdade local era desproporcionalmente alto em comparação 
com o número de pais e tios capazes de influir com êxito nas nomeações. 
Além disso, os locais mais propícios para concentrar essa frustração dos 
bacharéis eram os núcleos urbanos. Ali, os filhos de fazendeiros, que não 
podiam ou não queriam mais tentar manter o status tradicional 
proporcionado pela posse da terra, lutavam para conquistar um lugar no 
funcionalismo público. Isso dava margem às lutas políticas pelos cargos e 
aos ataques cada vez mais inflamados contra os entricheirados círculos de 
poder da Monarquia. [Grifos meus] (NEEDEL, 1993, p. 21) 

 
 

Como se percebe nitidamente nessa citação, não era necessário só o diploma 

para uma carreira de “sucesso”, a família e as relações eram quase que 

determinantes na vida profissional e isso desde os tempos da Monarquia. A 

passagem, que apresentamos anteriormente de Francisco de Assis Barbosa, ajuda a 

corroborar essa afirmação quando expõe o futuro dos colegas ricos de Lima Barreto 

no Liceu Niteroiense. Com a proclamação da República e a crescente preocupação 

de parte de nossos líderes em modernizar o Brasil, valorizando os núcleos urbanos e 

tentando apagar a marca rural do país, a tendência é essa situação se agravar, ou 

seja, cada vez mais a figura do doutor se tornava mais importante e cada vez mais a 

disputa por um cargo através de um título e da influência familiar tornava-se mais 

forte. 
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Não só a influência da família dos diplomados era importante, mas também a 

participação intensa na rede de relações da elite. A obra A belle époque tropical é 

um estudo da influência europeia na formação da elite brasileira no final do século 

XIX e início do século XX. Nessa obra, o historiador norte-americano Jefrey Needell 

faz uma abordagem interessante dos cenários cariocas destinados a formar e 

estreitar laços entre os membros dos altos segmentos sociais. Os lugares 

sofisticados são os clubes, salões e teatros, como o Teatro Lírico, o Cassino 

Fluminense e o Jockey Club. O início da inserção dos jovens abastados nesse 

emaranhado de ligações, no entanto, dava-se principalmente nos estabelecimentos 

de ensino. Esse trecho retirado de Needell sobre o conceituado colégio Pedro II é 

interessante para corroborar e estender a temática que agora discutimos: 

 
A lista daqueles que freqüentaram o colégio revela que, geração após 
geração, os filhos das mesmas famílias, aparentadas entre si, por ali 
passaram, e que entre eles encontravam-se muitos dos conselheiros, 
ministros, senadores, titulares, assim como banqueiros, advogados e 
médicos importantes que controlaram as fortunas do Brasil imperial e 
republicano. Orgulhava-se a escola da passagem por seus portões de 
homens como Joaquim Nabuco, o visconde de Taunay, Rodrigues Alves, 
Washington Luís, Ferreira Viana e Antônio Prado. Ali, os filhos dos grandes 
latifundiários provincianos, dos magnatas do comércio, dos estadistas e dos 
políticos imperiais se conheciam, recebiam sua instrução e conviviam em 
pequenas turmas. Não raro travavam amizades justamente com os 
indivíduos e famílias com os quais conviveriam nos anos seguintes. [Grifos 
meus] (1993, p. 80) 

 

A citação mostra a convergência dos membros da elite brasileira nas 

instituições de ensino fortalecendo os elos que, de certa forma, sustentavam essa 

classe. Se essa convergência se dava nas relações sociais, ela também acontecia 

na formação dos jovens egressos das camadas favorecidas da sociedade. 

Além do abismo que havia entre a grande maioria das famílias que não podia 

custear o estudo dos filhos e a minoria dos jovens brasileiros que frequentava os 

respeitados estabelecimentos de ensino, a formação desses homens privilegiados 

era, desde os tempos monárquicos, alicerçada nos ideais europeus de ensino, 

principalmente franceses. Tanto na Monarquia quanto na República Velha, os filhos 

de fazendeiros, de homens de comércio e de profissionais poderosos tinham a sua 

educação iniciada em casa pelos pais ou tutores, quase sempre vindos da Europa. 

Essa educação tinha continuidade nos estabelecimentos de ensino que 
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centralizavam os estudos no pensamento europeu; “presumia-se que o objetivo a 

alcançar era a aquisição da cultura européia" (NEEDELL, 1993, p. 75). 

Logicamente que essa formação europeizada, mais particularmente 

afrancesada, dos jovens da elite tinha suas consequências na administração do 

país: 

 
Há algo de inevitavelmente alienante em uma educação que recorre a 
normas e modelos estranhos ao ambiente local. O impacto parece ainda 
mais problemático quando são levados em conta também os preconceitos 
da visão de mundo européia intrínsecos a esta educação. Durante o século 
XIX, os europeus (e os franceses, provavelmente, em maior medida) 
tiveram como pressuposto inquestionável a superioridade de sua civilização, 
perante a qual as culturas do que hoje se denomina Terceiro Mundo 
mereciam necessariamente apenas desprezo ou desdém. Em 1855, por 
exemplo, um titular brasileiro no exterior descobriu que um parisiense 
instruído era capaz de revelar a mais assombrosa ignorância sobre a 
América do Sul, a ponto de não saber onde ficava o Rio de Janeiro. Em 
1896, um jornalista parisiense no Rio escreveu sobre o “caráter nacional 
brasileiro”, com sua “apatia generalizada”, a qual ele comparava, “em seus 
efeitos [...] ao fatalismo dos muçulmanos, e ao niilismo dos budistas”. Em 
1909, a companheira de Anatole France, anfitriã de um salão famoso, 
comentou, quando seu amante partiu para uma série de conferências pela 
América do Sul, que ele estava “nos antípodas, rodeado de macacos, 
papagaios e selvagens”. Assim, quando aprendiam, de maneira tanto 
implícita quando explícita, a avaliar o Brasil segundo os padrões europeus 
da época, as crianças da elite eram eficientemente treinadas para desprezar 
seu próprio meio cultural e o das massas brasileiras. [Grifo meu] (NEEDELL, 
1993, p. 84-85) 
 

 
Com as informações de Needell, torna-se possível chegar a um ponto 

importante. Em sua maioria, os jovens financeiramente bem posicionados na 

sociedade e que tiveram essa educação voltada para a cultura europeia foram os 

modernizadores do Rio de Janeiro nos tempos da Belle Époque brasileira, líderes 

como Rodrigues Alves e Pereira Passos, este último teve até a alcunha de 

Haussman brasileiro, devido à sua profunda inspiração no remodelador de Paris. 

Enfim, foram esses homens e suas ações que fazem parte do discurso de Lima 

Barreto sobre a “sciencia” no Brasil. 

As informações que até agora apresentamos aqui sobre a formação de 

nossos líderes intelectuais com base em Jefrey Needell logicamente não são 

infundadas e essa situação realmente trouxe problemas para a administração de um 

país tão plural quanto o Brasil. Assim como ele, é comum vários outros estudiosos 

do final do século XIX e início do século XX apontarem para questões problemáticas 
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na ordem social desse período brasileiro. No entanto, é coerente fazer algumas 

pontuações para que a construção, que até agora fizemos, não pareça linear e 

unilateral no que diz respeito ao tempo de Lima Barreto. Em situação semelhante à 

abordagem que fizemos acerca da reelaboração do pensamento europeu no Brasil, 

são válidas agora algumas considerações sobre essa questão da formação 

afrancesada de nossos governantes e o impacto disso na sociedade brasileira. 

Ao se estudar uma determinada época, deve se ter em mente a pluralidade 

de relações existentes em uma sociedade e as relações tensas e cheias de nuances 

entre os vários segmentos dessa sociedade. Além disso, deve se considerar que 

estamos diante de um discurso sobre aquele tempo e não diante daquele momento 

real e, mesmo se vivêssemos aquela época, nossa percepção a respeito dela seria 

limitada. Portanto, nossa abordagem sobre a formação e atuação de nossos líderes 

intelectuais, embora necessária, deve ser entendida como um recorte para se 

estudar e problematizar o discurso de Lima Barreto sobre a “sciencia”. Logicamente 

que todo discurso sobre algo é redutor, é construído a partir de um ponto de 

enunciação. Não se trata, portanto, de considerar, neste trabalho, os homens que 

estiveram no poder no primeiro momento da República como líderes que só 

trouxeram malefícios ao Brasil devido à sua formação estranha às peculiaridades de 

nosso país. A tensa rede relações de poder e a constelação de intenções em 

relação à sociedade são por demais complexas e não cabe uma análise maniqueísta 

dessas circunstâncias históricas. É coerente acreditar que nossos governantes da 

República Velha, com a sua formação voltada para a Europa e nas condições em 

que se encontravam no comando de um país sofredor das consequências do 

imperialismo das potências desse continente, executaram ações sociais 

desencadeadoras das mais variadas situações, boas e más, de “progresso” e de 

“atraso”. Além disso, as medidas governamentais se alicerçavam nos intuitos mais 

variados de diferentes grupos da elite, indo desde os “bem intencionados sonhos” de 

um país afim às poderosas nações da Europa até a corrupção e à disputa pelo 

poder e pelos privilégios sociais.  

Para exemplificar nossas considerações podemos citar uma situação 

apontada pelo próprio Needell quando trata da educação europeizada de nossos 

governantes. O pesquisador não deixa de considerar que além da forte educação 

dos tutores e dos professores dos conceituados estabelecimentos de ensino da 
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época, cujos olhos eram voltados para o Velho Mundo, havia também outra cultura 

que chegava aos meninos nascidos em berço de ouro: a cultura popular vinda 

através das mulheres negras, que estavam presentes nos lares como babás, amas 

de leite, empregadas, etc. Assim como essa situação da educação dos moços ricos, 

houve outras em relação ao primeiro momento republicano que não foram tão 

uniformes como pensamos. Certamente, outras distintas e dúbias circunstâncias, 

como o exemplo que apresentamos de Needell, matizaram inúmeras situações 

sociais em que a “sciencia” servia de base na modernização do Rio de Janeiro.  

Para fechar nossas considerações, é valido recorrer novamente a José Luís 

Romero (2009). O autor de As cidades e as idéias frisa que espaço urbano não é um 

espaço de simples cisão, mas sim o resultado de constantes conflitos e 

combinações no encontro entre o “velho” e o “novo” no processo de transformação. 

Como afirmamos, quase sempre, ao estudar o primeiro momento da 

República no Brasil, o foco normalmente se direciona para as mazelas daquele 

tempo, que logicamente existiram e não foram poucas. No entanto, em meio a essas 

mazelas causadas pelas atitudes dos governantes, logicamente também houve 

benefícios para o país. A questão da educação europeizada dos líderes 

republicanos, causadora de uma visão preconceituosa em relação ao próprio país, 

existiu e contribuiu para ações colonialistas. Como o próprio Needell afirmou: “Os 

membros da elite eram, neste aspecto, colonialistas em seu próprio país” (1993, p. 

86). Porém, não se pode negar de todo o valor de muitos membros da alta roda 

social da época que se empenharam seriamente em sua formação, logicamente 

estribados em valores de sua classe social, e se esforçaram para construir um país 

que acreditavam ser o ideal.  Sobre esse ponto, é também em A belle époque 

tropical que encontramos um sóbrio e interessante quadro do perfil dos governantes 

do primeiro momento republicano. Vale lembrar também que a classe dos doutores 

não era tão homogênea no tocante à origem familiar. Embora a maioria e os mais 

prestigiados tivessem nascido em berço de ouro, provavelmente homens de outros 

segmentos sociais faziam parte desse grupo. Enfim, uma sociedade e um momento 

histórico são compostos de conflitos, de contrastes e de complexas relações 

administrativas. Certamente a riqueza dessas relações no processo de intervenção 

da “sciencia” no espaço urbano carioca pode ser encontrada nos detalhes das obras 

literárias e das crônicas. 
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Lima Barreto, ao construir discursos sobre esse momento da história 

brasileira, também focou os grandes problemas desse tempo. Cabe estarmos 

cientes de que a Primeira República que encontramos em suas obras é um discurso, 

uma construção e como toda construção nunca corresponde ao real em sua 

totalidade. Também vale considerar que, ainda que o autor tenha direcionado o foco 

de sua produção para as mazelas do primeiro momento republicano, um texto 

oferece muito mais ao leitor do que as intenções do seu criador ao escrevê-lo. Nele, 

podemos encontrar inúmeros discursos, além do discurso do autor, e detalhes que 

revelam significativos dados, pensamentos e relações sociais de uma época. Tendo 

em vista a intimidade de Lima Barreto com a crônica, é possível imaginar o quanto 

nesse gênero, que trata do cotidiano e que está muito presente em quase todo o tipo 

de produção do autor, há de detalhes sobre a Primeira República. Através da leitura 

das obras desse grande autor é possível se refletir muito a respeito da história do 

Brasil daquele tempo e também dialogar com o tempo atual. Tentaremos analisar Os 

Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo cientes de que o que Lima 

Barreto escreveu são versões do real, explorando em suas obras as complexidades 

das relações sociais, que vão muito além de simples oposições. 

Depois dessas considerações, voltemos à abordagem a que nos propusemos 

neste capítulo. Se a questão dos representantes da “sciencia” na estrutura social foi 

um dos pontos focados por Lima Barreto, outro que sempre esteve presente nas 

reflexões do autor foi o pensamento cientificista em relação à raça. Embora essa 

temática esteja bem pouco presente nos dois corpora que serão aqui analisados, ela 

é marcante no conjunto de obras do autor e vale à pena mencioná-la uma vez que 

estamos tratando de Lima Barreto e o primeiro momento republicano.  

Os romances Clara dos Anjos, Recordações do escrivão Isaías Caminha, 

Vida e Morte M.J. Gonzaga de Sá, além de alguns contos como O filho de Gabriela 

são importantes exemplos do olhar de Lima Barreto para a condição do negro numa 

sociedade recém-saída do período escravocrata e que respirava as teorias 

cientificistas sopradas da Europa. Em Clara, temos o drama de uma família indefesa 

diante do poder da família de um malandro de pele branca, que ostentava um nome 

inglesado como marca de superioridade. Encontramos nessa narrativa construções 

que exibem de forma patente visões preconceituosas em relação à raça, mas 

também bons exemplos da complexidade das relações sociais e dos esquemas de 
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sobrevivências que ultrapassam as visões preconceituosas e os ideais de 

organização social propostos pelos governantes. Em Isaías Caminha, um jovem que, 

ao tentar a vida no Rio, passa por diversos obstáculos e humilhações devido a sua 

cor e consegue determinada ascensão no trabalho por tomar, despretensiosamente, 

conhecimento da vida particular do patrão. Em Gonzaga de Sá, é o menino Aleixo, 

que é sensivelmente focado através de conjecturas sobre o seu triste futuro. Horácio 

é o filho da empregada Gabriela, menino que, depois passar por inúmeras privações 

materiais, perde sua mãe e é adotado pela patroa. Neste conto, apesar do 

sofrimento de Gabriela e seu filho, há uma relação de conivência entre a patroa e a 

empregada. O drama do menino continua após sua adoção, porém dessa vez é de 

ordem existencial, passando por vários desencontros consigo mesmo. 

Todas essas produções, logicamente, narram um pouco as consequências 

das teorias sobre raças disseminadas aqui no Brasil. A própria história familiar do 

autor serviu de ponto de apoio para que ele construísse sua visão sobre a questão 

das raças e também sobre a condição da mulher negra e mestiça no país daquele 

tempo. Se o contato com os rapazes bem nascidos, em bons estabelecimentos de 

ensino do Rio, ajudou o autor a construir um pensamento sobre a classe dos 

representantes da “sciencia” na estrutura social, a sua ascendência familiar também 

lhe ofereceu ângulos de visões interessantes sobre as teorias que hierarquizavam as 

raças. Situações como a possível paternidade da mãe de Lima Barreto, envolvendo 

negras, mulatas e homens brancos, eram recorrentes na sociedade brasileira e isso 

não passou distante da sensibilidade do autor, que tratou de forma especial o 

assunto em sua produção literária. Em Clara dos Anjos mesmo, encontramos mais 

do que em qualquer outro romance do conjunto de suas obras, um discurso 

inflamado sobre a condição histórica de exploração das negras e mulatas no Brasil. 

É possível perceber na obra, desde a epígrafe, o apontamento que o autor faz para 

o olhar de dominação de uma raça sobre outra. Após dedicar o livro à memória de 

sua mãe ele usa um trecho de João Ribeiro1: “Alguns as desposavam [as índias]; 

outros, quase todos, abusavam da inocência delas, como ainda hoje das mestiças, 

reduzindo-as por igual a concubinas e escravas” (BARRETO, 2001, p. 636). Sobre a 

                                                             
1 A referência sobre o trecho citado por Lima Barreto na epígrafe de Clara dos Anjos é incompleta, 

apresentando somente os seguintes dados que transcrevemos a seguir ipsis litteris: JOÃO RIBEIRO, História do 

Brasil, (pág. 103, 7ª edição). 
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questão da mulher, Eliane Vasconcellos, em seu trabalho intitulado Entre a agulha e 

a caneta: a mulher na obra de Lima Barreto (1999), apresenta um estudo 

interessante sobre acerca dessa temática. 

É, no entanto, em José Ramos Tinhorão (2000), que temos um significativo 

exemplo da sensibilidade, até exagerada, de Lima nesse assunto. É válida a 

exposição de uma passagem na vida do autor como forma de ilustrar nossa 

afirmação. Tinhorão lembra um acontecimento narrado por Antônio Noronha Santos 

a Francisco de Assis Barbosa sobre a atitude de Lima Barreto em relação à música 

Vem cá mulata do carnaval de 1906. O autor julgou a letra ofensiva às pessoas da 

sua etnia, chegando a abandonar o grupo de amigos que o acompanhava e entoava 

tal canção. Mais tarde, ele confessou que se lembrou da sua mãe e que “O convite 

“canalha parecia dirigido a ela” (BARRETO apud TINHORÃO, 2000, p. 37).  

Sobre essa atitude, o próprio Tinhorão observa o exagero da sensibilidade de 

Afonso Henriques, argumentando que a letra nada tinha de ofensiva (2000, p. 37). 

Enfim, nas reflexões que Lima Barreto construiu sobre seu tempo encontramos, 

logicamente, um cruzamento entre o individual e o coletivo. O cronista atento a todos 

os discursos sociais do seu tempo, não deixou de dialogar com esse discurso 

musical a partir da sua história familiar, do seu ponto de enunciação. Esse 

acontecimento apresentado por Tinhorão serve também para fortalecer as 

considerações que fizemos a respeito de um discurso sobre um tempo, ele nunca é 

portador de uma verdade absoluta do mundo real. Vale observar ainda que mesmo 

que se considerem exageradas certas situações no discurso de Lima Barreto, seus 

textos trazem detalhes de um tempo que vão além até das intenções do autor. 

Já abordamos até agora, de forma não tão sucinta, a questão dos doutores ou 

do bacharelismo e a “sciencia” em relação à raça como temáticas no conjunto de 

obras de Lima Barreto. Questões que, logicamente, fizeram parte do cenário da 

Primeira República. Resta-nos abordar um pouco de outro tema que será discutido 

em O subterrâneo do Morro do Castelo. 

Lima Barreto é um autor de temáticas urbanas, sua intimidade com as 

crônicas jornalísticas corrobora isso, e as abordagens que faz do cientificismo na 

sociedade brasileira recaem, principalmente, sobre as medidas que nossos 

governantes tomaram e que causaram impacto nos diferentes grupos que habitavam 
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o Rio de Janeiro. Uma dessas medidas é a interferência dos planejadores no espaço 

urbano carioca. O tempo de Lima Barreto foi também o tempo do Bota-Abaixo de 

Pereira Passos, momento em que significativas alterações no espaço do Rio eram 

feitas seguindo o escopo de modernização e inserção do país no panteão dos 

países civilizados.  

A questão da modificação do espaço urbano foi uma questão relacionada à 

“sciencia” que muito incomodou o autor, amante da diversidade da paisagem 

carioca. Em Vida e morte M.J. Gonzaga de Sá temos talvez a maior e a mais bela 

demonstração literária da paixão de Lima Barreto pelo espaço urbano carioca e da 

sua atenção com a memória desse espaço. É nela que encontramos uma pequena 

passagem que exemplifica bem a intensidade da relação amorosa entre o escritor e 

o Rio de Janeiro: “Saturei-me daquela melancolia tangível, que é o sentimento 

primordial da minha cidade. Vivo nela e ela vive em mim!” (2001, p. 565). Também é 

em Vida e morte M.J. Gonzaga de Sá que há outra passagem que aponta para o 

incômodo de Lima Barreto diante da racionalidade cientificista na transformação da 

paisagem: 

 
- Pense que toda cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso de todas se 
parecerem é gosto dos Estados Unidos; e Deus nos livre que tal peste 
venha a pegar-nos. O Rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, 
como a sua baía o é com ela mesma, por ser um vale submerso. A baía é 
bela por isso; e o Rio o é também porque está de acordo com o local em 
que se assentou. (2001, p. 577) 

 

Nessa obra, há bons exemplos de um tratamento carinhoso à paisagem 

carioca por parte do autor e essa demonstração de carinho, de certa forma, é um 

discurso apontando para os problemas das remodelações do espaço urbano vindas 

do pensamento científico dos engenheiros de formação positivista. Se o discurso 

sobre a “sciencia” e o espaço da cidade aparece assim em Vida e morte M.J. 

Gonzaga de Sá, em O subterrâneo do Morro do Castelo ele é construído de forma 

diferente. O discurso em relação à área espacial do Rio nessa obra é arquitetado 

principalmente com o riso e essa temática toma boa parte do palco da obra e 

compartilha esse palco com a questão dos planejadores urbanos. São duas 

situações fortemente relacionadas à “sciencia”. 
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É inegável o sentido do espaço na vida dos membros de uma sociedade. Há, 

em O subterrâneo do Morro do Castelo, um discurso interessante a respeito de 

questões que envolvem o pensamento científico a partir do espaço físico urbano. 

Lima Barreto explora nessa obra os contrastes e as nuances da “sciencia” na cidade 

do Rio de Janeiro nos tempos da remodelação a partir do arrasamento do morro do 

Castelo. 

A construção literária é extremamente carnavalizada. Nas ações de 

destruição desse morro, a partir da descoberta de uma passagem subterrânea, é 

desencadeado um escândalo que atrai as mais variadas pessoas, acarreta situações 

inusitadas e permite o estabelecimento de diferentes relações entre o tempo e o 

espaço. São nos detalhes das diversas situações ocasionadas pelo escândalo que 

se torna possível refletir sobre o discurso de Lima Barreto a respeito da 

modernização e o espaço, além de várias outras questões sobre o pensamento 

“científico” no tempo do autor.  

Modernizar uma cidade, além de várias outras medidas, é também remodelar 

sua área física, o que logicamente, implica tentativas de mudanças de concepções 

de vida e de comportamentos; emergem daí relações complexas e conflituosas entre 

espaço físico e cultural. O foco do autor recai principalmente em cima dessa 

situação. Como observador atento dos dramas dos vários e diferentes grupos sociais 

do seu tempo, ele traz à tona reflexões sobre a pluralidade do espaço urbano diante 

das diversas mudanças alicerçadas na “sciencia”. 

Depois desse capítulo que serve como um portal para o nosso trabalho, 

iniciemos então a análise do discurso de Lima Barreto sobre a “sciencia” em Os 

Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo. 
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2 - O CIENTIFICISMO E O RISO NA REPÚBLICA DA BRUZUNDANGA 

 

Nada de violências, nem barbaridades. Troça e 
simplesmente troça, para que tudo caia pelo 
ridículo. 
O ridículo mata e mata sem sangue. 
(“Coisas do Reino de Jambom”) 

 

 

 

2.1 – HISTÓRIA DA CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE OS BRUZUNDANGAS E 

CONFORMAÇÃO DA OBRA 

 

 

Uma análise eficaz dos discursos de uma obra deve-se ater não somente às 

palavras, mas também a vários outros pontos, que complementam e enriquecem os 

sentidos que ela traz. A questão da história de sua publicação, o seu momento 

histórico e a sua conformação, por exemplo, são itens que fazem parte dos 

discursos que se cruzam em suas páginas. No momento histórico, na conformação e 

no trajeto de criação e de publicação, encontramos pontos que ajudam a construir 

uma análise mais pertinente de um discurso veiculado através de uma produção 

literária e do tempo em que esse discurso foi construído. O trabalho a ser 

desenvolvido aqui tem necessidade de abordar questões como essas para 

interpretar, à luz da teoria da análise do discurso pensada por Bakhtin, o diálogo de 

Lima Barreto com o pensamento cientificista na obra Os Bruzundangas. 

De início, neste capítulo, vamos abordar brevemente a história da criação e 

publicação da obra Os Bruzundangas e a questão dos gêneros discursivos em sua 

conformação no intuito de interpretar melhor o diálogo de Lima Barreto com o 
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pensamento “científico” na sociedade da Primeira República. Para analisarmos o 

discurso sobre esse tipo de pensamento, precisaremos abordar, também, o recurso 

que Lima Barreto usa em Os Bruzundangas para desenhar a “sciencia”: o riso. Vale 

mencionar que a questão dos gêneros discursivos e o riso possuem uma relação 

íntima, então, após abordarmos a história da criação e da publicação de Os 

Bruzundangas e a manifestação dos gêneros discursivos, que também compõem o 

discurso do autor nessa narrativa, dedicaremos nossa atenção ao riso na obra. 

Atentaremos para como ele é construído com a finalidade de refletir mais adiante 

sobre a forma como Lima Barreto pensou o cientificismo e as mazelas que a crença 

nesse “saber” causaram na sociedade da República Velha.  

Por último, com as considerações feitas sobre gêneros e riso, nosso foco 

recairá sobre o discurso do autor carioca a respeito do cientificismo na estrutura 

social. Focaremos, para discutir os discursos cientificistas, as figuras do homem de 

letras e do doutor. Na obra, são eles que ocupam um lugar central na abordagem 

que Lima Barreto faz da “sciencia”. Através dessas figuras sociais, nós discutiremos 

como o cientificismo interferiu na sociedade, na hierarquização de cidadãos e 

atividades, sobre como influenciou as diversas instâncias e produções sociais e 

sobre como ajudou a cristalizar hierarquias.  

Embora tenhamos apresentado uma ordem a ser seguida, cada parte terá 

obrigatoriamente um pouco da outra, ou seja, haverá antecipações e rememorações 

de pensamentos construídos ao longo deste capítulo. A ordem aqui sugerida se faz 

por questão didática, pois os itens a serem estudados estão intimamente 

relacionados. Uma obra é uma totalidade e, ao mesmo tempo, uma parte viva da 

história, através dela constrói-se um pensamento sobre um determinado tempo, 

seguir rigidamente um roteiro ao analisá-la pode impedir um estudo mais eficaz dos 

discursos nela contidos. 

Comecemos, então, com um pouco da história da criação e da publicação 

desta narrativa de Lima Barreto. 
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2.1.1 – UM POUCO DA HISTÓRIA DA CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE OS 

BRUZUNDANGAS 

 

O texto aqui trabalhado é o que está nas Obras de Lima Barreto. Os 

Bruzundangas pertencem ao volume VII desse conjunto de livros publicados em 

1956 sob a orientação do escritor e biógrafo do autor, Francisco de Assis Barbosa. 

No volume dessa edição, encontramos além de Os Bruzundangas, Outras histórias 

dos Bruzundangas e As aventuras do Doutor Bogóloff. As considerações iniciais 

aqui apresentadas sobre o trajeto dessa produção literária apoiam-se, 

principalmente, nas informações dadas na parte inicial da própria edição de 1956, 

denominada explicação necessária, e no livro A vida de Lima Barreto, ambos os 

textos escritos por Francisco de Assis Barbosa. 

A narrativa classificada como sátira, logo após o título na página inicial, foi 

apresentada ao público em partes. Em 1911, Lima Barreto já fazia indicação em um 

artigo na Gazeta da Tarde a respeito de notas sobre o Império das Bruzundangas. 

Porém, também segundo Assis Barbosa, as “crônicas sobre a República das 

Bruzundangas – Estados Unidos das Bruzundangas – começaram a aparecer em 

janeiro de 1917 no semanário A.B.C., dirigido por Paulo Hasslocher e Luís Moraes, 

onde se encerra boa parte da colaboração de Lima Barreto na imprensa” (1956, p. 

19). Os direitos da obra foram vendidos, pelo valor irrisório de setenta mil réis, ao 

editor Jacinto Ribeiro dos Santos, que os publicou após a morte do romancista. Mais 

tarde, Raimundo Magalhães pronuncia-se em um artigo na Tribuna em 12 de 

dezembro de 1922 condenando a atitude de Jacinto Ribeiro de comprar 

definitivamente os originais por uma quantia insignificante e pela adulteração do 

título da obra. Magalhães defende que o título deveria ser Uma província da 

Bruzundanga, pois ouvira constantes repetições desse título na voz do próprio Lima. 

Francisco de Assis Barbosa, porém, pontua, na nota prévia da obra, a 

observação de Raimundo Magalhães afirmando que Lima Barreto já mencionava 

Império em 1911 e República em 1917, mas nunca em Província da Bruzundanga. 

Pelo pensamento de Barbosa, “o título correto seria: Notas sobre a República das 

Bruzundangas e não uma Província da Bruzundanga, como queria Raimundo 

Magalhães. Francisco de Assis Barbosa observa, ainda, que Os Bruzundangas 
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seriam um título inadequado, pois, na obra, reporta-se aos bruzundanguenses, no 

entanto, como se seguiu o original, decidiu-se manter o título. 

Além dessas questões, Jacinto Ribeiro não deu a devida atenção ao serviço 

de revisão dos originais, publicou-o mais de uma vez com vários problemas. “Mais 

tarde a empresa ‘A Noite’ adquiriu o espólio da firma Jacinto Ribeiro dos Santos e o 

livrinho passou a pertencer ao patrimônio nacional” (BARBOSA, 1956, p 21).  

Depois da morte do romancista carioca, em 1922, suas obras ficaram um bom 

tempo fora de circulação. Somente em 1956, Lima Barreto teve sua produção 

literária organizada e publicada. Esse trabalho se deu graças ao esforço de 

Francisco de Assis Barbosa, com a ajuda de Antônio Houaiss e Manuel Cavalcanti 

Proença. O conjunto de obras então é publicado pela Brasiliense. Daí em diante, 

houve regularidade na apresentação das obras do autor. Também o fato de Os 

Bruzundangas pertencerem ao patrimônio nacional gerou um problema nessa 

tentativa de publicação das Obras de Lima Barreto. No entanto, a família do escritor 

enviou um memorial ao presidente Getúlio Vargas e ele liberou os direitos autorais 

do livro. 

Após um pouco do trajeto dessa obra de Lima Barreto, direcionemos agora a 

atenção para a questão da conformação da narrativa, do diálogo de gêneros 

discursivos presente em Os Bruzundangas e da opção do autor por um estilo. 

 

2.1.2 – O DIÁLOGO DE GÊNEROS NA CONFORMAÇÃO DE OS 

BRUZUNDANGAS 

 

A criação de Os Bruzundangas, conforme os dados que apresentamos 

anteriormente, se dá na segunda década do século XX. Lima Barreto já mencionava 

em 1911 suas ideias sobre tal criação e em 1917 partes dessa obra já circulavam 

nas publicações jornalísticas da época. É um dado importante essa apresentação 

inicial em jornais, pois nela encontramos um estilo de escrita dotado de uma 

intenção em relação ao leitor, a proximidade com o tempo presente daquela época, 

além da escolha de traços de gêneros discursivos reveladores de uma proximidade 

da obra com a vida popular urbana, com o ambiente das esquinas, bares e cafés. 
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Esses traços do estilo e dos gêneros já estão relacionados ao fenômeno do 

carnaval, que se manifesta de acordo com o momento histórico de criação da obra. 

Embora a narrativa seja escrita e publicada no início do século XX, esse fenômeno 

popular está presente nela de diferentes maneiras, desde o trabalho com os gêneros 

até o riso. Nessa produção de Lima Barreto, o riso é essencialmente carnavalesco e 

possui características próprias do seu momento de criação. Embora esse riso não 

tenha a pureza da linguagem do carnaval em seu momento primeiro, ele apresenta a 

essência desse fenômeno popular como veremos adiante. E o que é o carnaval? 

Antes de prosseguir, são válidas e necessárias algumas linhas sobre esse 

fenômeno. 

O carnaval é popular e primitivo e migrou para a literatura dando origem, nela, 

a uma explosão de formas de expressão e de símbolos prenhes de sentidos. Ao se 

pensar nesse fenômeno popular e literário, deve-se ter em mente suas 

características básicas como a pluralidade, a constante renovação e o fato de que a 

carnavalização não acontece somente na estrutura de uma obra. Como um processo 

explosivamente vivo, ela, a carnavalização, se espalha numa produção literária em 

seus vários cantos proporcionando infinitas leituras. São nessas características que 

fundamentamos nossa análise do diálogo de gêneros na conformação de Os 

Bruzundangas. Atentemos para algumas considerações da teoria de Bakhtin para 

começarmos a refletir sobre a obra de Lima Barreto: 

 

Um dos problemas mais complexos e interessantes da história da cultura é 
o problema do carnaval (no sentido de conjunto e todas as variadas 
festividades, ritos e formas de tipo carnavalesco), sua essência, das suas 
raízes profundas na sociedade primitiva e no pensamento primitivo do 
homem, do seu desenvolvimento na sociedade de classes, de sua 
excepcional força vital e seu perene fascínio. [...] 
O carnaval propriamente dito (repetimos, no sentido de um conjunto de 
todas as variadas festividades de tipo carnavalesco) não é evidentemente 
um fenômeno literário. É uma forma sincrética de espetáculo de caráter 
ritual, muito complexa, variada, que, sob base carnavalesca geral, 
apresenta diversos matizes e variações dependendo da diferença de 
épocas, povos e festejos particulares. O carnaval criou toda uma linguagem 
de forma concreto-sensoriais simbólicas, entre grandes e complexas ações 
de massas e gestos carnavalescos. Essa linguagem exprime de maneira 
diversificada e, pode-se dizer, bem articulada (como toda linguagem) uma 
cosmovisão carnavalesca una (porém complexa), que lhe penetra todas as 
formas. Tal linguagem não pode ser traduzida com o menor grau de 
plenitude e adequação para a linguagem verbal, especialmente para a 
linguagem dos conceitos abstratos, no entanto é suscetível de certa 
transposição para a linguagem cognata, por caráter concretamente 
sensorial, das imagens artísticas, ou seja, para a linguagem da literatura. É 
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a essa transposição do carnaval para a linguagem da literatura que 
chamaremos carnavalização da literatura. [grifos meus] (BAKHTIN, 2005, p. 
122) 
 

Dessa citação longa sobre o carnaval e o processo de carnavalização, 

podemos perceber a questão da pluralidade, da mistura de expressões, de formas, 

de sentidos e de gêneros que há nessa relação entre esse fenômeno e a literatura. 

Pode se pensar que a transposição da linguagem carnavalesca para a literatura é 

algo vivo e mutante, que, assim como o carnaval, tem o poder de renovar o que o 

cerca e renovar a si mesmo. Como esse fenômeno popular se manifesta numa 

profusão infinita e imapeável de formas e gêneros, logicamente atinge também a 

conformação de uma obra literária, mais especificamente os gêneros discursivos que 

nela se cruzam de forma violenta. Portanto, acaba não sendo previsível e/ou 

abarcável a grande amálgama de gêneros discursivos que compõe uma obra 

carnavalizada, até mesmo porque os gêneros escapam muitas vezes de 

classificações. Além disso, um texto literário, sendo filho da complexidade de 

relações do seu momento histórico, vai sempre apresentar os aspectos do carnaval 

de acordo com a sociedade de sua época. O processo é criador e em cada obra 

carnavalizada vai se encontrar uma construção, com suas características 

carnavalescas, avessa a “padrões”.  

Se pensarmos que uma produção literária traz em si diferentes gêneros do 

discurso, devemos ter em mente que esses gêneros também não terão uma forma 

fixa e, consequentemente, darão origem a outros gêneros ainda não nomeados, não 

conhecidos. Enfim, a carnavalização não é algo estático, algo que se realiza por 

padrões pré-determinados e, muitas vezes, nesse processo, surgem sementes de 

formas discursivas novas. Evocando novamente Bakhtin: “O gênero sempre é e não 

é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo” (2005, p. 106). 

A linguagem carnavalesca se apresenta em várias criações literárias do 

século XIX e XX e, com certeza, de forma diferenciada em cada uma delas. 

Peguemos como exemplo de carnavalização o autor de Crime e castigo. 

Bakhtin, em Problemas da poética de Dostoiévski, faz um grandioso estudo 

da carnavalização nas obras desse autor russo, expondo e analisando aspectos do 

carnaval e como ele acontece na literatura desse romancista. Dostoiévski é um 
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escritor do século XIX, séculos depois da literatura carnavalesca da Antiguidade, da 

Idade Média e do Renascimento. Logicamente, o carnaval que aparece nas obras do 

autor de Crime e castigo não é o mesmo carnaval em seu estado primeiro na 

literatura. Bakhtin (2005) afirma que o romancista russo bebia em várias fontes 

literárias, em vários gêneros discursivos, desde os populares aos mais clássicos, 

além de fitar as situações do cotidiano, as humilhantes condições humanas, e a vida 

dos ofendidos e marginalizados. Embora em espaço social e tempo diferentes, a 

condição de Lima Barreto aproxima-se da de Dostoiévski. O autor carioca também 

era atento às misérias humanas, leitor de vários gêneros e de diferentes autores, 

observador do cotidiano e problematizador dos discursos populares e dos grupos 

mandantes, enfim, atento à riqueza da vida, que não pode ser reduzida a padrões 

literários enrijecidos, mas que pode ser vista num panorama mais amplo através do 

riso carnavalesco e da pluralidade dos gêneros. Dostoiévski e Lima Barreto eram 

atentos às complexas relações sociais, ao seu inacabamento, e para produzirem 

suas obras, abordando a sociedade de que eram parte, iam além do que os padrões 

literários de suas respectivas épocas permitiam. E, além do diálogo de gêneros, o 

riso foi um dos grandes aliados de Lima Barreto nas construções que ele fez sobre o 

tempo da República Velha. 

O autor carioca fazia parte de uma sociedade com complicados e autoritários 

ideais de modernização, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho. A 

sociedade dessa época, além de ser apresentada pelo discurso oficial, foi narrada 

pelas diferentes produções humorísticas. São elas que apontam para outros ângulos 

da República Velha. Encontramos em Elias Thomé Saliba (2002) e Isabel Lustosa 

(2008) um bom panorama do que foram essas produções de humor no Brasil na 

Primeira República.  Nesta época brasileira, essas produções em que se utiliza o 

riso passam por mudanças mais aceleradas devido à produção da imprensa, aos 

diferentes formatos de apresentação, como jornais, revistas etc. Também a visão 

dos produtores dessas narrativas se modifica por lidarem com um público de uma 

sociedade que vai se tornando mais complexa. O riso em Lima Barreto situa-se num 

trabalho literário mais elaborado como podemos deduzir a partir das informações do 

próprio Elias Thomé Saliba: 

 
Sabemos que esse processo cômico, intrinsecamente ligado à propaganda 
republicana e à transição do regime político, desdobrou-se em obras 
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literárias posteriores, de maior elaboração literária, como Triste fim de 
Policarpo Quaresma, de Lima Barreto talvez o registro cômico mais notável 
dos desmandos e da violência da época florianista. [Grifo meu] (2002, p. 62-
63) 
 
 

Se o riso mostra-se dessa forma em Lima Barreto, o carnaval na obra 

apresenta-se numa linguagem elaborada e de acordo o movimento da sociedade. 

Vejamos como isso se dá, retornemos à questão do carnaval. Uma vez que ele 

atravessou séculos na literatura e a literatura sempre esteve presente em diferentes 

sociedades e em diferentes tempos, obviamente, ele se apresenta diferente de suas 

formas inaugurais nas produções do escritor brasileiro, tanto no riso quanto no 

trabalho com os gêneros.  São bem vindas, nesse momento, mais algumas palavras 

de Bakhtin que servem para dar base ao nosso pensamento:  

 

Quando as imagens do carnaval e o riso carnavalesco são transpostos para 
a literatura, em graus variados eles se transformam de acordo com as 
metas artístico-literárias específicas. Mas seja qual for o grau ou o caráter 
de transformação, a ambivalência e o riso permanecem na imagem 
carnavalizada. [Grifo meu] (2005, p. 166)  

 

O riso e a conformação de Os Bruzundangas apresentam-se carnavalizados 

e, por isso, inseridos num processo literário dinâmico e criativo. A dinâmica e a 

criatividade carnavalesca, que se manifestam na obra, mantêm em si esses 

elementos basilares do carnaval: o riso e a ambivalência. A ambivalência apresenta-

se nos elementos carnavalescos reunindo neles aspectos opostos e inseparáveis: 

na vida, a morte; na coroação, o destronamento; no elevado, o baixo, enfim o duplo 

sentido que um elemento carrega em si. Na imagem da Bruzundanga, por exemplo, 

já encontramos um ideal de nação e o seu destronamento, da mesma forma que a 

ambivalência, a pluralidade está patente em vários pontos da obra. Essa criação de 

Lima Barreto, desde o título até sua organização em diferentes aspectos, apresenta-

se ambivalente e estruturalmente distante de muitas outras obras brasileiras 

conhecidas contemporâneas a ela. O grande diferencial dessa narrativa é devido à 

organização do texto e aos diferentes traços de variados gêneros discursivos que a 

compõem.  

A apresentação da obra ao leitor não se dá numa narrativa tradicional, ou 

seja, numa história única comumente centralizada em um enredo, com vários 
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personagens se relacionando e situados num tempo e num espaço. Nela 

encontramos um narrador distante, que não conta uma história, mas que apresenta 

um país ao leitor e, para isso, narra diferentes acontecimentos, descreve os 

aspectos mais variados desse país e discute sua organização. Tudo isso envolvendo 

traços de diferentes gêneros.  

É possível perceber na arquitetura dessa criação de Lima Barreto o trabalho 

com diferentes gêneros do discurso, como as narrativas populares, as narrativas de 

viagens, arremedos de discursos políticos, máximas, a crônica jornalística, a sátira e 

o romance. Vejamos. 

Dissemos que Os Bruzundangas foram inicialmente apresentados em jornal e 

por partes. São textos que discursam, através de uma nação imaginária, sobre o 

Brasil. Tendo em vista esse dado, chamaremos a obra neste trabalho de narrativa, 

embora não seja um tipo comum de narrativa, como já expusemos. Nossa opção por 

chamá-la assim se dá pelo fato de a obra reunir um conjunto de textos que se unem 

pela temática e, de certa forma, narrar a vida do Brasil no primeiro momento 

republicano. O gênero predominante é a crônica jornalística, gênero esse que marca 

quase todas as obras do autor carioca, afinal, Lima Barreto tinha muita intimidade 

com esse gênero. Além disso, há a presença forte da oralidade na voz do narrador. 

Acompanhando o pensamento de Bakhtin, esse narrador é uma “imagem de autor”, 

um jornalista que se declara autor dos textos sobre o exótico país com o nome de 

Bruzundanga. Esse diálogo entre os gêneros discursivos na estrutura da obra 

revelam uma riqueza carnavalesca na literatura. É até redundante dizer “riqueza 

carnavalesca”! Sevcenko observou bem essa pluralidade de gêneros nas produções 

do autor:  

 
A literatura de Lima Barreto se distribui por seis gêneros: romance, sátira, 
conto, crônica, epistolografia e memórias. Os processos literários com que 
os desenvolve correspondem à narrativa caracterizada pela combinação 
simultânea de gêneros, estéticas e estilos, à rejeição de artifícios retóricos, 
à linguagem comum e descuidada, à ironia tendente à sátira e a paródia. 
[grifos meus] (2003, p. 194) 
 
 

 
Os vários gêneros discursivos presentes na escrita de Lima Barreto são uma 

articulação consciente vinda do ideal de refutar padrões literários, que não são 
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capazes de expressar a riqueza do ser humano e da vida. Austregésilo de Ataíde, 

em carta ao nosso autor carioca, observou bem esse traço importantíssimo de sua 

criação literária:  

 

“As suas criações trazem tôdas as lacunas de sua vida, refletem a sua 
personalidade. Os seus tipos são variáveis, incertos, humanos, ilógicos, e 
traduzem, com perfeição, o caleidoscópio da existência, rebelde a leis, 
insubmissa a traçados, indo e vindo à mercê dos fatos, como estes galos de 
torre de igreja, móveis com o sopro dos ventos de tôdas as direções”. [...] 
(1956, p. 254, v. XVII). 

 

 O conjunto de obras, a opção por um estilo de escrita e pelo riso revelam seu 

ponto de enunciação. Como todo ponto de enunciação é uma escolha, é possível 

vislumbrar nele outros discursos, outros pontos de enunciação e um pouco (ou 

muito) de um momento desse enorme processo pelo qual todos nós passamos 

chamado de história. O que se pode depreender da opção de Lima Barreto por um 

estilo, por uma escrita diferente da escrita pomposa e academicista? Quais sentidos 

podemos tirar do diálogo de gêneros que cruzam em sua obra? Vejamos. 

É conhecido, e fortemente apontado pelos críticos do nosso autor, o seu 

desejo por uma escrita objetiva, livre dos adornos e do preciosismo vocabular, 

construída a partir de um ideal de literatura que atingisse a todos e ajudasse o ser 

humano na luta pela igualdade. Esse ideal de escrita já ia de encontro aos padrões 

literários traçados pelos conservadores homens de letras da Primeira República. 

Numa sociedade com ideais de modernidade, a ampliação e mistura de 

gêneros discursivos e estilos de escrita tornam-se necessárias para se dar conta das 

ações e relações humanas naquele momento. “Ora, como poderia o autor explicar o 

dinamismo e a variedade da vida, idéias e sensações através de uma repetição 

monótona e impessoal de regras academicistas?” (FIGUEIREDO, 1995, p. 114). 

Lima Barreto tinha consciência disso, logicamente. A escrita acadêmica, das belas 

letras, muito influenciada pelos ideais cientificistas, não conseguiria abordar a 

riqueza de relações sociais que o autor se propunha abordar. A literatura do autor 

não fechava os olhos para os segmentos sociais desconsiderados pelo poder 

republicano em seu primeiro momento, logo sua escrita mostra-se carnavalizada, 

refutando padrões e, dessa forma, se afinando com as várias culturas que circularam 
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no Rio de Janeiro do final do século XIX início do século XX. Nos romances do autor, 

encontramos, de forma patente, a principal característica desse gênero literário vivo 

e mutante: a diversidade de gêneros discursivos. 

Quando se menciona diversidade de gêneros, é comum nos lembrarmos do 

romance. Ele é fruto de uma ordem em mudança violenta e abraça diferentes 

gêneros que discursam sobre a sociedade. Em Questões de estética e de literatura, 

Bakhtin faz considerações sobre o romance interessantes ao pensamento que aqui 

desenvolvemos:  

 

O gênero romanesco não dispõe de uma posição imanente. Pode-se 
publicar um autêntico diário íntimo e chamá-lo de romance; pode-se publicar 
sob o mesmo nome um amontoado de documentos comerciais, pode-se 
publicar cartas pessoais (romance epistolar), pode-se publicar um 
manuscrito “que não se sabe por quem e para quem foi escrito e que não se 
sabe onde e por quem foi encontrado. (2002, p. 277) 

 

A partir das considerações do teórico russo, podemos pensar a obra Os 

Bruzundangas também como um romance, pois ela é um conjunto de escritos que 

apresenta o Brasil republicano. Por ser um romance abrange diferentes formas, 

envolve diferentes gêneros, como vimos na citação.  

Paulo Bezerra (2004, p. 693) nos lembra que “O romance interpreta o 

passado à luz do presente na perspectiva do futuro”. O tradutor de Bakhtin frisa que 

esse gênero por estar em formação e ser abrangente é capaz de dar conta desse 

imenso processo do qual todos participamos: a história. Em Os Bruzundangas 

encontramos o romance, traços da sátira, a crônica jornalística, recursos da narrativa 

de viagem e outras formas discursivas. Toda essa relação de gêneros na 

conformação da obra de Lima Barreto é a grande tentativa de se dar conta 

literariamente dos conflitos de um tempo, de não se fechar os olhos para 

determinados cantos sociais.  

Depois de nos atermos à abrangência do romance e sua relação com o 

corpus que aqui analisamos, vejamos os outros gêneros que ajudam a constituir a 

obra. Comecemos com a sátira e depois nos detenhamos na crônica jornalística e na 

narrativa de viagem. 
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A sátira, de acordo com Bakhtin (1999), em seus tempos inaugurais na 

Antiguidade, caracterizava-se por ser um gênero formalmente fixo em versos e por 

censurar ou ridicularizar atitudes e costumes considerados maus. Com o passar do 

tempo, ela perde essa fixidez na forma, mas mantém em sua essência o riso 

direcionado. De certa forma, Hodgart e Hernandez (apud ROCHA, 2006, p. 14) são 

concordantes com Bakhtin ao diferençarem a sátira como gênero, da sátira como 

tom. Em Os Bruzundangas encontramos essa segunda modalidade de sátira, ou 

seja, o teor satírico. Parte do próprio título já denuncia esse gênero nessa obra, ou 

seja, o subtítulo é a própria palavra sátira. Bosi é categórico quando se refere a essa 

obra, ele afirma que “Com Os Bruzundangas Lima Barreto fez obra satírica por 

excelência” (1994, p. 323). A narrativa é um riso direcionado à organização social, às 

ações governamentais e à cultura política mandante de uma terra imaginária que, na 

verdade, é o Brasil do início do século XX. 

Esse teor satírico se dá numa construção com alguns traços das narrativas de 

viagem. É possível perceber isso, principalmente, pelo caráter descritivo na 

apresentação do país dos Bruzundangas e pelo distanciamento do narrador. Ele, 

além de ser um jornalista, é um estrangeiro que conheceu a exótica terra numa 

viagem e escreve sobre ela em crônicas publicadas em um jornal. Isso é ostensivo 

em algumas passagens da obra, como esta: “DA MINHA VIAGEM à República dos 

Estados Unidos da Bruzundanga, tenho publicado, no A.B.C., algumas notas com as 

quais organizei um volume que deve sair dentro em breve das mãos do editor 

Jacinto Ribeiro dos Santos” (1956, p. 193). 

Essa passagem de Os Bruzundangas aponta para três questões importantes. 

Vejamos. Ela reforça o porquê da obra também poder ser chamada de romance, 

uma vez que a imagem de autor menciona a organização das notas que deverão ser 

publicadas em um volume, isso vai ao encontro do caráter abrangente do gênero 

romanesco já abordado aqui de acordo com o pensamento de Bakhtin. A segunda 

está relacionada ao fato da enunciação distante do narrador, que é um expediente 

muito usado em importantes obras da literatura como Cartas Persas de 

Montesquieu, Cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, As viagens de Gulliver 

Jonathan Swift. Tendo em vista o grande leitor que foi o escritor Lima Barreto, torna-

se evidente o quanto ele soube aproveitar desses diferentes gêneros, a sátira e as 
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narrativas de viagem. É um trecho de Francisco de Assis Barbosa, retirado da Nota 

prévia no início de Os Bruzundangas, que serve para fechar nossa afirmação:  

 
A intenção satírica é evidente. Leitor de Swift, Lima Barreto traçou nestas 
crônicas, à maneira do mestre das Viagens de Gulliver, uma série de 
caricaturas sôbre um país inexistente, que muito se assemelha ao Brasil, 
apresentando em traços rápidos e grotescos homens e costumes da 
chamada República Velha, com todos os seus vícios e cacoetes. [Grifo meu] 
(1956, p. 19) 
 
 

A terceira é o narrador se apresentar como um jornalista que escreve textos 

sobre a Bruzundanga. Daí vêm outro gênero: o da crônica jornalística. Esse gênero 

é o predominante na obra, seus traços são perceptíveis na linguagem cotidiana em 

que a obra é apresentada e no trabalho do autor com os detalhes. A flexibilidade da 

crônica permite a inserção de recursos estéticos que dialogam com as narrativas de 

viagem. O que esse diálogo da crônica com a narrativa de viagem na obra tem a nos 

dizer? Antes de buscar essa resposta, abordemos esse gênero, a narrativa de 

viagem, em Os Bruzundangas, começando com a questão do narrador. 

O narrador em Os Bruzundangas é um jornalista, que conheceu a 

Bruzundanga através de uma viagem, e esse jornalista deixa patente sua 

comunicação com o público mencionando as notícias emitidas por ele sobre essa 

exótica nação. Há um momento em que ele evidencia seu ponto de enunciação 

expondo o pedido de um leitor “curioso e simpático” para que ele publique 

informações sobre a Bruzundanga (p. 56). Percebe-se aí a tomada de uma posição 

diante do ato de narrar. O narrador é uma imagem de autor e essa imagem de autor 

é um homem da imprensa. Sobre isso, Bakhtin nos ajuda a prosseguir:  

 
O problema geral da autoria pessoal (problema de todo novo e específico já 
que a literatura do “autor em pessoa” é ainda uma gota no oceano da 
literatura popular impessoal) complica-se aqui pela necessidade de ter 
alguma máscara importante não inventada, que defina tanto a posição do 
autor em relação à vida que ele evoca (como e de onde ele, um homem 
particular, vê e revela toda essa vida privada), como também a sua posição 
em relação aos leitores e ao público (em cujo lugar ele participa do 
“desmascaramento” da vida, como juiz, investigador, “relator”, político, 
pregador, bufão e etc) [SIC]. 
O romancista precisa de alguma espécie de máscara consistente na forma e 
no gênero, que determine tanto a sua posição para ver a vida, como 
também a posição para tornar pública essa vida. (2002, p. 276-277)   
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Ao expor a Bruzundanga, o personagem jornalista, que também é narrador, 

se posiciona. Essa posição se mostra de várias formas como, por exemplo, a opção 

por gêneros e por um estilo ao usar a palavra. Detalhemos como esse 

posicionamento acontece na obra.  

O conteúdo do jornal é de consumo imediato, sua matéria é o tempo 

presente, sua linguagem é objetiva e sua abordagem é abrangente. A crônica 

jornalística apresenta essas marcas. Ao optar por figurar na obra como jornalista e 

utilizar o estilo de escrita desse gênero discursivo, o narrador se situa como um 

homem comprometido com a sua atualidade e bem próximo do mundo cotidiano do 

presente do leitor e com os olhos abertos para tudo, até mesmo para as 

reminiscências do passado que circulam no tempo presente. “O cronista revela 

também o instante, o atual, o presente, o que tem duração em curto espaço de 

tempo. A crônica é o próprio fato moderno. Seu consumo é imediato” (BORELLI, 

1996, p. 72). 

Ele se atém ao detalhe e ao pormenor e estes últimos são muito significativos 

para a história. “No detalhe está um universo”2. Para Walter Benjamin: “O cronista 

que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva 

em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 

perdido para a história” (1994, p. 223). 

Sobre os traços da crônica, especificamente em Lima Barreto, Beatriz 

Resende nos oferece uma importante contribuição para pensarmos os sentidos que 

emergem desse gênero na escrita do autor:  

 
Os aspectos literários das crônicas de Lima Barreto atravessam, cortam, e 
recortam essa argumentação pelo uso da ironia, pela utilização da 
linguagem que recusa o ornamental, mas não deixa de assumir 
peculiaridades que fornecem estilo, pela introdução de elementos ficcionais 
e recursos narrativos. Eventualmente essas crônicas tomam de empréstimo 
o feitio de cartas ou do diálogo dramático. 
A crônica crítica é, dos diversos modelos praticados, o tipo de crônica mais 
freqüente, expondo, de início, esta intenção. A opção por uma linguagem 
próxima à do leitor (que não é, forçosamente, o leitor culto de Machado) 
provoca a pesquisa de uma forma que proporcione a cumplicidade 
desejada. Este pacto implícito com o leitor é elemento fundamental neste 

                                                             
2 Frase dita pelo professor Luis Filipe Ribeiro durante o processo de qualificação deste trabalho em 31 de 

outubro de 2011. 
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que pretende se fazer uma voz que fale pela cidade. [grifo meu] (1993, p. 
94-95) 
 

Beatriz tece essas considerações sobre as crônicas de Lima Barreto a partir 

das reflexões de Gramsci sobre o “jornalismo integral”, ou seja, uma forma de 

jornalismo que não só atende às necessidades do leitor, mas que vai além, criando 

necessidades, desenvolvendo-as, dialogando com o público e estabelecendo uma 

conivência com ele. Nessa ação de buscar uma forma de escrita, há um 

posicionamento, um discurso sobre as relações sociais, estabelecido pela leitura e 

pela escrita. Além disso, a atividade literária do autor, negadora dos padrões 

literários vigentes, movimenta os gêneros discursivos e vice versa. À medida que se 

discute a escrita considerada padrão por grupos dominantes e usa-se uma escrita 

diferente, construções criativas vão se conformando nesse processo. Segundo Flora 

Süssekind (1987), Lima Barreto fazia uma reelaboração dos recursos do jornalismo 

aproveitando-os literariamente, o autor liberava processos estilísticos do folhetim e 

utilizava os recursos desse gênero para uma estética popular do romance. 

Em Os Bruzundangas, encontramos mais ostensivamente a crônica 

jornalística crítica; a sátira de teor e a narrativa de viagem. Cada um desses gêneros 

relacionados na obra nos conduz a interessantes conclusões. É agora que tentamos 

responder àquela questão anteriormente aventada: O que o casamento da narrativa 

de viagem com a crônica na obra tem a nos dizer? 

Se a crônica, literariamente trabalhada na obra, apresenta essas 

características relacionadas ao instante presente, ao leitor e seu cotidiano e ao 

pormenor, as narrativas de viagem ligam-se ao passado, estão intimamente 

relacionadas ao processo de mapeamento dos povos não-europeus. Elas 

apresentam o olhar do estrangeiro. Foram elas que ajudaram a “sciencia” a construir 

uma imagem dos outros povos. 

Na obra, encontramos a apresentação de uma terra exótica e distante e que 

faz parte das experiências do narrador. No entanto essa terra exótica, distante e 

imaginária, ela é a representação satírica do país atual desse mesmo narrador, que 

é um jornalista. Esse casamento entre esses dois gêneros em Os Bruzundangas nos 

permite pensar que a crônica dá uma força vivificante às narrativas de viagem. As 

descrições apresentadas pelo narrador viajante ganham o detalhe e o momento, que 
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permitem a visualização da Bruzundanga por outro ângulo, diferente do oficial. 

Esses dois gêneros, bem como os outros reunidos na conformação da obra, tentam 

dar conta de um país plural, discutir reminiscências do passado presentes naquela 

atualidade e, ao mesmo tempo, apontar para as tensões na ordem social idealizada 

em parâmetros estranhos àquele lugar. 

Além dessas considerações sobre os gêneros predominantes – sátira, crônica 

jornalística e narrativa de viagem -, em Os Bruzundangas, há mais algumas 

reflexões sobre o diálogo de gêneros na obra que necessitam ser feitas.  

Vimos o que se pode depreender a respeito do diálogo na obra entre alguns 

gêneros distintos como a crônica, a sátira e a narrativa de viagem. Assim como esse 

diálogo, logicamente há vários outros e cada um proporcionando interessantes 

interpretações. A análise que fizemos, serve para exemplificar a movimentação 

desses gêneros em Os Bruzundangas e como essa movimentação amplia as formas 

de ação dialógica e os sentidos dos discursos em seus textos. Em resumo, o diálogo 

de gêneros na obra é vivificante, amplia as formas de interpretação. Situações do 

carnaval vão desde a questão dos gêneros até a criação das personagens e as 

cenas que o autor construiu. Percebemos isso logo de início, no nome ambivalente 

da obra: uma nação que se deseja grandiosa e cujo nome significa bagunça, 

algaravia, trapalhada.  

Em Os Bruzundangas, como em outras obras do autor, encontramos 

situações carnavalescas que apesar de guardarem a essência do carnaval, 

diferenciam-se dele em seus momentos primeiros. Mesmo distante do carnaval puro, 

a força vivificante desse fenômeno não se perde. A opção pelos traços da crônica, 

pelo tipo de escrita, pelo riso e por construções ambivalentes ajudam a constituir o 

discurso de Lima Barreto sobre o tempo da Velha República. Para tentar dar conta 

desse momento e apresentar outros sentidos para ele, logicamente, é necessário 

usar o espaço que o carnaval oferece de pluralidade e renovação. Mais uma vez 

Bakhtin: 

 
É bem verdade que em todos os gêneros do sério-cômico há também um 
forte elemento retórico, mas este muda essencialmente no clima de alegre 
relatividade da cosmovisão carnavalesca: debilitam-se a sua seriedade 
retórica unilateral, a racionalidade, a univocidade e o dogmatismo. 
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A cosmovisão carnavalesca é dotada de uma poderosa força vivificante e 
transformadora de uma vitalidade indestrutível. 
   [...] 
A primeira peculiaridade de todos os gêneros do sério-cômico é o novo 
tratamento que eles dão à realidade. A atualidade viva, inclusive o dia-a-dia, 
é o objeto ou o que é ainda mais importante, o ponto de partida da 
interpretação, apreciação e formalização da realidade. [grifo meu] 
(BAKHTIN, 2005, p. 107-108) 
 

 
Embora a citação já diga muito, vale atentar um pouco mais para essa força 

vivificadora do carnaval em Os Bruzundangas. Não só nela, mas também em outras 

obras de Lima Barreto, há o diálogo com o fazer literário na Primeira República, com 

as formas da literatura naquela época. Se suas produções dialogam com a maneira 

de expressão literária, dialogam também com a intelectualidade daquele tempo, com 

os pontos de vista sobre literatura e sociedade e permitem repensar conceitos 

estagnados. Escolher um estilo de escrita e combinar gêneros é, de certa maneira, 

demonstrar no discurso uma visão das relações sociais, ou seja, exibir um ponto de 

enunciação no mundo, dialogar e balançar situações cristalizadas. Atentemos para 

as palavras de Luis Filipe Ribeiro para corroborar, ampliar e tornar mais 

esclarecedoras nossas afirmações: 

 
Na concepção do discurso, há duas operações essenciais e ineludíveis 
[SIC]: a seleção e a combinação. Um enunciador, para construir seu 
discurso, deverá, a cada momento, selecionar as palavras no vocabulário de 
que dispõe e combiná-las de acordo com as regras vigentes na sintaxe da 
língua naquele momento. Tais opções se dão permanentemente e, nem 
sempre, de modo consciente. Mas o resultado – o texto -, se expõe as 
opções assumidas, encobre todas as opções rejeitadas. O consumo só se 
revela por uma de suas facetas: aquela do resultado assumido. Mas sua 
marca torna-se indelével no resultado final, fruto que é de um complexo 
sistema de escolhas, orientadas por algum tipo de valor. Tais valores 
constituem a ideologia que preside à produção do discurso, naquele 
momento [grifo meu]. 
Assim, não há como pensar o texto como um produto neutro e seus valores 
como elementos exteriores e, de algum modo, acidentais. O próprio texto 
constitui um valor, na medida mesmo que resulta de opções derivadas de 
preferências diante de possibilidades divergentes. O texto já é ideologia, no 
sentido de que não pode ser neutro. (RIBEIRO, 1996, p. 41-42) 
 
 
 

A opção por um estilo de escrita é um dialogo com um estilo divergente e, 

logicamente, também a exposição desse outro estilo revelador de pontos de 

enunciação. Pelo estilo expõe-se o outro, contestam-se ou aceitam-se visões de 

mundo refletindo sobre elas. Ao discursar, por meio de sua criação literária, Lima dá 

um novo tratamento ao real, discute pensamentos cristalizados e vivifica o que se 
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encontra na estagnação das certezas, na visão unilateral de mundo. As certezas do 

primeiro momento republicano na criação literária de Lima Barreto são tratadas com 

o riso, que as destitui de autoridade. São harmônicos na produção do autor o estilo 

de escrita, a proximidade com a crônica jornalística e com as narrativas de viagem e 

o riso carnavalesco. Podemos pensar que o poder vivificante do carnaval tem muito 

a ver com a opção pelo estilo próximo ao da crônica jornalística e o uso do riso, pois 

todos circundam o momento presente, apegam-se à atualidade viva de forma 

renovadora e dialogante com uma estrutura conservadora. 

Ainda sobre os gêneros, há algo que deve se explanado em relação a Lima 

Barreto no que se refere à questão do sério-cômico. O sério-cômico, abordado há 

algumas linhas atrás em citação, baseia-se na experiência e não na lenda, essa 

última é cristalizadora, ao passo que aquela se mostra mais viva. Na ação discursiva 

de Lima Barreto encontramos a tendência para a vivificação, algo que acontece na 

obra Os Bruzundangas. Os traços da crônica crítica em sua literatura revelam o 

apego pelo dia-a-dia, pelo movimento e pela problematização dos mais variados 

discursos e uma contestação ao dogmatismo, às visões unilaterais e ao 

autoritarismo reinante nas crenças cientificistas, por natureza conservadoras. 

Podemos entender a opção pela escrita objetiva, pela abordagem de assuntos do 

dia-a-dia e pelo estilo apegado à crônica jornalística como uma posição diante das 

bases daquilo que se chamava de “ciência”.  

A relação entre o cientificismo e o mundo real se assentava numa visão 

autoritária. O “saber”, a “ciência” intervinham no real desconsiderando sua 

diversidade, ou melhor, considerando-o como simples objeto. Os pensamentos 

cientificistas eram divulgados e ganhavam, de certa maneira, o caráter de dogma. 

Enfim, uma relação, se é que isso pode ser chamado de relação, nada dialógica. 

Encontramos, de forma ostensiva, essa quebra da lenda em Os Bruzundangas no 

capítulo da Escola Samoieda. Nele, o narrador destrona a grandiosa lenda que 

cristaliza os ideais dessa escola literária. Veremos isso em um capítulo adiante. 

A opção de Lima Barreto pela conivência com o leitor através do estilo 

ancorado na crônica jornalística, como nos mostrou Beatriz Resende, pode ser 

entendida também como uma postura extremamente dialógica e, por isso, 

contestadora do autoritarismo cientificista que se espalhou pelos vários campos 
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sociais, como o literário, por exemplo, determinando formas ou fôrmas de escrita e 

espalhando pensamentos que se cristalizavam. Na verdade, duas situações que se 

complementam e se fortalecem: a retórica pomposa é valorizada como sinônimo de 

“erudição” e a “erudição” só pode ser transmitida por uma escrita pomposa. Outras 

formas de se pensar o mundo vivo e real são estigmatizadas. O estilo dialógico 

quebra isso. Conivente com o leitor, ele revela outras visões, estimula pensamentos 

contrários aos propagados por uma retórica elitista e prestigiada por grupos 

mandantes. Sobre isso, encontramos um exemplo interessante apontado por Carlo 

Ginzburg.  

O historiador, ao analisar o pensamento dos mélios em relação aos discursos 

dos atenienses na guerra do Peloponeso, nos dá um grande exemplo da retórica 

atraente, que seduz e cria verdades, e do diálogo, que repudia pensamentos 

solidificados:  

 
O que os mélios rechaçam é o discurso da retórica, feito para tentar 
conseguir o consenso popular. A ele, opõem o diálogo a portas fechadas no 
qual será possível discutir “sem belas frases” [...], sem dissimulação ou 
preocupações de consenso, coisas que, normalmente, devem permanecer 
ocultas à maioria. (2002, p.17) 
 

 
No primeiro momento republicano no Brasil, a linguagem rebuscada era traço 

de distinção intelectual e, consequentemente, também social. A linguagem dos 

considerados eruditos, dos doutores detinha um enorme prestígio. Refletir sobre a 

sociedade em outro estilo de escrita era complicado, no entanto Lima Barreto optou 

por isso mostrando claramente sua postura antagônica, a começar pela escrita, ao 

festival de “ismos” que dominava a sociedade e estigmatizava outros saberes: 

academicismo, beletrismo, cientificismo e outros. 

Apesar de tratar o carnaval muito relacionado à obra Os Bruzundangas, as 

considerações sobre esse elemento até agora ainda foram brevemente 

apresentadas e de maneira generalizadora. Além disso, essas considerações 

centraram-se na questão dos gêneros discursivos. Mesmo assim elas nos servem 

como entradas para o pensamento que iremos desenvolver adiante neste trabalho 

sobre o tratamento do discurso cientificista na obra através do riso. Tentou-se 

evidenciar aqui a coerência na enunciação de Lima Barreto, desde o seu trabalho 
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com os gêneros, até sua opção por um tipo escrita e pelo uso riso. Tudo isso 

assentado em um ideal. 

 

2.2 – O RISO AMBIVALENTE PARA A ORDEM E O PROGRESSO NA 

REPÚBLICA DA BRUZUNDANGA 

 

Já evidenciamos que a opção por um estilo e o trabalho com determinados 

gêneros revelam uma intenção discursiva e vimos um pouco do muito que essas 

opções e esse trabalho podem nos dizer em Os Bruzundangas. Agora veremos a 

questão da ambivalência, uma das características do carnaval muito presentes no 

riso em Os Bruzundangas. Vamos analisar como essa ambivalência se manifesta 

nessa criação de Lima Barreto e interpretar os sentidos que emanam da organização 

da obra em seus diferentes elementos. 

Sabemos que o riso em relação à nação bruzundanguense é uma visão, um 

discurso sobre o Brasil, a começar pelo significado do título e, como todo discurso, é 

uma versão do real. Mas como isso se dá em Os Bruzundangas e como o 

pensamento fundamentado no cientificismo é tratado nessa obra pelo riso? 

A obra é estruturada basicamente na descrição ou exposição da ordem de um 

país imaginário, das suas áreas governamentais, dos seus projetos, da sua 

literatura, das suas relações de poder, do seu ensino e de outras peculiaridades, 

instâncias e/ou categorias administrativas. A apresentação da Bruzundanga pelo 

jornalista narrador mostra uma organização político-social, que pelos seus 

governantes se apresenta séria e grandiosa. A construção de um país imaginário 

cujo sentido do nome apresenta vínculos com a confusão, com a trapalhada e com o 

mal feito, mas que é idealizado como grandioso e sério pelos seus líderes, é um tipo 

de oposição carregada de ambivalência, que oferece espaço para uma leitura bem 

interessante. 

Para entender a questão do riso carnavalesco, será necessária uma 

abordagem do carnaval em seu estado primeiro. Já focamos a questão do carnaval 

na literatura através dos tempos, sua inevitável modificação de acordo com o 
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momento histórico em que a obra é criada e com as intenções do autor que as 

construiu. Como exemplo desse processo, mencionamos a análise de Bakhtin das 

obras de Dostoiévski. Faltou abordar o carnaval na literatura mais próximo do seu 

estado inaugural, como fenômeno de manifestação popular. Isso ajudará a 

compreender de forma mais abrangente o carnaval na obra literária que aqui 

focamos, principalmente a questão da ambivalência do riso carnavalesco.  

O carnaval mais próximo do seu estado original encontra-se em obras de um 

passado mais distante, como Gargântua e Pantagruel. Bakhtin, em a Cultura popular 

na Idade Média e no Renascimento (1999), aponta para elementos do carnaval, do 

vocabulário popular, do comportamento e da rica linguagem da praça pública e da 

rua nessa obra de Rabelais. A narrativa desse autor do Renascimento se desenrola 

a partir da vida e das aventuras de dois gigantes, Gargântua e Pantagruel, 

respectivamente, pai e filho. Vale informar que Rabelais não foi o criador dessas 

duas personagens e isso reforça os laços da obra com a pureza carnavalesca. As 

palavras que se seguem, retiradas do texto A vida e a obra de François de Rabelais 

presente nas primeiras páginas da obra renascentista falam por nós: “Registre-se, 

portanto, não ter sido Rabelais o criador de Gargântua e, tampouco de Pantagruel, 

ambos mitos surgidos séculos antes” (AMADO, 2003, p. 17). Provavelmente, esses 

dois monstrengos e suas peripécias faziam parte de narrativas populares, como 

muitos outros. Daí já se vislumbra essa proximidade da criação de Rabelais com a 

cultura não-oficial. Se o escritor e médico humanista não criou os dois personagens, 

não deixou de mostrar seu talento ao construir uma obra com uma riquíssima 

variedade de elementos e situações do carnaval, explorando ao máximo o veio 

carnavalesco do riso em torno desses dois exóticos seres. Nessa obra renascentista, 

há o riso escandaloso, alegre, liberto das amarras morais, com a linguagem livre e 

popular e com a exploração do corpo grotesco, vivo e ambivalente. Essas são as 

grandes marcas do riso carnavalesco em seu estado primeiro. Esse riso, em seu 

estado bruto, não se apresenta em Os Bruzundangas, porém a essência dele se 

encontra nas apresentações que Lima Barreto faz dessa sociedade. Retornemos 

agora à questão do carnaval para detalhar esses seus aspectos originais. 

O carnaval é um fenômeno popular, amarrado à vida e à natureza humana e 

sua manifestação é feita com uma linguagem rica, carregada de múltiplas formas 

sensoriais. Em seu estado inaugural, o carnaval está ligado intimamente com a 
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festa, com a praça, com o corpo, com as necessidades humanas mais básicas, com 

o ser humano desenlaçado de ordens sociais uniformizadoras e massacrantes. Ele 

se insere no tempo histórico, na representação do homem vivo e em constante 

processo de renovação. O carnaval, por sua natureza, não aceita imposições de 

normas ou sacralização de afirmações, tudo ele relativiza e renova. O riso que dele 

emerge é um riso sem limites morais, alegre e destronador de tudo que coíbe a 

natureza humana. A obra de Rabelais traz esse fenômeno em suas páginas em um 

estado mais próximo do seu estado inicial, apresenta inúmeras situações 

relacionadas à natureza humana, à relativização de dogmas e aos prazeres 

basilares do corpo vivo, mutante, muito preso à natureza, distante da estaticidade 

das representações do homem feitas pelos artistas clássicos. Essas características 

atravessaram o tempo e se manifestaram de diferentes maneiras em obras literárias 

de diferentes épocas, mas sempre mantendo seus aspectos fundamentais. “Na 

literatura carnavalizada do século XVIII e XIX o riso, regra geral, é 

consideravelmente abafado, chegando à ironia, ao humor e a outras formas de riso 

reduzido” (BAKHTIN, 2005, p. 167). Bakhtin nos fala das formas do riso reduzido, 

mas não deixa de mencionar a “literatura carnavalizada”, ou seja, mesmo o riso na 

literatura modificado com o tempo, ainda está presente em muitas obras literárias o 

carnaval. 

Compreendemos, assim, que Os Bruzundangas são uma criação literária 

carnavalizada, que apresentam formas do riso reduzido do século XIX. Uma das 

marcas desse riso primeiro, que perpassou os séculos, é a ambivalência, que 

encontramos na obra aqui estudada. Vejamos as palavras do próprio Bakhtin na 

tentativa de chegar onde pretendemos na análise do discurso de Lima Barreto em 

Os Bruzundangas: 

 
Na base da ação ritual de coroação e destronamento do rei reside o próprio 
núcleo da cosmovisão carnavalesca: a ênfase das mudanças e 
transformações, da morte e da renovação. O carnaval é a festa do tempo 
que tudo destrói e tudo renova. Assim se pode expressar a idéia 
fundamental do carnaval. Contudo, salientemos mais uma vez: aqui não se 
trata de uma idéia abstrata mas de uma cosmovisão viva, expressa nas 
formas concreto-sensoriais vivenciáveis e representáveis de ação ritual. A 
coroação destronamento é um ritual ambivalente, biunívoco, que expressa a 
inevitabilidade e, simultaneamente, a criatividade da mudança renovação, a 
alegre relatividade de qualquer regime ou ordem social, de qualquer poder e 
qualquer posição (hierárquica). Na coroação já está contida a idéia do futuro 
destronamento; ela é ambivalente desde o começo  [grifo meu]. Coroa-se o 
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antípoda do verdadeiro rei – o escravo ou o bobo, como que inaugurando-
se e consagrando-se o mundo carnavalesco às avessas. (2005, p. 124) 
 

 
Os Bruzundangas são uma exposição de uma nação às avessas da ordem 

com que um segmento social sonhava naquele momento de modernidade no Brasil. 

O título da obra já é ambivalente. Significa algaravia, desordem, confusão, 

cozido mal feito. Já fica patente que a palavra bruzundanga, como nome desse país, 

apresenta uma oposição em relação ao ideal de ordem, de grandiosidade e de 

seriedade que se deseja na construção da imagem dessa pátria pelos governantes. 

Embora haja relatividade no conceito de alto e baixo (O que é alto e o que é baixo?), 

como sempre nos lembra Luis Filipe Ribeiro em seu trabalho de orientação, percebe-

se, dentro dos parâmetros sociais estabelecidos, o rebaixamento de uma ordem e de 

ideais considerados elevados por alguns segmentos sociais detentores de prestígio. 

O riso que emana dessa construção, além de carnavalesco, também apresenta um 

caráter satírico, direcionado, basta lembrar a relação entre a obra, o momento 

histórico e o lugar de sua produção: é o tempo republicano de construção do perfil 

de país, tempo de “Ordem e progresso” no Brasil. A pompa das “verdades” 

cientificistas e dos ideais do primeiro momento republicano aparece entronada nessa 

criação literária e, ao mesmo tempo, destronada de todo o seu poder e prestígio. 

Lima Barreto expõe em Os Bruzundangas a precariedade desse regime, cujos 

líderes se esforçaram para criar uma imagem grandiosa, principalmente através da 

iconografia, uma vez que o grande número de iletrados naquele tempo seria um 

obstáculo para se criar uma imagem através da palavra escrita. Em A formação das 

almas de José Murilo de Carvalho (1990), encontra-se um bom panorama dessa 

questão das imagens na República Velha.  

É relevante observar que as imagens criadas pelos artistas ligados ao poder 

republicano eram destronadas pelas manifestações humorísticas da época, como as 

caricaturas, por exemplo. Na iconografia do humor veiculada por alguns órgãos da 

imprensa daquele tempo, os ideais e as imagens oficiais da Primeira República eram 

ridicularizados, trazidos para o plano real, que era múltiplo e bem diferente dos 

ideais propagados pelos governantes. Nesse momento na literatura, Lima Barreto 

opta por uma escrita diferente dos padrões considerados “altos” (por um grupo 

literário mandante) e pelo riso com aspectos carnavalescos, mas reduzido, irônico e 
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direcionado, como forma de exibir novas visões do real. Também não podemos nos 

esquecer de que as manifestações do riso da imprensa daquela época deixaram 

marcas no riso literário do nosso autor carioca. A proximidade do seu estilo de 

escrita com as manifestações jornalísticas são notoriamente apontadas pela crítica 

literária e essa proximidade foi alvo de ataques de literatos conservadores. 

Encontravam-se e se rivalizavam no espaço da imprensa os literatos e a 

publicidade. Este considerado um trabalho inferior e aquele um trabalho mais bem 

elaborado. Encontramos como exemplo disso, o caso de um notável artista do riso 

daquela época. O talentoso Bastos Tigre, autor de vários trabalhos de propaganda e 

conhecidíssimo por seu trabalho humorístico, negava a autoria de muitos versos que 

compunha para a publicidade por considerá-los um trabalho menos elaborado: 

“Apesar do sucesso da propaganda, fazia questão de dissociar seu nome de uma 

solução considerada fácil, pouco trabalhada como o uso do ‘no entanto’. Mais 

importante era preservar sua imagem de homem de letras” [...] (BALABAM, 2003, p. 

19-21). 

O que hoje entendemos como formas de comunicação diferentes e 

adequadas a uma intenção, a um público e a um veículo, naquele tempo era um 

contraste de valores: de um lado homens de letras e mais eruditos, com uma escrita 

mais elaborada e, de outro, homens com uma escrita desleixada e associados à 

marginalidade intelectual. Logicamente que nesse caso há um distanciamento de 

saberes exibidos pelo uso da língua. De um lado uma língua cotidiana e 

marginalizada para se veicular conhecimentos partilhados por um segmento social e 

de outro uma língua erudita e valorizada por um grupo mandante. É evidente que 

essa situação não é tão maniqueísta assim. As diferentes variantes da língua 

sempre dialogam, se interpenetram e sofrem influência umas das outras. E essa 

situação na língua não foi diferente naquele tempo. Porém, o preconceito em relação 

a uma variante fora dos padrões cultos existiu entre a produção literária das belas 

letras e a produção jornalística e é isso que tentamos mostrar aqui com o exemplo 

de Bastos Tigre. 

Assim como estilo de escrita de Lima Barreto recebeu influência da produção 

jornalística, o riso que ele construiu em seu conjunto de obras também recebeu essa 

influência. A caricatura literária é um exemplo disso. Personagens como Floriano 
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Peixoto em Triste fim de Policarpo Quaresma, e Ricardo Loberant em Recordações 

do escrivão Isaías Caminha ratificam nossa afirmação. Em ambas as personagens, 

encontramos traços caricaturais que os fazem descer de um patamar idealizado. 

Loberant é o poderoso Edmundo Bittencourt, do Correio da Manhã. A caricatura 

desse líder ocasionou o encerramento das atividades de Lima nesse jornal e logo 

em seguida um fechamento à participação do autor por toda a grande imprensa.  

Em Lima Barreto, riso, estilo de escrita e proximidade com a crônica 

jornalística se encontram harmonicamente conformados em suas intenções e as 

manifestações do riso são carregadas de ambivalência. As palavras de Carmem 

Lúcia Negreiros de Figueiredo servem corroborar e ampliar o que dissemos a 

respeito do riso:  

 
“Para ridicularizar os graves defeitos e iniqüidades que considera 
limitadores da vontade humana, o escritor recorre a elementos típicos da 
arte de produzir a caricatura, através do texto literário. Busca a associação 
de traços animalescos aos retratos e atitudes das personagens, a fixação de 
detalhes grosseiros, ampliando-os para os olhos do leitor, e até as situações 
grotescas em que os valores elevados são rebaixados a motivos materiais e 
corporais. 
Diante disso, o leitor sai do campo da fantasia pura, pois os meios 
expressivos usados pelo artista trazem a transformação ridicularizadora do 
modelo, violentando as rígidas normas da elaboração artística do belo 
(1995, p. 24).  

 

Ao abordar com o riso a ordem brasileira através de um país imaginário, 

expõem-se outras faces dessa ordem, nega-se sua estrutura, quebra-se o seu perfil 

sério de nação desenhado pelos líderes daquele momento da história brasileira e 

revela-se um ideal de ordem excludente e desumano, que vinha se instaurando e se 

fortalecendo naquela época.   

 Em Os Bruzundangas, Lima Barreto expõe tudo o que se deseja para uma 

estrutura de uma sociedade civilizada, moderna e, nessa exposição, ri desse ideal 

de sociedade, expondo também, e principalmente, a precariedade do que se 

concebia como modelo de civilização e como se fazia no Brasil a sociedade 

“moderna” e “civilizada”. Nessa criação do autor, há o riso que mostra a alegre 

relatividade de uma ordem social. O país dos bruzundangas apresenta-se grandioso, 

conformado a partir de um ideal de estrutura, assentado em sua lenda fundadora, 

narrado pela sua literatura e representado por sua nobreza e por seus heróis. Por 
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outro lado, revela-se cheio de trapalhadas com seus erros, incoerências e problemas 

governamentais. Essa é a carga ambivalente dessa construção literária. 

É interessante observar que esses aspectos marcados pela oposição 

encontram-se unidos e inseparáveis, situação própria da ambivalência carnavalesca. 

“No ato do riso carnavalesco combinam-se a morte e o renascimento, a negação 

(ridicularização) e a afirmação (o riso de júbilo)” (BAKHTIN, 2005, p. 127). Na obra, 

apresenta-se o lado sério da estrutura social desse país imaginário e, nessa 

seriedade, o seu oposto, ou seja, o ridículo, o risível, a morte da sua seriedade 

unilateral, a destruição de sua estrutura dogmática. Esse processo extravasa a 

imagem da Bruzundanga, logicamente, a imagem do Brasil, torna visíveis aspectos 

que o sério não consegue apreender. Está aí uma característica do riso que, 

modernamente, tem sido focada: 

 
Estudar o riso no pensamento do século XX leva à constatação de algumas 
recorrências interessantes. A principal delas é uma espécie de leitmotiv 
presente em textos de proveniências e objetivos bastante diversos e que 
pode ser assim resumido: o riso partilha com entidades como o jogo, a arte, 
o inconsciente etc.; o espaço do indizível, do impensado, necessário para 
que o pensamento sério se desprenda dos seus limites [grifo meu] 
(ALBERTI, 2002, p.11). 

 
 

 É através do riso, nessa oposição, que podemos vislumbrar a relatividade, o 

efêmero e o desmoronamento dessa ordem com suas hierarquias, 

compartimentações e crenças em verdades eternas. Ele, o riso, surge da 

conformação da sociedade bruzundanguense construída por Lima Barreto, na 

crença de seus líderes, no seu ideal de literatura, nos seus ministérios e nas 

medidas administrativas. É um riso com as marcas do carnavalesco e 

conscientemente elaborado e direcionado.  Atentemos mais para a própria narrativa 

com o intuito de tornar mais sólidas as afirmações até agora feitas sobre o riso na 

obra. 

Há uma passagem interessante em Os Bruzundangas, que revela a 

consciência de Lima Barreto da importância do riso na exposição da estrutura social 

bruzundanguense, da diversidade e do direcionamento desse riso. Vejamos a 

menção que o próprio Lima Barreto faz de Rabelais:  
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Os costumes daquele longínquo país são assim interessantes e dignos de 
acurado estudo. Êles têm uma curiosa mistura de ingenuidade infantil e de 
idiotice senil. Certas vêzes, como que merecem invectivas de profeta 
judaico; mais, quase sempre, o riso bonanchão [SIC] de Rabelais [grifo 
meu]. 
O que ficou dito sôbre as suas duas nobrezas, penso eu, justifica êsse juízo. 
E para elas ainda é bom não esquecer que devemos julgá-las como 
aconselha Anatole France: com ironia e piedade. (1956, p. 64) 

  

O riso em Rabelais é um riso carnavalesco, alegre, ele mostra a relatividade 

do mundo, a efemeridade do poder e das hierarquias e a precariedade das certezas. 

Como Lima Barreto afirmou, é um riso “bonanchão”, adjetivo que podemos entender 

como a alegria pacífica e revolucionária que o olhar de uma criança proporciona. 

Riso desprovido de caráter denegridor, de agressividade, de unilateralidade e de 

autoritarismo, um riso capaz de oferecer outras visões do real, libertas de 

convenções sociais e hierarquias; um riso destruidor de pensamentos cristalizados, 

que sustentam posições e engrenagens sociais. Bem carnavalesco! De fato, o autor 

do Renascimento relativizou as verdades do poder e dos costumes da sua época: “... 

é efetivamente impressionante a perspicácia de Rabelais em apontar as virtudes e 

vícios dos ambientes literários e acadêmicos de seu tempo” (AMADO, 2003, p. 18).  

Nesse trecho de Os Bruzundangas, encontramos uma visão sobre o riso de 

Rabelais e essa visão está em consonância com os ideais de Lima Barreto. Se 

encontramos o riso de Rabelais, ou melhor, fortes marcas do riso carnavalesco, 

encontramos também outras formas de riso típicas do século XIX. É incrível como o 

próprio Lima Barreto demonstra ciência de que o riso para tratar aquela sociedade 

não poderia assumir somente uma forma, ou seja, há a necessidade do riso 

carnavalesco de Rabelais, mas também o riso de piedade, céptico e irônico. Além 

disso, ao mencionar o riso bonachão de Rabelais, Lima Barreto expõe uma face 

desse riso que está de acordo com a sua filosofia nas relações sociais: a negação 

da violência. Isso fica ainda mais patente se nos lembrarmos da epígrafe deste 

capítulo retirada de Coisas do reino de Jambom: “Nada de violências, nem 

barbaridades. Troça e simplesmente troça, para que tudo caia pelo ridículo. O 

ridículo mata e mata sem sangue” (BARRETO, 2001, p. 920). 

A produção literária de Lima Barreto apresenta em seu riso traços 

carnavalescos e peculiaridades da sociedade brasileira do final do século XIX e 

início do século XX, como a ironia e as marcas da produção jornalística. As 
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personagens que desfilam em suas obras e as situações que encontramos em suas 

criações trazem em si um riso mesclado, modernamente carnavalesco.  

 No que se refere ao direcionamento do riso, percebe-se claramente na 

citação relacionada à nobreza doutoral que o riso, no pensamento de Lima Barreto 

nesse recorte apresentado, deve ser usado principalmente para tratar os segmentos 

sociais mandantes. A passagem apresentada de Os Bruzundangas encerra a 

exposição que é feita na obra das duas nobrezas daquele país. A primeira é a 

nobreza doutoral, apresentada no capítulo dois da sátira, e a segunda, a nobreza de 

palpite, apresentada no capítulo três. A nobreza “doutoral”, como o próprio nome já 

diz, é composta pelos doutores: médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos e 

dentistas. Esse tipo de nobreza é adquirida através de um diploma, que dá ao 

detentor deste papel fama e privilégios. A segunda nobreza, o narrador chama de 

“nobreza de palpite” e ela se dá através das mais diferentes maneiras, não se firma 

em nenhuma lei ou é comprovada por qualquer papel. Nela, um cidadão daquele 

país quase sempre ascende economicamente, envolve-se com os discursos da elite, 

ganha prestígio e poder social e se intitula nobre. 

Essas nobrezas, tanto da Bruzundanga quanto do Brasil, são tratadas na obra 

com gargalhadas de teor altamente carnavalesco. Os doutores considerados como 

nobres passam por um processo de coroamento, porém nesse processo já ocorre o 

inverso: o destronamento dessa “casta”, a relativização de sua importância e de 

suas verdades. Nos “nobres doutores” está um equívoco social merecedor de riso e 

por trás desse riso encontram-se sérias questões político-sociais apontadas por 

Lima Barreto. Tivemos uma prévia dessa temática no primeiro capítulo deste 

trabalho e veremos isso mais detalhadamente neste capítulo a partir das 

construções com o riso que o autor arquitetou nessa obra. 

A ordem sociopolítica apresentada na obra, obviamente, é fruto da 

determinação dos segmentos sociais poderosos. Ao se afirmar que os costumes 

merecem riso, ironia e piedade, afirma-se que esses segmentos sociais, que 

mantêm esses costumes, também são merecedores de riso, ironia e piedade. Os 

doutores enobrecidos são representantes de pensamentos, considerados por Lima 

Barreto, como deturpados em relação ao saber na sociedade e toda essa 

deturpação serve como alicerce para privilégios sociais. Percebemos aí que a crítica 
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de Lima Barreto não é em relação à Bruzundanga e/ou ao Brasil em si, sua crítica é 

direcionada, principalmente, a grupos que, de certa maneira, determinam uma 

ordem propagando discursos que os favorecem. Daí o grande questionamento do 

autor em relação aos discursos dos líderes republicanos sobre a construção de uma 

nação moderna, grandiosa e alicerçada em discursos cientificistas. As afirmações de 

Beatriz Resende nos ajudam nesse ponto: 

 
Dentre estes há toda uma série que rediscute o conceito de Pátria com uma 
visão crítica surpreendente. A biblioteca deixada por Lima Barreto e 
inventariada por Francisco de Assis Barbosa confirma essa preocupação 
através da presença expressiva de volumes dedicados ao tema da 
organização política das nações [grifo meu]. (1993, p.46) 

 

 O riso da obra é direcionado para a maneira com que é feito um regime 

sustentado por uma elite social e não ao regime em si. No primeiro momento 

republicano, era intenso o desejo de se construir uma imagem de país moderno, de 

redesenhar o perfil do Brasil e combater a estrutura monárquica e colonial vista 

pelos nossos líderes como sinal de atraso. Esse desejo de modernidade, 

logicamente, era oriundo de padrões europeus de sociedade, que influenciaram 

diversos países como o Brasil. O grande problema apontado por Lima Barreto está 

na tentativa de “macaquear” o Velho Mundo, mais especificamente França, 

Inglaterra e Alemanha. Nisso residem os problemas na instauração de uma ordem 

moderna em um país recém saído da condição de colônia e da economia sustentada 

pela mão de obra escrava. É óbvio e redundante, mas necessário dizer novamente, 

que a nova ordem problemática era levada a sério por seus idealizadores e 

sustentada por uma elite social, que via no progresso da civilização meios de se 

diferenciar do populacho. O que analisamos aqui é o discurso de Lima Barreto a 

respeito de uma estrutura social e seu discurso é uma versão do real. Logicamente 

que essa versão é limitada como toda e qualquer versão. Provavelmente nas ações 

de nossos líderes houve boas e más intenções, assim como boas e más 

consequências.  

Sabemos que numa sociedade as relações, as ações e as consequências 

dessas ações são matizadas, nunca se apresentam em total claro-escuro. Embora a 

pena de Lima Barreto seja rígida para com os nossos líderes, é possível encontrar 

frestas nas suas obras que permitem ver além dos ataques que o autor fazia à 
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ordem social da Primeira República e aos seus líderes. Além disso, devemos 

considerar os homens como seres envolvidos em ideais de seu tempo. Não se trata 

aqui, portanto, de atribuir às ações e aos pensamentos dos líderes do primeiro 

momento republicano brasileiro uma carga conspiratória e nem também de colocá-

los no panteão dos deuses.  

Na seriedade com que os grupos mandantes da Bruzundanga e do Brasil 

tratam essa ordem está o riso, o ridículo que Lima Barreto traz em sua obra. O riso, 

que encontramos nas linhas de Os Bruzundangas explode o ideal de “Ordem e 

Progresso” do nosso país, ideal esse assentado naquilo que se chamava de 

“sciencia” e civilização. Assim como nos objetos do ritual carnavalesco, onde na 

sacralização já se encontra a dessacralização, na obra Os Bruzundangas 

encontramos a dialética carnavalesca, ou seja, um discurso que discute os 

pensamentos de uma hierarquia expondo as oposições na imagem do Brasil e 

exibindo na vida dessa imagem a sua morte e a possibilidade de se pensar uma 

outra ordem.  

É interessante também pensar que o riso ao estilhaçar a imagem permite que 

se enxergue a história fora daquela estrutura linear de narrativa tão combatida por 

Walter Benjamin (1994). As manifestações do riso são discursos não-oficiais, não se 

encaixam numa continuidade, numa completude, num discurso uniformizador da 

sociedade. Ao contrário, elas exibem cacos que possibilitam outras visões. Dentro 

desse pensamento que agora expomos, Saliba nos oferece algumas palavras bem 

pertinentes: 

 

Para além dessas formas mais tradicionais de estudo do surgimento das 
narrativas da nacionalidade, a história cultural, acompanhando as 
tendências da historiografia contemporânea, busca reconstruir os espaços 
de ruptura, os registros de alguns silêncios e as manifestações pontuais e 
fragmentadas. Muitas tentativas recentes não passam de esforços em 
buscar as formas fragmentárias de narrativas, desprezadas pelos meios 
cultos, pela história literária concebida como um constructo artificial, ou 
mesmo pela própria historiografia, que para forjar suas próprias 
representações da realidade precisa firmar-se no esteio das narrativas 
contínuas, sólidas e estáveis daquilo que pretende descrever. Se, como 
dissemos anteriormente, a representação humorística, mais do que mera 
percepção e sentimento da ruptura e da contrariedade, define-se, de forma 
ambígua, como uma epifania da emoção, ela também pode ser uma forma 
privilegiada de representação da história, pois se mostrou pouco suscetível 
de enquadrar-se numa narrativa. Portanto, analisar a representação 
humorística da nacionalidade é explorar a enorme ambivalência da 



71 

 

linguagem, em todas as suas formas, na construção de um discurso 
alternativo e de outras possíveis narrativas das nacionalidades. [Grifo meu] 
(2002, p. 31) 

 

Os Bruzundangas são um discurso sobre o Brasil que não se encaixa na 

linearidade das narrativas oficiais. A linguagem do riso nessa obra permite uma 

leitura atual rica de sentidos. Essa leitura, com certeza, expõe a Primeira República 

e os discursos cientificistas na estrutura desse sistema de governo.  

Após termos abordado a questão dos gêneros discursivos, a conformação do 

riso e alguns dos seus aspectos em Lima Barreto, caminhemos pela obra em busca 

dos sentidos desse riso e de sua relação com os discursos cientificistas. Vimos que 

os nobres doutores são representantes de um pensamento equivocado em relação 

ao saber, “a ciência”. Vejamos como Lima Barreto os trata com o riso e o que esse 

tratamento tem a nos dizer sobre a onda cientificista naquele tempo. O que podemos 

enxergar na sociedade através do perfil dos intelectuais risivelmente apresentados 

por Lima Barreto? 

 

2.3 – LITERATOS E DOUTORES: A NOBREZA INTELECTUAL DESTRONADA 

NO CARNAVAL BRUZUNDANGUENSE 

Ah! Doutor! Doutor!... Era mágico o título, tinha poderes e 
alcances múltiplos, vários, polifórmicos... Era um pallium, 
era alguma coisa como clâmide sagrada, tecida com um 
fio tênue e quase imponderável, mas a cujo encontro os 
elementos, os maus olhares, os exorcismos se 
quebravam. De posse dela, as gotas de chuva afastar-
se-iam transidas do meu corpo, não se animariam a 
tocar-me as roupas, no calçado sequer. O invisível 
distribuidor dos raios solares escolheria os mais meigos 
para me aquecer, e gastaria os fortes, os inexoráveis 
com o comum dos homens que não é doutor. 
(BARRETO, 1956, p. 54, v. I)  

 

O discurso de Lima Barreto em Os Bruzundangas sobre o cientificismo tem 

seu foco direcionado, principalmente, para os representantes da “sciencia” – os 

doutores -, que mantêm uma relação estreita com o poder e com as letras. Em “Os 

samoiedas”, vamos ver que os literatos e a concepção cientificista de mundo 

encontram-se muito próximos.  
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Nesta parte focaremos, principalmente, o capítulo que aborda a literatura 

elitizada da Bruzundanga – Escola Samoieda -, pois nesse capítulo encontram-se 

relevantes situações a respeito do pensamento cientificista tratado com o riso. Além 

disso, essa parte inicial da obra, de certa maneira, resume a relação da “sciencia” 

com as outras instâncias da estrutura social da Bruzundanga, tratadas ao longo do 

livro. Isso não significa que trataremos somente desse capítulo, logicamente que os 

outros também serão abordados, mas não tão detidamente como o primeiro. Nos 

demais, analisaremos e problematizaremos pontos que essa parte inicial não 

apresentou. 

Temos de início duas partes importantes a serem consideradas em nossa 

análise: o prefácio e a epígrafe. No prefácio, Lima Barreto faz alusão a uma 

produção literária seiscentista: a Arte de furtar. O que é possível se depreender 

dessa relação dialógica nessa criação do autor carioca? A relação que ele 

estabelece entre A arte de furtar e Os Bruzundangas é de explicação do objetivo do 

seu livro. A partir da ementa que introduz o quarto capítulo do livro do Padre Antônio 

Vieira, Lima justifica a publicação de suas “despretensiosas ‘notas’” – Os 

Bruzundangas. O autor afirma que a Bruzundanga com seus ladrões e seus grandes 

males pode ajudar o Brasil a se livrar de piores males e ladrões. A obra escrita por 

ele pode servir de ensinamento para o nosso país. Eis o trecho do prefácio com a 

ementa de a Arte de furtar grifada, que Lima Barreto usa para explicar o intuito do 

seu livro: 

 
Contudo, e talvez por isso mesmo, os seus costumes e hábitos podem 
servir-nos de ensinamento, pois, conforme a Arte de furtar diz: “os maiores 
ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões” [grifo meu]. 
Por intermédio dos dela, dos dessa velha e ainda rica terra da 
Bruzundanga, livremo-nos dos nossos: é o escopo dêste pequeno livro. 
(BARRETO, 1956, p. 30)   

 

Percebe-se aí a literatura como forma de ajudar a sociedade a se enxergar, a 

se conhecer. Está patente, desde o início, o ponto de enunciação de Lima Barreto, 

seu desconforto com o modelo social que ganhava força na época republicana e 

com as relações sociais que se fortaleciam no seio deste modelo. Da mesma forma 

que a Arte de Furtar serve como Espelhos de Enganos, Os Bruzundangas, para 

Lima Barreto, também apresentam esse poder revelador. Logicamente, essa 
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proximidade estabelecida por Lima Barreto revela algo. Façamos uma explanação 

sobre essa criação seiscentista. 

A Arte de furtar é uma obra composta em 1652 pelo Pe. Antônio Vieira. O 

nome completo desse livro é extenso: Arte de Furtar, Espelhos de Enganos, Theatro 

de Verdades, Mostrador de Horas Minguadas, Gazua Geral dos Reynos de Portugal. 

Pelo título tem se ideia do caráter da obra, da abordagem crítica e escandalosa da 

ordem social que nela se faz e da intenção de servir como um espelho que mostre 

toda a face feia do regime português daquela época. O livro de Vieira é de teor 

altamente moralizante, um discurso sobre as ladroagens. De certa forma, a obra 

mostra-se como uma crônica ou um retrato das relações públicas e administrativas 

em Portugal. Manoel Bomfim, em A América Latina: males de origem, tece o 

seguinte comentário sobre essa criação literária: “O que era no século XVII a moral 

pública vê-se (e com todo o relevo de uma pena sarcástica e inexorável) na Arte de 

furtar do padre Antônio Vieira” (2005, p.127). Bomfim, nesse seu trabalho sobre a 

América Latina, aponta para a situação de Portugal no período do Brasil colônia. No 

entendimento do autor, a lusitana gente, ou alguns segmentos dela, acostumou-se à 

cultura do saque, da exploração, das relações de favor, situações que impediram o 

desenvolvimento do país em diversos setores, principalmente no da intelectualidade. 

Esses vícios, segundo Bomfim, foram trazidos para o Brasil e, no momento 

republicano em que nossos líderes tentavam criar para o país uma imagem de 

nação moderna, dentro dos padrões europeus, muitos “intelectuais” só 

consideravam como obstáculos a esse progresso a questão das raças “inferiores”, 

da miscigenação e do clima tropical. É evidente que esse pensamento do Padre 

Vieira, que aqui nos serviu para ajudar a construir nossa análise, se desdobrado 

abre caminhos para uma imensa discussão. 

 Lima Barreto afirma no prefácio de Os Bruzundangas não ter lido o quarto 

capítulo de a Arte de Furtar, abriu-o ao acaso e encontrou a ementa que achou 

interessante para justificar sua obra. O teor da obra de Vieira afina-se com a posição 

do homem e escritor Lima Barreto, mas não somente pelo teor moralizante. A 

produção literária do autor carioca vai muito além do aspecto moralizante, ela é 

reflexiva, apresenta contundentes questionamentos às relações político-

administrativas na República Velha. Alguns críticos afirmam que suas obras 

apresentam uma base moralizadora. Mesmo tendo em vista que a palavra moral não 
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pode ser entendida limitadamente, dentro da concepção restrita que ganhou, como 

forma de controle social e conservação de uma estrutura excludente, preferimos 

acreditar que a obra de Lima é reveladora uma posição humana dentro do 

pensamento maximalista em que o autor acreditava. 

A afinidade entre a criação do Pe. Vieira e a obra de Lima Barreto se dá no 

intuito enunciativo dos autores: expor e refletir organizações sociais corroídas, que 

contribuem para o sofrimento humano e para a desigualdade social. É nessa 

exposição de estruturas sociais injustas que encontramos a justificativa para a 

menção dessa criação literária do século XVII. Ao aludir a Arte de Furtar, Lima 

Barreto evidencia a opção por um ideal e por uma forma de se fazer literatura: a 

literatura com uma missão social, segundo a denominação de Nicolau Sevcenko 

(2003). 

A menção a esse escrito seiscentista não está por acaso ali, mencioná-lo 

associando-o ao escopo de Os Bruzundangas é mostrar sua identificação com uma 

proposta de trabalho com as letras. Esse ideal de literatura para Lima Barreto 

revelado nessa relação dialógica ainda nos diz mais. No início do prefácio, quando 

ele afirma que a obra de Vieira causou muito barulho entre os eruditos, já 

percebemos seu interesse por uma literatura ostensivamente voltada para as 

questões sociopolíticas, reveladora e barulhenta, não temerosa de forças 

repressoras; uma literatura humanizadora, capaz de investir contra estruturas 

massacrantes e lutar pela igualdade entre os seres humanos. O que há nesse tipo 

de trabalho literário escolhido e que aqui nos interessa? 

Nesse tipo de literatura está patente a cosmovisão carnavalesca, que sempre 

renova velhas estruturas. Realmente a Arte de furtar é uma obra polêmica, 

desmascaradora e com fortes traços carnavalescos, a começar pelo título. Temos 

nele dois opostos: um elevado, a arte, e o outro baixo, o furto. A prática do roubo, 

que se oculta no poder e na sofisticação, é trazida para o público sem suas vestes 

nobres, nua e exagerada. Os pilares da sociedade portuguesa são exibidos de forma 

escancarada. A exposição da sociedade lusitana por Vieira traz um aspecto 

marcante do carnaval: o escândalo revelador e expositor de comportamentos. Em 

uma boa parte dessa narrativa, Vieira apresenta as várias formas de furtar: os que 

furtam com unhas maliciosas, descuidadas, singelas, dobradas, agudas entre outras. 
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Pelo o que se percebe no prefácio, nesse aspecto carnavalesco de a Arte de 

furtar, está Lima Barreto, que prefere um fazer literário sem enfeites, 

desmascarador, sem sutilezas que possam dificultar a compreensão. Talvez por isso 

possamos entender que o riso do nosso autor não caminha para um trabalho com a 

ironia fina, como acontece em Machado de Assis. Nele, há a escolha de um riso 

mais direto, mais próximo da gargalhada carnavalesca para tratar de coisas da 

sociedade da Primeira República, como o poder dos discursos cientificistas. Isso não 

quer dizer que a ironia só exista nos textos de Machado de Assis e que essa forma 

de riso não esteja presente nas criações de Lima Barreto. Em ambos os autores 

existe o riso irônico, só que em gradações diferentes. São distintos e grandiosos 

modos de manifestação literária. 

Escrever fora dos padrões da escrita luxuosa naquela época é um 

posicionamento na sociedade. Uma escrita pomposa e afinada com a “erudição” e o 

academicismo era, normalmente, fruto do pensamento de grupos sociais ligados ao 

poder e crentes no saber cientificista. Esse tipo de fazer literário é revelador de uma 

visão excludente, que não foca os grandes males sociais e que só concebe a 

palavra e a arte para alguns considerados intelectualmente refinados. Em Os 

Bruzundangas, esse segmento da literatura brasileira daquela época é trazido para a 

praça com as vestes e rituais dos acadêmicos samoiedas e ali e destronado a partir 

da figura do nobre literato. 

Ao se mencionar os ladrões na Bruzundanga, tinha-se em vista apontar para 

o que a ladroagem poderia causar para o ser humano, tornar visíveis as injustiças 

sociais causadas por essa prática e o quanto desumana ela era. A menção à Arte de 

furtar indica o desejo por uma literatura que ajude o ser humano a resolver seus 

problemas e a caminhar para uma sociedade mais justa e digna. Daí já pressentimos 

o teor de Os Bruzundangas: assim como a Arte de furtar, o norte dessa obra de Lima 

Barreto é expor injustiças causadas por pensamentos e práticas socialmente 

cristalizados. Essa exposição é feita através do riso, que nos permite ver o mundo 

real de maneira diferente do pensamento sério, alcançar considerações que a 

seriedade não consegue.  

Os discursos cientificistas na Primeira República eram formadores de crenças 

geradoras de situações injustas nas mais variadas situações, desde o desprezo por 
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outros saberes até à hierarquização racial. De certa forma, os dogmas do 

cientificismo na sociedade eram uma forma de negar o direito de muitos. O riso em 

relação a isso faz com que esses pensamentos cristalizados sejam vistos por outros 

ângulos. Ele, o riso, possibilita ver bem os roubos feitos através dos discursos 

cientificistas, a exclusão social justificada de várias maneiras por esse “saber”, 

desde os lugares sociais de prestígio reservados para grupos que comandam, pois 

são “detentores” do conhecimento “científico”, até a rotulação de grupos de pessoas 

como inferiores. 

Em Os Bruzundangas, o autor ri dos dogmas cientificistas entranhados na 

organização social na República Velha. Um deles é o da teoria das raças. Atentemos 

para essa questão.  

Dos vários discursos cientificistas, aqueles que diziam respeito às raças foram 

os que talvez mais tenham causado desconforto em Lima Barreto. Em vários 

momentos no conjunto de sua produção literária ele questionou esses postulados. 

Leiamos suas próprias palavras em O diário íntimo, que não deixam dúvida a 

respeito de quanto o autor se preocupou com as leis da “sciencia”, principalmente 

com aquelas que diziam respeito à raça: 

Vai se estendendo, pelo mundo, a noção de que há umas certas raças 
superiores e umas outras inferiores, e que essa inferioridade, longe de ser 
transitória, é eterna e intrínseca à própria estrutura da raça. 
Diz-se ainda mais: que as misturas entre essas raças são um vício social, 
uma praga e não sei que coisa mais feia. 
Tudo isto se diz em nome da ciência e a coberto da autoridade de sábios 
alemães. 
Eu não sei se alguém já observou que o alemão vai tomando, nesta nossa 
lúcida idade, o prestígio do latim na Idade Média. 
O que se diz em alemão é verdade transcendente. Por exemplo, se eu 
dissesse em alemão o quadrado tem quatro lados seria uma coisa de um 
alcance extraordinário, embora no nosso rasteiro português seja uma 
banalidade e uma quase-verdade [grifo meu]. 
E assim a coisa vai se espalhando, graças à fraqueza da crítica das 
pessoas interessadas, e mais do que a fraqueza, à covardia intelectual de 
que estamos apossados em face dos grandes nomes da Europa. Urge ver o 
perigo dessas idéias, para nossa felicidade individual e para nossa 
dignidade superior de homens. (2001, p. 1267) 

 

Lima Barreto aponta para a autoridade dos “sábios” ao classificar a raça 

humana em superiores em inferiores. É notório nessas palavras o seu 

posicionamento diante da ordem que se instaurava tendo como base a crença nos 

postulados cientificistas e, além do seu posicionamento, uma reflexão sobre a ordem 
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mundial alicerçada nessa crença. O autor expõe, ao ironizar as “verdades” ditas em 

alemão, a condição dos países periféricos diante da força das metrópoles europeias, 

o poder dos discursos “científicos” dessas nações produtoras de “sciencia” e as 

consequências negativas dessa relação autoritária entre nações. Está aí a ciência, 

ou melhor, o que se chamava de ciência, como justificativa para práticas de 

dominação e fortalecimento do imperialismo europeu e a importância do verbo na 

solidificação de pensamentos que favorecem grupos. O quadro social era de 

exclusão e grande parte dessa exclusão se dava pelo binômio “erudição” e 

“ignorância” associado à língua e também à raça. Se algumas línguas são mais 

ouvidas ao veicularem saberes, outras não são, por serem faladas por povos 

considerados “inferiores”, povos que, segundo os que estavam no poder, nada têm a 

ensinar. Isso vai se reproduzindo em outras esferas sociais, dentro de cada país. 

Na República Velha, a visão de nossos governantes era bem linear em 

relação a diferentes grupos sociais no percurso da história. A tentativa de não 

reconhecer manifestações populares nesse período brasileiro é reveladora disso. 

Acreditava-se no progresso como um ponto a ser atingido por todos os países e os 

grupos que se afastavam dos padrões de modernidade eram sinônimos de atraso, 

de resíduo de um tempo retrógrado. O índio e o caboclo e suas respectivas culturas, 

por exemplo, eram o atraso. Eram raças e culturas que, segundo o pensamento do 

poder na época, não atingiram a civilização. Nessa varredura cientificista está muito 

da relação de poder, de imperialismo e de colonialismo. Os saberes que as 

metrópoles europeias produziam e divulgavam era inquestionável e digno de 

aplausos, ainda que dissessem “que o quadrado tem quatro lados”. 

Encontramos questionamentos a essa ordem social injusta não só no discurso 

literário de Lima Barreto. No momento em que o Brasil sofria as consequências da 

avassaladora onda cientificista, o médico Manoel Bomfim, anteriormente citado, 

combateu, em A América Latina males de origem, o pensamento em relação à 

hierarquização racial:  

 

Tanto vale discutir logo toda a célebre teoria das raças inferiores. Que vem 
a ser esta teoria? Como nasceu ela? A resposta a estas questões nos dirá 
que tal teoria não passa de um sofisma abjeto do egoísmo humano, 
hipocritamente mascarado de ciência barata, e covardemente aplicado à 
exploração dos fracos pelos fortes [grifo meu] (2005, p. 267-268). 
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O autor discute toda a questão cultural nos problemas brasileiros e aponta 

para as relações desiguais que nosso país manteve com os países do Velho Mundo, 

apontando para essas relações como uma das explicações para o nosso “atraso” 

diante das potências desse continente. O pensamento de Manoel Bomfim não 

encontrou grande acolhida pelo mundo acadêmico da época, porém hoje se mostra 

atualíssimo nas discussões sobre o poder dos discursos científicos no trajeto do 

imperialismo europeu. Contemporâneo de Bomfim, Lima Barreto cogitou 

literariamente em Os Bruzundangas, e em várias outras obras, sobre o perigo do 

pensamento cientificista, principalmente no que concerne à questão racial. As 

consequências desses discursos se desdobravam em terríveis situações de 

iniquidade social, uma delas é a produção de saber dos países periféricos, 

desconsiderada pelas grandes potências europeias. É, de certa forma, a “covardia 

intelectual” de que estamos apossados diante dos grandes nomes da Europa, como 

o próprio Lima Barreto escreveu. 

Na atualidade, podemos pegar como exemplo de estudioso de tal questão, 

abordada por Lima Barreto há quase um século, Walter Mignolo (2004). Ele reflete 

sobre o trajeto da ciência no mundo e suas consequências nas relações entre 

países europeus e países colonizados. Em seu artigo Os esplendores e misérias da 

“ciência”: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica, 

o autor trata do autoritarismo nas relações entre países a partir dos discursos 

científicos. Colonialidade, segundo Mignolo, é a condição dos países colônias diante 

do poder dos países produtores da ciência (alguns países europeus). Ainda que os 

povos não produtores de ciência, os países considerados periféricos, tenham muito 

a oferecer ao mundo, o saber deles não é tão propagado e conhecido devido ao 

ponto de enunciação em que eles discursam e à língua que falam. Para Walter 

Mignolo, colonialidade da língua é colonialidade do ser, é a condição de silêncio 

imposta pelos colonizadores. Com isso podemos imaginar quantos saberes foram e 

são desconsiderados na ordem mundial com essa relação autoritária. 

Vamos ver na obra de Lima Barreto um discurso sobre os grandes problemas 

sociais que tinham como causa a crença cega na concepção cientificista de mundo, 

crença essa que cruzou as diferentes áreas do saber brasileiro e serviu de norte 
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para o pensamento de muitos dos nossos intelectuais durante a tentativa de inserir o 

Brasil no palco dos países “modernos”. Os fios dos discursos cientificistas 

envolveram a sociedade em suas diferentes áreas, como a literatura. Interpretemos 

então agora essa questão da “sciencia” e sua influência nas letras.  

A exótica sociedade bruzundanguense começa a ser apresentada ao leitor 

pela sua literatura. O que as letras desse exótico país têm a ver com a “ciência” e 

com estrutura social? 

O capítulo logo após o prefácio não é enumerado como primeiro, mas 

somente batizado de “Capítulo especial Os Samoiedas”. De fato, é um capítulo 

especial, pois nele encontramos a essência dessa obra no que se refere aos 

discursos cientificistas tratados com o riso. A abordagem que o narrador faz da 

literatura bruzundanguense exibe situações relacionadas aos dogmas “cientificistas” 

que se apresentam presentes de várias maneiras nas diferentes áreas daquele país.  

A epígrafe dessa parte inicial de Os Bruzundangas apresenta-se interessante 

para se começar a analisar o discurso ou os discursos nessa produção do autor. Se 

no prefácio temos o indicativo do rumo denunciador da obra, da opção por uma 

literatura voltada para as questões sociais e políticas, na epígrafe percebemos uma 

grande preocupação com a organização da vida em torno dos postulados do 

cientificismo. Ela é um trecho bíblico que diz: “Vazios estais de Cristo, vós que 

justificais pela lei: da graça tendes caído” (1956, p. 31). Quais sentidos emergem 

dessa passagem bíblica em Os Bruzundangas? Analisemos. 

Essa passagem da Bíblia pertence à “Epístola de São Paulo aos Gálatas”. Na 

carta de São Paulo, menciona-se a “confusão” semeada por “falsos doutores” entre 

a população da Galácia. Essa confusão se dá pela defesa de outro evangelho por 

esses homens, pela afirmação deles de que a fé em Jesus pregada por Paulo não 

bastava para assegurar a salvação. Para se salvar eram necessárias as práticas das 

leis de Moisés e a circuncisão. O “tempo da Graça” mencionado na passagem é o 

tempo após a vinda de Jesus e esse momento opõe-se ao momento da lei Mosaica, 

conjunto de diretrizes e mandamentos, que todo judeu deveria seguir rigorosamente 

para ser salvo. Por essa Lei, apenas o povo judeu era o povo “Eleito”. No tempo da 

Graça, a salvação é estendida a todos. Com a vinda de Cristo, os não-judeus podem 

receber as bênçãos de Deus através da palavra de Jesus. Paulo argumenta na carta 
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que não existem dois evangelhos, mas somente um: o de Cristo, e que antes da lei a 

verdadeira base do ser humano é a fé em Jesus.  

Percebem-se nessa situação duas concepções conflitantes de mundo: uma 

calcada na lei, menos espiritualizada, desprovida do sentimento de fé, mecânica e 

mais autoritária; a outra, voltada para a fé e para o sentimento. É nesse sentido que 

Lima Barreto se apega para começar a refletir sobre a sociedade bruzundanguense 

através da literatura. Na epígrafe está a grande discussão entre racionalidade e 

emoção, subjetividade. 

A palavra lei traz consigo as ideias de imposição, de uniformização do 

comportamento, de lógica, ordem e racionalidade, algo que, muitas vezes ou quase 

sempre, se contrapõe à natureza humana. Uma sociedade, que traz em sua divisão 

de classes uma nobreza doutoral, casta formada por doutores ou homens de 

“sciencia” já evidencia um apego a uma visão de mundo cientificista. É uma 

sociedade cujos líderes se apegam à proposta de uma ordem mais racional do que 

humana e que colocam em um patamar a superioridade do saber “científico” e os 

outros saberes fora das decisões. Pela epígrafe, Lima Barreto já expõe uma das 

consequências do cientificismo na sociedade da Primeira República. 

São faces desse tempo brasileiro de “Ordem e progresso”, que Lima Barreto 

literariamente nos mostra. Esse tempo foi o momento em que a doutrina positivista 

abrasileirada se fazia presente nas diferentes áreas de nossa sociedade e que os 

sonhos com o fim do atraso a partir da “sciencia”, da técnica e dos inventos 

tornavam-se intensos: 

 

Esses ideais modernos, condensados no que então era visto como a 
associação indissolúvel entre os conceitos de progresso e de civilização, 
redesenhavam o quadro internacional, acenavam com a possibilidade de 
um otimismo sem limites em função das conquistas da ciência e da técnica, 
impunham uma determinada concepção de tempo e de história, e ocultavam 
aos olhos da grande maioria o reverso de um panorama apresentado, 
quase sempre, como uma espécie de parusia terrena na qual as conquistas 
da técnica e do engenho humano transformariam a barbárie das guerras no 
reinado da emulação entre os países mais aptos, destinados a anunciar, por 

todo o orbe, a boa-nova da redenção do atraso. (NEVES, 2008, p. 19)  

 
 
 

Porém, esses sonhos, calcados nas conquistas da técnica e da ciência, eram 

de certa maneira convenientes para grupos que se mantinham no poder. Os 
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benefícios da sociedade “científica” e racional não chegavam a todos, muito pelo 

contrário, excluía vários segmentos sociais. “Ciência” e poder estavam muito 

próximas e essa relação no Brasil mostra-se complicada e bem distante dos ideais 

da verdadeira ciência. Diferentes correntes ideológicas europeias, ao chegarem ao 

Brasil, ganhavam o tom verde e amarelo e serviam de argumento para os interesses 

de muitos líderes. Aqui, “Cada partido escolhia e filtrava o que podia, e como podia, 

das fontes prestigiosas do tempo” (BOSI, 1992, p. 285). O pensamento positivista 

vigente no nosso país daquela época foi uma dessas correntes, que chegou aqui no 

Império, mas se fortaleceu na primeira fase republicana. Sobre ele e seus efeitos 

nos primeiros momentos da República, vale agora uma abordagem. 

Grosseiramente aqui exposto, podemos dizer que sua vertente mais lembrada 

é a que concebia a organização social a partir de teorias e não a partir da própria 

realidade social. Em outras palavras, uma visão autoritária, que acreditava ser 

possível colocar em fôrmas a sociedade e o ser humano, que via os segmentos 

sociais desfavorecidos como objetos, seres “inferiores” a serem beneficiados por 

seres superiores. Enfim, uma visão autoritária e intervencionista e que serviu de 

orientação para muitos líderes da Primeira República.  

O veio autoritário do positivismo torna-se central nas medidas aplicadas à 

sociedade, porém nessa gerência de base positivista na República Velha nem tudo 

acontece de acordo com a cartilha governamental. As várias ações do governo 

republicano se deparam com um Brasil bem plural e bem discordante do positivismo 

interpretado por nossos líderes intelectuais. O discurso de Lima Barreto ataca o 

autoritarismo e a exclusão no momento pós-monárquico no Brasil, mas não deixa de 

apresentar as ações dos segmentos sociais desfavorecidos integrantes dessa 

estrutura injusta. É evidente que a tentativa de estruturação da sociedade dentro dos 

padrões de nação estabelecidos pela Europa, a crença cega na “sciencia” e a ordem 

mundial, que se conformava naquele momento, alijavam vários segmentos da 

sociedade. Disso não há sombra de dúvida. Porém, não se pode acreditar que, 

nesse momento de imposição, havia uma passividade total por parte da população 

desconsiderada pelo poder vigente. A grande parcela da população “excluída”, à sua 

maneira, se organizava, construía esquemas de sobrevivência e dava sua resposta 

à organização social modernizadora e cientificista. Não é possível considerar os 

segmentos sociais populares como simples objetos que foram massacrados por uma 



82 

 

ordem. Estamos focando aqui o autoritarismo do pensamento cientificista e das 

ações de nossos primeiros líderes republicanos, mas cientes de que embora a 

proposta governamental deles se baseasse numa relação autoritária e unilateral e 

que tentava transformar a população em objeto, isso não acontecia. Acreditar nessa 

relação unilateral é ver os segmentos populares como simples objetos, incapazes de 

qualquer ação. Bakhtin (2003, p. 271) nos ensina que em qualquer diálogo, nunca 

há uma postura passiva do considerado receptor, sempre ocorre uma resposta, 

mesmo no silêncio.  

Nos segmentos populares há vontade, decisões e respostas geradoras de 

mudanças. Nas próprias narrativas de Lima Barreto encontramos vidas suburbanas 

que ignoravam e muito o ideal modernizador e cientificista daquele tempo e, de certa 

forma, rejeitavam uma ordem ou se adaptavam de acordo com suas possibilidades 

visando à sobrevivência. Logicamente que ignorar não significa necessariamente 

rejeitar, mas podemos considerar essa atitude de não se envolver, por parte de 

muitos grupos, como uma resposta. Parcelas da população arranjavam formas de 

sobrevivência física e cultural. Na varredura do poder oficial em busca da 

modernização, houve articulações populares, de diferentes formas. O próprio riso 

nos vários segmentos sociais é uma resposta ao discurso governamental e às 

medidas que atingiam à população. 

Devemos entender que o discurso de Lima Barreto, embora muito focado 

nessa organização social marcada pelo cientificismo e pela racionalidade, não vê, de 

forma alguma, a população “excluída” como objeto de um sistema. O autor aborda 

os sofrimentos da população alijada, mas não os vê como totalmente passivos 

diante dos mandamentos governamentais. Ao contar a história de vida dos 

populares desfavorecidos, o autor denuncia injustiças, desrespeitos oficiais, 

estruturas excludentes, mas também exibe vidas que se organizam fora dos padrões 

com o intuito de sobrevivência, física e cultural. De fato, na Primeira República são 

constantes as manifestações um tanto conflituosas dos segmentos sociais populares 

com o intuito de sobrevivência cultural em meio à onda cientificista. Vale 

acrescentar, também, que as próprias manifestações culturais populares, como 

formas de sobrevivência, não eram de todo conflituosas com a gerência cientificista. 

Elas dialogavam com o poder embasado na “sciencia”. Sobre isso, as palavras de 
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Angela Marques da Costa e Lília Moritz Schwarcz são bem adequadas para 

fecharmos essa observação sobre a relação entre população e gerência positivista: 

  

Mas engana-se aquele que pensa que o final do século era só feito de 
invenções. Mesmo que afastadas dos centros mais elegantes, as festas 
religiosas e populares continuavam a mostrar como a ciência muitas vezes 
convive com a espiritualidade e o misticismo. Estamos falando não apenas 
das solenidades da Semana Santa, com suas procissões tradicionais – a do 
Encontro e a do Enterro -, ou da festa da Penha (cuja origem, na cidade do 
Rio de Janeiro, data de 1635), mas também das procissões de santos ou as 
que se devotavam às famílias. Essa religiosidade se estendia às festas 
profanas, como o entrudo e, mais no início do século, o Carnaval. Com 
efeito, o entrudo, considerado excessivo e um tanto “bruto” pelas 
autoridades locais, começava a ceder lugar ao Carnaval. Em 1900, por 
exemplo, enquanto o chefe de polícia do Rio de Janeiro declara guerra ao 
entrudo e permite o uso de bisnagas-relógio, com água perfumada, o 
Carnaval era exaltado por sua animação. [...] 
As festividades populares apareciam na contramão desse processo 
civilizatório que implicava, entre outros, desafricanizar costumes e inibir 
manifestações de rua. (2000, p. 90-91) 
 
 
 

Continuemos agora com a abordagem em Os Bruzundangas do pensamento 

positivista na Primeira República. 

O trecho bíblico da carta de São Paulo aos gálatas, usado na epígrafe, é o 

indicativo inicial da discussão que Lima Barreto promoveu nessa obra sobre a ordem 

racional e cientificista que se instaurava no Brasil, principalmente, sobre o que diz 

respeito à lei. O positivismo verde amarelo esteve presente nas bases de diferentes 

áreas acadêmicas. O Direito é uma das áreas que até hoje apresenta em sua 

conformação o pensamento positivista. “Entre nós, quase tudo o que houve de 

sistemático em termos de Direito do Trabalho, portanto no plano do Estado, ou 

visando à sua intervenção, recebeu o selo positivista” (BOSI, 1992, p. 296). Essa 

força da ideologia positivista, obviamente, não passaria despercebida por Lima 

Barreto. É evidente que o embate do nosso autor não seu deu com o positivismo em 

sua totalidade, mas sim com o pensamento dessa doutrina filtrado por nossos 

líderes com intuito de atender a interesses de grupos e sustentar uma organização 

social massacrante e injusta. 

O positivismo, que denominamos aqui de verde e amarelo, é exatamente o 

produto dessa filtragem feita por alguns de nossos líderes, filtragem essa que ia de 

encontro a muitos ideais dessa corrente filosófica concebida por Augusto Comte.  
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Alfredo Bosi, já anteriormente citado, apresenta em sua obra Dialética da 

colonização (1992) e em um artigo intitulado O positivismo no Brasil: uma ideologia 

de longa duração (2004), uma bela abordagem sobre essa doutrina aqui no Brasil. 

Bosi expõe “os processos de escolha, filtragem e ajuste pelos quais a inteligência 

‘colonizada’ é capaz de levar adiante um projeto econômico ideológico” (1992, p. 

277). Como exemplo, o pesquisador aponta para as divergências entre os 

cafeicultores de São Paulo e os seguidores dessa doutrina no Rio de Janeiro e no 

Rio Grande do Sul. Os homens do café (São Paulo) manobravam os ideais 

positivistas no intuito de se favorecem do regime escravocrata. Os republicanos e 

positivistas do Rio, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Quintino Bocaiúva, Benjamin 

Constant, Silva Jardim, Lopes Trovão, Raul Pompeia, juntamente com os ortodoxos 

do Sul, opuseram-se radicalmente aos ideais e manobras dos cafeicultores 

paulistas, que defendiam, de certa maneira, a escravidão e o direito dos fazendeiros 

ao ressarcimento pela perda dos escravos. Esse pensamento não era aceito pelos 

líderes positivistas cariocas. Eles acreditavam que ressarcir os fazendeiros era 

admitir o direito de um homem escravizar o outro. A briga se estendeu contando com 

a pena de Sílvio Romero para defender os homens do café de São Paulo. Romero, 

preso ao pensamento de Darwin (brasileiramente aplicado a essa questão) e 

conivente com a esfera do poder brasileiro, acreditava que a natureza não pula 

etapas e que a escravidão seria algo corrigido com o decorrer do tempo, com a 

evolução da sociedade. No entanto, o pensamento do doutor sergipano era refutado 

pelos positivistas ortodoxos, defensores da intervenção dos mais sábios na 

sociedade no intuito de corrigir as ações humanas no curso da história. Os líderes do 

Rio e do Sul seguiam mais o veio “reformista” do positivismo no Brasil, ainda pouco 

estudado segundo Bosi.  

Em Needell, encontramos menção às diferenças entre esses dois grupos 

republicanos que vão ao encontro do que estamos expondo: “Se o grupo paulista 

proporcionava a força das pessoas de recursos, a ligação com os elementos da elite 

agroexportadora, o segundo grupo fornecia a maior parte dos ideólogos e 

conspiradores, atuantes no centro estratégico e urbano do país” (1993, p. 24). Essa 

face reformista da doutrina de Comte, grosso modo explicada, propõe o bem geral e 

se volta para o progresso industrial e contra a economia escravista. Um veio que se 
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mostra abruptamente distante daquela ideia que se construiu e se popularizou de 

positivismo.  

No seu outro trabalho intitulado Positivismo no Brasil: uma ideologia de longa 

duração (2004), Bosi aponta para ideias dessa doutrina francesa que se mostram 

avançadíssimas para o final do século XIX e início do século XX aqui em nosso país. 

Eram propostas destinadas às mais diferentes questões sociais, desde a esfera 

trabalhista até o colonialismo. A filosofia de Augusto Comte abria espaços para 

propostas como o voto para mendigos e analfabetos, a abolição dos privilégios 

autoritários, o direito à greve, a pensão por idade e por doença e a férias 

remuneradas. Além desses exemplos, a doutrina se opunha ao colonialismo e 

condenava as vergonhosas disputas entre metrópole e colônia.  

Depois dessa exposição de outras faces do positivismo, fica mais visível 

como foi a relação entre o poder local e essa doutrina. O namoro entre a doutrina de 

Comte e o autoritário governo da Primeira República, iniciado na Escola Politécnica 

e na Escola Militar através de Benjamin Constant, não resultaria num casamento 

perfeito. Ideias que não convinham ao governo foram descartadas e outras torcidas 

para se adequarem à estrutura de poder local. Essa exposição que fizemos sobre o 

positivismo também reforça o quanto é tensa a circulação de uma teoria e/ou 

doutrina no seio da organização social e das relações de poder. 

Enfim, essa discussão nos mostra a ponta de um grande novelo, que é a 

complicada história das teorias e/ou doutrinas europeias que aqui aportaram. Nesse 

exemplo do positivismo em relação à escravatura, podemos ter a noção das 

curvaturas que o positivismo e, logicamente, as outras teorias que aqui chegaram, 

adquiriram ao serem “aplicadas” por nossos líderes. A relação é complexa, marcada 

por diálogos, conflitos, harmonias, adequações e inadequações.  

Lima Barreto se opunha, principalmente, à distorção de alguns ideais da 

doutrina positivista e também de outras doutrinas e teorias, que atingiram a 

sociedade em seus vários setores. Ele atacava determinados aspectos de teorias 

que iam de encontro aos seus ideais humanos. Pela epígrafe, percebemos sua 

preocupação com o autoritarismo racional na administração de um país. As palavras 

de Beatriz Resende sobre o autor carioca e sua relação com essa corrente filosófica 

são apropriadas para ratificar e fechar as afirmações que fizemos:  
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Não podemos esquecer, porém, que se o positivismo incentivava a postura 
tecnocrática e autoritária, por outro lado a doutrina continha propostas 
avançadas, e não é à toa que chegou a atrair jovens intelectuais como o 
próprio Lima Barreto quando estudante. 
Teixeira Mendes defendeu posições de proteção à classe operária, com 
quem dialogava, inclusive legislação disciplinadora de regime de trabalho e 
concessão de benefícios. (1993, p.38) 

 

Em Os Bruzundangas, o veio do positivismo para o qual Lima Barreto dirige 

seu olhar crítico é aquele de caráter intervencionista e autoritário, que não considera 

a população como sujeito, mas sim como objeto das ações governamentais. O autor 

não aceitava um governo que desconsiderava a alma do seu povo, seus desejos, 

hábitos e cultura, impondo padrões de comportamento e tomando medidas que 

desrespeitavam o autêntico jeito de vida da população. Quase tudo justificado 

mecanicamente pela lei, um movimento de cima para baixo. Esse traço positivista 

parece ser o maior identificador dessa corrente ideológica nessa obra do autor 

carioca e é em cima dele que o autor põe a tinta de sua pena. Quase sempre, ao 

ouvirmos falar de positivismo, vem-nos ao pensamento essa ideia de uma visão 

autoritária sobre o mundo e sobre o ser humano. De fato, se pensarmos nas ações 

governamentais dos líderes da República Velha, poderemos entender o porquê de 

sempre direcionarmos nosso olhar para esse traço autoritário do positivismo e sua 

constante presença nos diálogos que Lima Barreto construiu em suas obras.  

José Murilo de Carvalho apresenta também considerações importantes sobre 

essa vertente autoritária da doutrina de Comte no primeiro momento da República. 

Suas palavras nos ajudam: 

 

No caso da ação positivista (e quase todas as lideranças republicanas que 
se preocupavam com o proletariado o faziam em função da influencia 
comteana), as conseqüências para a construção da nova cidadania foram 
ainda mais sérias. A noção positivista de cidadania não incluía os direitos 
políticos, assim como não aceitava os partidos e a própria democracia 
representativa. Admitia apenas os direitos civis e sociais. Entre os últimos, 
solicitava educação primária e a proteção à família e ao trabalhador, ambas 
obrigação do Estado. Como vetava a ação política, tanto revolucionária 
como parlamentar, resultava em que os direitos sociais não poderiam ser 
conquistados pela pressão dos interessados, mas deveriam ser concedidos 
paternalisticamente pelos governantes. Na realidade, nesta concepção não 
existiam sequer os cidadãos ativos. Todos eram inativos, à espera da ação 
iluminada do Estado, guiado pelas luzes do grande mestre Montpellier e de 
seus porta-vozes. (1987, p. 54) 
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Essa diretriz do positivismo, que concebia ações sempre de um patamar 

“superior” para um “inferior”, alastrou-se para as mais diferentes áreas que compõem 

uma ordem social e serviu de alicerce para os discursos de muitos de nossos líderes 

republicanos. Enfim, os mandamentos sociais da República Velha tinham 

embasamento nas diferentes correntes e/ou teorias vindas da Europa, porém 

matizadas de verde e amarelo. 

O trecho bíblico no início do capítulo é o indicativo do quanto a gerência do 

Brasil se perdia ao partir das teorias para ações agressivas e desrespeitosas à 

nossa realidade social. Era o pensamento cientificista interventor, autoritário e 

desumano, que desconsiderava muitos segmentos na administração de uma 

organização social. Expõe-se, nessa epígrafe, a visão governamental desprovida de 

ações humanizadoras, visão excludente, arrogante e autoritária, que tudo justificava 

pelos mandamentos teóricos até mesmo o uso da força bruta. Essa visão, 

logicamente, trazia problemas em vários cantos sociais. Podemos exemplificar esses 

problemas com a Revolta da Vacina. Com a intenção ou justificativa de melhorar a 

saúde da cidade, ações rígidas e autoritárias foram tomadas, não considerando 

aspectos etnológicos dos diferentes segmentos sociais e nem o brasileiro como um 

sujeito, que respondia com desdém aos ideais excludentes de nossos líderes e 

quando se sentia agredido partia para a briga. Lima Barreto em seu Diário íntimo 

registrou opinativamente essa passagem de nossa história:  

 

O governo diz que os oposicionistas à vacina, com armas na mão, são 
vagabundos, gatunos, assassinos, entretanto ele se esquece que o fundo 
dos seus batalhões, dos seus secretas e inspetores, que mantêm a opinião, 
é da mesma gente. 
Essa mazorca teve grandes vantagens: 1) demonstrar que o Rio de Janeiro 
pode ter opinião e defendê-la com armas na mão; 2) diminuir um pouco o 
fetichismo da farda; 3) desmoralizar a Escola Militar. 
Pela vez primeira, eu vi entre nós não se ter medo de homem fardado. O 
povo, como os astecas ao tempo de Cortez, se convenceu de que eles 
também eram mortais. [...] 
Eis a narrativa do que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava a torto 
e a direito pessoas que encontrava na rua. Recolhia-as às delegacias, 
depois juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, 
arrebatava-lhes o cós das calças e as empurrava num grande pátio. 
Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à ilha das Cobras, onde 
eram surradas desapiedadamente. Eis o que foi o terror do Alves; o do 
Floriano foi vermelho; o do Prudente branco, e o Alves, incolor, ou antes, de 
tronco e bacalhau. (2001, p. 1222-1223) 
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Encontramos nessa parte de o Diário íntimo exatamente o que abordamos 

sobre o veio autoritário e excludente do Positivismo: o povo visto como objeto, mas 

que na verdade não era tão objeto assim, capaz de responder com a mesma ação 

dos governantes dependendo da situação: a luta física. Lima Barreto vê com bons 

olhos a reação dos populares diante das imposições governamentais 

fundamentadas na doutrina positivista. É a resposta agressiva da população aos 

mandamentos dos governantes, uma tentativa de tirar do panteão os militares, fiéis 

seguidores do positivismo abrasileirado. Ainda que o poderio do Estado tenha 

massacrado os revoltosos, houve uma resposta popular e, consequentemente, isso 

deve ter levado muitos a repensar essas “verdades” que conduziam nossos 

governantes. 

O trecho da Carta de São Paulo aos gálatas no início do capítulo da literatura 

da Bruzundanga nos conduz ao entendimento de que o governo tornava-se cada 

vez mais desumano, autoritário, racional e excludente. Logicamente, se isso 

acontecia em uma sociedade, a concepção de literatura por parte dos doutores 

dessa sociedade também vai se mostrar racional, acadêmica, desumana, autoritária, 

excludente, cientificista e voltada para uma minoria elitizada. E o que uma literatura 

desse teor revela da sociedade da Bruzundanga ou do Brasil? Vejamos agora com 

detalhes a Escola Samoieda e sua relação com o pensamento cientificista. 

No capítulo “Os Samoiedas”, aborda-se a literatura da Bruzundanga, sua 

lenda originária, o estilo de escrita dessa escola literária, além de considerações 

sobre a literatura e seu lugar na sociedade. Primeiramente, o escritor das notas 

sobre a Bruzundanga alega ser esse capítulo delicado, pois para se dissertar sobre 

a literatura de um povo é necessário que quem o faça tenha conhecimentos gerais 

sobre essa arte e a compreensão fácil do idioma desse povo. É pela questão da 

língua ou das línguas na Bruzundanga que começa a reflexão sobre a produção 

literária desse país. Ele afirma que compreende bem a língua falada pelo povo da 

Bruzundanga, mas não consegue entender a língua utilizada pelos literatos de 

prestígio daquele país. 

O narrador, como já estudamos, é um jornalista e um viajante. Esse jornalista, 

após hesitar em abordar as letras desse país, afirma que suas notícias sobre esse 

lugar não seriam completas se não se tratasse ali da sua literatura, pois a literatura é 
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essencial na vida de um povo. No entanto, no seu discurso, o que os líderes 

intelectuais chamam de literatura acaba sendo algo que não se identifica com 

grande parte da população da Bruzundanga, a começar pela questão da língua. 

Qual é a relação da literatura da Bruzundanga com a esfera intelectual daquele país, 

com os representantes do saber naquela terra? O que podemos entender dessa 

relação como um discurso sobre o Brasil? 

Essa passagem sobre as línguas existentes na Bruzundanga ajuda a 

responder o nosso questionamento: 

 

Eu cheguei a entender perfeitamente a língua da Bruzundanga, isto é, a 
língua falada pela gente instruída e a escrita por muitos escritores que 
julguei excelentes; mas aquela em que escreviam os literatos importantes, 
solenes, respeitados, nunca consegui entender, porque redigem êles as 
suas obras, ou antes, os seus livros, em outra muito diferente da usual, 
outra essa que consideram como sendo a verdadeira, a lídima, justificando 
isso por ter feição antiga de dous séculos ou três. 
Quanto mais incompreensível é ela, mais admirado é o escritor que a 
escreve, por todos que não lhe entenderam o escrito. (BARRETO, 1956, p. 
31) 
 
 

Há nessa abordagem da língua ou das línguas da Bruzundanga uma 

oposição ou um duplo, elementos divergentes e inseparáveis. De um lado está um 

“ideal” de língua pertencente a um grupo socialmente prestigiado e de outro, a língua 

viva, usada por outros segmentos sociais. A língua popular e as manifestações 

culturais nela criadas são desconsideradas pelos grupos mandantes. Logo no início 

do capítulo, o narrador, ao abordar as duas línguas do país, menciona a importância 

da literatura para nos conhecermos, nos compreendermos e nos unirmos em 

sociedade. Em seguida, menciona a literatura oral e popular e sua desvalorização 

social nos discursos daqueles que, de certa forma, lideram socialmente. O discurso 

literário de Lima Barreto sobre essa questão é bem maniqueísta, mas apresenta 

também detalhes que matizam essa situação. Percebemos isso no início da citação, 

quando o narrador afirma que consegue entender a língua de muitas pessoas 

“instruídas” e de muitos escritores que ele julgou excelentes. Isso nos leva a crer que 

o discurso crítico do autor recai não somente sobre a língua culta, mas aos exageros 

de um grupo de literatos ao usar essa variante.  

Nessas considerações sobre as línguas e as literaturas da Bruzundanga, há 

uma organização interessante, que tem início com o estranhamento por parte do 
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narrador. Bakhtin, ao abordar, a questão do posicionamento do autor em uma obra, 

faz as seguintes considerações:  

 
A forma da “incompreensão”, intencional no autor e ingênua e crédula nos 
personagens, é quase sempre um elemento organizador quando se trata de 
denunciar o convencionalismo pernicioso. Tal convencionalismo revelado – 
nos usos e costumes, na moral, na política, na arte, etc. – é frequentemente 
representada do ponto de vista de um indivíduo que não participa dele e 
não o compreende [grifo meu]. (2002, p. 279) 

 

O narrador é um jornalista, que enuncia de fora da Bruzundanga. Ele é 

também um viajante que visitou essa exótica terra. Isso o coloca numa condição 

privilegiada para estranhar a organização do país. Daí percebemos algo já 

mencionado a respeito de Os Bruzundangas: a presença de traços das narrativas de 

viagem em sua constituição e o trabalho com o riso em um casamento. O narrador 

estranha e, de certa forma, estimula o riso para a questão do uso da língua naquele 

país. O primeiro ponto que ele menciona é a questão das línguas daquela nação. A 

partir de uma oposição entre as duas maneiras de usar a língua na Bruzundanga, o 

narrador demonstra sua incapacidade de compreender a variante “culta” dos literatos 

de prestígio daquele país. Por esse motivo hesita em abordar a literatura daquela 

terra. No decorrer da narrativa, ele expõe a dificuldade em escrever sobre a 

produção literária “culta” e a impossibilidade de transmitir algo sobre a literatura 

popular devido à falta de registros. A incompreensão da língua elitizada do país é 

uma crítica irônica ao pensamento equivocado dos literatos da Bruzundanga 

considerados eruditos. Essa “incompreensão” nada ingênua, por parte do jornalista, 

expõe com o riso o que há nesse abismo entre a língua dos literatos elitizados e a 

língua do povo daquele país: um grande distanciamento entre a cultura popular e 

cultura europeizada considerada ideal pelos líderes brasileiros. 

Na questão da literatura bruzundanguense, percebemos um discurso sobre a 

tentativa de apagamento dos traços populares, o alijamento das manifestações 

culturais de parte da população pelo poder na República Velha. Nota-se, com 

clareza, que Lima Barreto aponta para uma valorização de uma literatura identificada 

com um segmento social elitizado e a desvalorização de uma literatura afim à cultura 

das camadas mais populares. Encontramos aí uma consequência do pensamento 

que ajudou a nortear nossos líderes na época da Primeira República em meio à 

febre cientificista e modernizadora. 
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Os governantes do primeiro momento republicano, envolvidos num 

movimento global, mostravam-se desejosos em situar o país no patamar das nações 

“civilizadas.” Porém, tal façanha era complicada devido aos parâmetros 

estabelecidos para a condição de país moderno pelas grandes potências europeias, 

parâmetros esses que entravam em confronto com a nossa condição de um país 

recém-saído de uma ordem escravocrata e ainda muito apegado ao regime 

monárquico. O Rio, capital do país nessa época, era palco dessa situação tensa:  

 
Assistia-se à transformação do espaço público, do modo de vida e da 
mentalidade carioca, segundo padrões totalmente originais; e não havia 
quem pudesse se opor a ela. Quatro princípios fundamentais registram o 
transcurso dessa metamorfose, conforme veremos adiante: a condenação 
dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; a 
negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse 
macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa 
de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será 
praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; 
e um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida 
parisiense. [grifo meu] (SEVCENKO, 2003, p. 43). 

 
  

Essa perseguição ao passado colonial e aos hábitos populares vinha de mãos 

dadas com o pensamento cientificista, sinônimo de salvação dos povos para muitos 

líderes. A hierarquização das raças, a crença na condição climática para o 

desenvolvimento e a questão da falta de higiene e de outras condições para a saúde 

da população foram eleitas como explicação para o nosso atraso frente aos 

europeus. O que fazer? Como seguir padrões tão inadequados ao nosso povo e ao 

nosso país? Já foi anteriormente citada a filtragem e adaptação feita das teorias 

“científicas” e correntes ideológicas pelos nossos comandantes. A título de exemplo, 

a própria miscigenação condenada pelos discursos “científicos” da época como algo 

que degrada as raças, acabou sendo defendida por alguns “homens de sciencia” 

aqui no Brasil, “doutores” que viam no cruzamento racial a possibilidade de nosso 

povo embranquecer e chegar até o desenvolvimento almejado. As palavras do 

Presidente do Museu Nacional são um bom exemplo desse entendimento. João 

Batista Lacerda, em 1911 no I Congresso Internacional de Raças, profere as 

palavras que deixam patente a defesa da miscigenação e a crença de que raça e 

desenvolvimento caminham enlaçadas: “o Brasil mestiço de hoje tem no 

branqueamento em um século sua perspectiva, saída e solução” (Apud 

SCHWARCZ, 1993, p. 11). O que hoje enxergamos como um enorme absurdo, uma 
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vez que o próprio conceito de raça em nossa atualidade se desmancha, naquele 

momento era considerado por muitos como afirmação incontestável. 

A situação era complexa e as teorias oriundas da Europa ameaçavam o 

projeto de inserção do Brasil na esfera dos países civilizados. A questão da 

“sciencia” no século XIX e início do século XX e sua relação com os países 

periféricos é mais uma questão política favorecedora do imperialismo europeu, do 

que realmente ciência na sua real concepção.  

Complexo e também problemático era tentar atingir uma meta estabelecida 

pelos países produtores de ciência e/ou de discursos cientificistas para se tornar um 

país moderno. Essa tentativa cega de progredir para equiparar-se às grandes 

nações “evoluídas” acabava mantendo o país em sua condição “inferior”, pois ele 

ficava na dependência dos padrões de outros povos e não se desenvolvendo de 

acordo com suas próprias potencialidades, ou seja, fortalecia as práticas 

imperialistas da Europa. Depreende-se dessa situação, o defasado pensamento do 

processo histórico como algo linear, ou seja, a crença de que todas as nações 

passariam pelos mesmos estágios e atingiriam um estado de perfeição. 

Os diferentes veios das crenças nas teorias científicas, como o próprio Lima 

Barreto alertou em suas obras, “cavava dissensões”, segregava a humanidade. De 

um lado os primitivos, não-evoluídos, a barbárie, os selvagens e inaptos ao 

progresso e, de outro lado, a civilização, a modernidade, o progresso e as raças 

capazes de atingirem essa modernidade. O intuito então de muitos de nossos 

líderes, diante da cachoeira de discursos cientificistas, era apagar tudo o que era 

popular e parecesse primitivo, tudo o que apresentasse traços de barbárie e fugisse 

dos padrões de civilização. Desse intuito surge a desvalorização das manifestações 

populares e o olhar excludente para o índio, para o mestiço, para o negro, para o 

sertanejo, para os segmentos sociais mais humildes e excluídos da instrução oficial. 

Todos eles, juntamente com suas manifestações culturais, são sinônimos de 

barbárie, de atraso. Nicolau Sevcenko, em sua obra Literatura como missão, nos 

apresenta uma boa narração do período republicano em sua primeira fase, 

principalmente no que diz respeito a essa perseguição aos hábitos e manifestações 

populares. Além de Sevcenko, os trabalhos José Murilo de Carvalho, Lília Moritz 

Schwarcz e Margarida de Souza Neves também oferecem uma rica visão sobre a 

questão da República Velha. 
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É evidente que essa divisão social abrupta estimulada pelas teorias europeias 

adaptadas no Brasil e respiradas pelos nossos líderes se chocava com um quadro 

social marcado pela diversidade. Devido a essa diversidade, as relações entre os 

muitos grupos da sociedade brasileira eram as mais variadas, iam muito além de 

uma exclusão brusca orientada por ideais e teorias científicas. As relações 

envolviam conflitos, negociações, aceitações, rejeições. O próprio discurso de Lima 

Barreto deixa entrever isso. 

Após uma explanação necessária sobre os ideais que norteavam o governo 

da Primeira República, voltemos às letras de Os Bruzundangas. 

A mentalidade modernizadora embasada na “sciencia” alastrou-se por todos 

os cantos, desde a paisagem da cidade até as manifestações culturais, como as 

letras, por exemplo. O descaso do segmento social mandante com a literatura mais 

próxima da cultura popular em Os Bruzundangas é o indicativo de uma visão 

cientificista sobre a história e a sociedade, uma visão que distancia grupos 

rotulando-os em atrasados e modernos. O narrador, ao mencionar a importância da 

literatura para um povo, o descaso e o alijamento das manifestações literárias 

populares por parte dos líderes “intelectuais” e a valorização de uma literatura 

erudita, distante da cultura popular, induz a pensar nos problemas vindos dessa 

situação. Recordemos a passagem da obra que trata de tal assunto para desdobrar 

o pensamento que até agora expusemos: 

A Bruzundanga não podia deixar de tê-las, pois o povo, tribo, clã, todo o 
agregado humano, enfim, tem a sua literatura e o estudo dessas literaturas 
muito tem contribuído para nós nos conhecermos a nós mesmos, melhor 
nos compreendermos e mais perfeitamente nos ligarmos em sociedade, em 
humanidade afinal. 
      [...] 
Nela, há a literatura oral e popular de cânticos, hinos, modinhas, fábulas, 
etc.; mas todo êsse folk-lore não tem sido coligido e escrito de modo que, 
dêle, pouco lhes posso comunicar. (1956, p.31-32) 

 

Lima Barreto chama a atenção para uma literatura afinada com uma elite 

social, mas que ganha o status de literatura que representa toda a arte literária de 

uma nação, e outra literatura surgida no seio das relações populares, que vai 

perdendo a importância devido às ações civilizatórias. Logicamente que essa 

relação é mais complexa do que a situação que o discurso literário do autor de início 

parece nos apresentar. As manifestações artísticas, em todas as suas categorias, 
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são sempre plurais em um país e as relações dessas manifestações com os 

diferentes grupos sociais são as mais variadas e complexas. É possível encontrar o 

que se chama de popular e o que se chama de erudito nas mais distintas camadas 

sociais. Borelli (1996) discute a relação entre o popular, o massivo e o erudito. 

Segundo ela, a relação entre essas três categorias artísticas não pode ser pensada 

num caráter de exclusão. Embora o pensamento da autora seja em relação ao 

tempo atual, isso nos leva a cogitar que, mesmo no tempo de Lima Barreto, quando 

a indústria cultural ainda não era tão acentuada, essa questão das manifestações 

artísticas populares e eruditas não se apresentem em situação de total antagonismo. 

Ao se ler o discurso do autor sobre a questão da literatura na Bruzundanga, 

imagina-se uma cisão violenta entre literatura considerada popular e literatura 

considerada erudita.  No entanto, o que o autor aponta não é exatamente isso. Seu 

discurso, como todo discurso, é uma construção que não contempla a totalidade do 

real e está intimamente ligado ao ponto de enunciação em que ele se posicionou 

diante do primeiro momento da República. Percebemos, na literatura de Lima 

Barreto, um carinho pelas manifestações artísticas mais próximas das camadas 

populares. Exemplos disso encontramos na lembrança da flauta e da modinha no 

início de Clara dos Anjos e no interesse de Policarpo Quaresma pelas manifestações 

populares e, principalmente, na argumentação que ele faz acerca necessidade da 

literatura vinda das manifestações populares para uma nação em Os Bruzundangas. 

Porém também encontramos situações que mostram que o que era “popular” 

também ocupava um espaço significativo na sociedade. O violeiro Ricardo Coração 

dos Outros exemplifica bem essa situação cheia de matizes que envolve a arte 

“popular”. A personagem fazia sucesso e se apresentava em casas de família 

respeitadas e, por outro lado, também sofria o preconceito por parte de alguns.  

O que o autor apresenta nessa construção sobre a literatura na Bruzundanga 

é em relação à visão de muitos líderes intelectuais a respeito das manifestações 

populares. Esse trecho de uma pesquisa de Cláudia Neiva exemplifica bem essa 

situação no que se refere à literatura: 

 
Tardio e lento foi o processo de admissão da poesia popular na República 
das Letras. Ainda hoje, os círculos literários reservam-lhe lugar periférico e 
restrito. Lançam-lhe de passagem olhares polidamente desconfiados, 
tratando de manter as devidas distâncias. E mesmo assim, há quem ache 
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sem cabimento essa presença descredenciada nos salões ilustrados. 
Sugere-se que a poesia popular ficaria melhor albergada no terreno da 
Antropologia, Sociologia, quem sabe da História das mentalidades. Há 
quem ache, na melhor das intenções, que ela deveria simplesmente 
recolher-se ao seu lugar: e que seu lugar e lá fora, ao ar livre, ao sol e ao 
sereno na boca do povo. (MATOS, 1993, p. 8) 
 
 
 

   A partir do discurso de Lima Barreto a respeito desse descaso com a 

literatura afinada com as manifestações populares advindo de uma visão linear, 

positivista da história, surge um questionamento. O que é preocupante nessa 

exclusão? 

É patente na crítica literária que o ideal da literatura para Lima Barreto é 

promover a união da humanidade e o conhecimento coletivo. Porém, como se 

conhecer através de uma manifestação literária que não vem da criatividade de um 

povo, mas de um conjunto de padrões seguidos por grupos de prestígio? Enxerga-

se no discurso do autor a questão do forte vínculo entre a literatura elitizada e a 

moda cientificista que chegou ao Brasil antes mesmo do primeiro momento 

republicano. 

“Quanto mais incompreensível é ela, mais admirado é o escritor que a 

escreve, por todos que não lhe entenderam o escrito.” Essa passagem de uma 

citação anteriormente apresentada expõe o ideal de literatura na ordem social que 

vai se conformando com desejo de progresso. Preciosismo nas letras é sinônimo de 

diferenciação intelectual e, consequentemente, social. 

A literatura dominante significava para muitos, naquele momento da história 

brasileira, erudição e status social. E qual segmento da sociedade brasileira era 

considerado como detentor de status e de sabedoria? A resposta é simples: “os 

homens de sciencia”, os doutores. Lima Barreto, em vários cantos de sua obra, 

menciona a interferência dos médicos nas letras. É fato que os médicos em certo 

momento dos sonhos da Primeira República, bem como os engenheiros, os 

advogados entre outros profissionais, ocuparam um lugar de destaque na tentativa 

de solucionar os problemas do país e colocá-lo a caminho da civilização. Eram os 

homens de sciencia da Primeira República, a nobreza doutoral de que nos fala Lima 

Barreto, os detentores de enorme prestígio. Esta passagem de uma carta do autor a 
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Almáquio Cirne, encontrada no volume XVII da obra completa, deixa bem visível a 

relação entre literatos e doutores na opinião de Lima Barreto:  

 

O que te observei, nada influi sôbre a validade dela; o que te fiz sentir é que 
vocês ainda supõem que só o “doutor” tem estudos e cultura; pois quando 
êles publicam as suas tolices, ninguém se anima a dizer-lhes: estude, etc. É 
isso que me aborrece, mesmo na bôca de amigos, porque estou bastante 
apto para saber que a maioria dos doutôres, seja em que forem, pode talvez 
tratar com alguma proficiência da matéria de sua profissão; mas quando se 
abalança a escrever sôbre assuntos intelectuais de ordem geral, como 
literatura, arte, filosofia, enfim, a manifestar um pensamento, uma vista geral 
da vida, do mundo e da sociedade, - a maioria dos doutôres revela-se 
totalmente bêsta, fazendo uso de clichês e escrevendo “colchas de 
retalhos”. 
É preciso banir êsse respeito supersticioso pelo doutor, para julgar o saber 
dos homens pelas suas manifestações públicas e honestas. 
[...] 
A sabedoria dêsses bonzos por aí não me mete mêdo e não te deve meter 
mêdo também. Ela, no máximo, consiste na enunciação de umas regrinhas 
de gramática que todos sabemos, pois era impossível que não as 
soubéssemos quando êles as sabem. (BARRETO, 1956, p. 200-201) 
 
 

A literatura dos doutores da Bruzundanga, e logicamente dos doutores do 

Brasil, serve, em muitas situações, para a distinção entre os “sábios” e os “néscios” 

populares. Escrever difícil é sinônimo de erudição. A personagem Armando Borges 

com a exibição de suas leituras, a troca das lombadas de seus romances e a escrita 

de seus textos na ordem inversa são exemplos disso. Borges é um médico que 

ganha prestígio por parecer literato. Nessa via de mão dupla, o contrário também 

acontecia no tempo de Lima Barreto, ou seja, muitos literatos traziam para suas 

obras a aparência “científica” na tentativa de usufruir o prestígio que o “saber 

doutoral” proporcionava. Schwarcz define nossos líderes intelectuais como um 

“Misto de cientistas e políticos, pesquisadores e literatos, acadêmicos e 

missionários” (1993, p. 18). “A nobreza doutoral”, como Lima Barreto chamou 

ironicamente essa casta, imaginava um tipo de literatura que espelhasse a 

atmosfera cientificista dominante no final do século XIX e início do século XX, além 

de buscar nessa arte uma deferência social maior. 

Como vemos, as construções de Lima Barreto são um caleidoscópio que vai 

exibindo cacos da organização social do primeiro momento republicano, expondo 

situações mais diversas daquele tempo. 

A interferência dos doutores na literatura era forte. Ela fazia acreditar que o 

espaço literário era o espaço da ciência, ou melhor, dos discursos cientificistas. 
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Muito dessa moda “científica se popularizou através das obras escritas naquele 

momento. Sobre isso, é novamente em Lília Schwarcz que encontramos base para o 

pensamento até agora apresentado:  

 
Também os romances naturalistas da época fariam larga utilização e 
divulgação dos modelos científicos deterministas. Essa é a época em que a 
“ciência serve de rótulo ao literato” (Paes, 1986: 9), o qual toma mais e mais 
a exterioridade do pensamento científico a fim de garantir uma suposta 
“objetividade literária” [grifo meu]. Com efeito, a moda cientificista entra no 
país por meio da literatura e não da ciência mais diretamente. (1993, p. 34)  

 

Tudo leva a crer que, nessa relação entre literatura e “sciencia” além do 

pensamento científico ser absorvido, filtrado e popularizado pela literatura, os 

doutores buscavam aumentar seu prestígio social julgando-se literatos e, muitos 

literatos buscavam respeito para o seu trabalho inserindo-o na onda cientificista. 

Surgia também uma disputa entre os doutores e os homens de letras. Estes sendo 

acusados por aqueles de alheamento diante das questões político sociais mais 

imediatas. Lima Barreto registrou bem essa disputa em uma passagem de outra 

carta a Almáquio Cirne: “Não exibo conhecimentos, mas não temo os pedantes, 

sobretudo os ‘positivóides’ que tacham os literatos de ignorantes” (1956, p. 203). 

Enfim, a literatura respirava a atmosfera cientificista de várias formas. O 

pensamento considerado científico se propagava desde os preconceituosos 

discursos em relação à raça e ao ambiente nos romances naturalistas, momento 

esse anterior a Lima Barreto, até a rigidez formal, o didatismo, a objetividade e a 

racionalidade da poesia parnasiana, que durante muito tempo foi prestigiada e 

considerada um ideal de poesia por simbolizar erudição e trazer status. As palavras 

de Sílvio Romero, o grande mandarim da Escola do Recife, nos dão ideia do grau de 

interferência do pensamento cientificista na literatura:  

 
“a lei que rege a literatura”, dizia Sílvio Romero em O naturalismo em 
literatura, “é a mesma que dirige a historia geral: a evolução transformista... 
Se ao poeta não cumpre fazer sciencia, deve ao menos apoderar-se dela 
para ter a nota do seu tempo... O poeta deve da sciencia ter suas 
conclusões e os fins para não escrever tolices” (ROMERO, 1882, p. 35, 
apud SCHWARCZ, 1993, p. 152) 
 
   

É essa situação da “sciencia” na literatura que Lima Barreto mais aborda em 

Os Bruzundangas quando apresenta a Escola Samoieda. Ele começa seu 
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pensamento narrando um conto popular com variações no nome, conhecido como 

“O general e o diabo” ou “O padre e o diabo”. Esse conto na construção do autor se 

opõe à literatura prestigiada na sociedade bruzundanguense e serve para realçar os 

exageros de erudição e racionalidade da literatura Samoieda. A narrativa envolve o 

fantástico, característica comum nas histórias populares. O narrador, após o término 

do conto, inicia sua abordagem da literatura da Bruzundanga e seus autores. 

Algumas palavras desse narrador viajante servem para puxar o fio desse novelo:  

 
“Como esta, há na Bruzundanga, muitas outras ‘história’ que correm de 
bôca em bôca e se transmitem de pai a filho.  
Os literatos, pròpriamente, aquêles de bons vestuários e ademanes de 
encomenda, não lhes dão importância, embora de todo não desprezem a 
literatura oral [grifo meu]. Ao contrário: todos êles quase não têm 
pròpriamente obras escritas; a bagagem deles consta de conferências, 
poesias recitadas nas salas, máximas pronunciadas na intimidade de 
amigos, discursos em batizados ou casamentos, em banquetes de figurões 
ou em cerimônias escolares, cifrando-se, as mais das vêzes, a sua obra 
escrita em uma plaquette de fantasias de menino, coletâneas de ligeiros 
artigos de jornal ou num maçudo compêndio de aula, vendidos, na nossa 
moeda, à razão de quinze ou vinte mil-réis o volume. 
Êstes tais são até os escritores mais estimados e representativos, sobretudo 
quando empregam palavras obsoletas e são médicos com larga freguesia. 
São êles lá, na Bruzundanga, conhecidos por “expoentes” e não há môça 
rica que não queira casar com êles. (1956, p. 35-36) 

 

O segmento social mandante elege a literatura da Escola Samoieda como a 

literatura ideal para identificar aquele país, porém essa literatura e as pessoas que a 

produzem vão se revelando, na descrição do narrador, totalmente deslocadas na 

pluralidade cultural da população da Bruzundanga. Além da menção ao espaço da 

literatura ser ocupado pelos doutores, está óbvio nessa passagem o ataque aos 

parnasianos quando se mencionam os vestuários e o gestual. Os detalhes são 

reveladores. O processo é carnavalesco: os literatos, com seus gestos, hábitos e 

indumentária, são deslocados do ideal de grandiosidade para o ridículo, tornam-se 

figuras escandalosas, exageradas, exóticas. Os eruditos homens de letras da 

Bruzundanga trazem à lembrança a pompa da escola parnasiana. A descrição 

chega a provocar em nós a lembrança de uma foto de Bilac com o terno e uma flor 

na lapela. Está aí associação entre literatura, prestígio e requinte social. No 

“requinte” e no “prestígio” amarrados às letras, encontramos o que Lima Barreto 

tanto questionava: o vazio na produção literária e a inutilidade dessa literatura para a 

caminhada do ser humano pela vida, ou seja, a ausência de significativos laços das 
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letras com a essência popular. É a literatura como adorno para salões e festas nas 

rodas elitistas e conformada de acordo com ideais do cientificismo. E onde fica a 

literatura presa às necessidades dos segmentos sociais não-elitizados?  

Lima Barreto viveu pela literatura e através dela repensou as estruturas sócio-

culturais da Primeira República. Nessa oposição entre literatura não-elitizada e a 

elitizada está patente uma posição do autor em relação à vital importância das 

manifestações literárias afinadas com os desejos populares. Na literatura, 

marcadamente imposta por grupos, encontramos reflexos da hipocrisia nas relações 

sociais, da impostura social. Apagar formas de manifestações populares é destruir 

caminhos de pessoas se conhecerem, de lidarem com suas emoções e de refletirem 

sobre o seu mundo e a sua vida. É de certa forma reduzir a riqueza cultural de um 

povo e, com isso, diminuir a possibilidade de ele se conhecer e de buscar seus 

caminhos. 

A tentativa dos governantes era a de implantar manifestações culturais 

europeias aqui no Brasil. Logicamente que era uma tentativa, pois a consecução 

desse projeto, embora atingisse a cultura popular, não se realizava por completo. A 

sociedade podia até sofrer a influência europeia, tendo em vista que os diferentes 

grupos sociais nunca são uniformes. Como já afirmamos, os segmentos sociais 

menos favorecidos se articulavam e, de uma forma e de outra, absorviam, rejeitavam 

e/ou negociavam interferências externas às suas próprias manifestações culturais. 

Também as culturas das camadas populares chegavam até à “elite intelectual”. Na 

própria obra encontramos uma fresta que possibilita ver essa situação: “Não que 

todo o escritor bruzundanguense pertença a semelhante rito literário; os mais 

pretensiosos, porém, e os que se têm na conta de sacerdotes da Arte, se dizem 

graduados, diplomados nela” (1956, p. 36). O discurso não é tão maniqueísta como 

aparece na primeira leitura. 

O conto popular apresentado no início do capítulo apresenta espaço e tempo 

carnavalizados e situações baseadas no imaginário, ligadas ao mistério, ao 

fantástico. O fantástico é uma forma de interpretar o real, logo a literatura popular, 

carregada de situações fantásticas, cumpre o papel de auxiliar o ser humano no 

entendimento do mundo e da vida. A pequena narrativa contada no capítulo, por ser 

antagônica à literatura de prestígio, revela o quanto a Escola Samoieda, racional e 
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metódica, mostra-se distante dos anseios dos populares, deslocada dos ideais de 

literatura de um povo e, por isso, merecedora de riso. Era uma literatura de adorno, 

que, segundo o discurso do narrador, servia aos rituais de um segmento social 

elitizado. 

Lima Barreto era um questionador ferrenho da limitação da literatura à 

condição de adorno social e de instrumento nas relações de poder. Ele não aceitava 

que ela se tornasse enfeite de salões requintados, peça a ser utilizada em eventos 

sociais elitistas, algo que acontecia muito na época em que ele viveu. Esse tipo de 

trabalho nas letras servia para encher os olhos de uma elite, mas pouco nos dava 

condições de nos conhecermos como povo e de tentarmos resolver nossos 

problemas. Além disso, ajudava a pôr à margem outras formas de manifestações 

literárias de vital importância para a nossa identidade.  

Vale aqui esclarecer que na citação anteriormente apresentada há menção a 

dois aspectos da literatura do tempo de Lima Barreto por ele questionados: a poesia 

beletrista, racional e muito cultuada pelos segmentos sociais elegantes, e a 

produção literária tosca e utilitária para ocasiões sociais, quase sempre inspiradas 

nos ideais de beleza da poesia parnasiana. É mais um indicativo de que o discurso 

que encontramos na obra sobre a literatura não é tão alicerçado em pontos extremos 

como parece. Embora esses dois tipos de literatos se confundam na apresentação 

da escola Samoieda em Os Bruzundangas, deve-se fazer uma distinção entre eles 

na sociedade brasileira da Primeira República. A literatura somente com a finalidade 

de apresentações sociais geralmente era produzida pelos doutores sedentos de 

distinção. Faz-se necessária essa diferenciação para que não se pense que os 

parnasianos podem ser todos incluídos nessa literatura “(f)utilitária” daquele 

momento da sociedade carioca. Os parnasianos, e todo o seu rigor formal com a 

poesia, eram realmente literatos, homens de letras, embora produtores de um tipo 

de literatura muito questionada por Lima Barreto. Os diferentes profissionais que 

utilizavam a pena somente com o intuito de garantir prestígio não eram propriamente 

literatos. É tanto que o espaço literário ocupado pelos ilustres homens de saber foi 

algo discutido pelo mais popular dos parnasianos, o próprio Olavo Bilac. Suas 

palavras, quando eleito o “príncipe dos poetas brasileiros” pela revista Fon-Fon, 

revelam que essa apropriação da literatura pelos homens de destaque na sociedade 

incomodou a literatos com diferentes ideais de literatura. Leiamos as próprias 
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palavras do discurso de Bilac apresentadas por Merquior em sua obra De Anchieta a 

Euclides: 

 

Há quarenta anos – disse ele em 1907 – não havia propriamente homens 
de letras no Brasil: havia estadistas, parlamentares, professores, 
diplomatas, homens de sociedade ou homens ricos, que, de quando em 
quando, invadiam por momentos o bairro literário... (...) Que fizemos nós? 
Fizemos isto: transformamos o que era então um passa-tempo, um 
divertimento naquilo que é hoje uma profissão, um culto, um sacerdócio... 
Tomamos o lugar que nos era devido no seio da sociedade. (BILAC apud 
MERQUIOR, 1996, p. 171) 
 
 

As palavras de Bilac servem para pensar a condição do espaço literário no 

Brasil, muito discutido por Lima Barreto. O príncipe dos poetas mostra-se otimista 

quanto ao território dos homens de letras naquele momento. É evidente que essa 

situação, que Bilac mencionou em seu discurso, data de época anterior ao próprio 

Lima Barreto, porém ela não deveria ter se findado por completo naquele momento. 

Com certeza permaneceu incomodando aos que se dedicavam à literatura. Pode se 

entender essa afirmação, a de que os literatos conseguiram tomar posse do espaço 

da literatura, como um discurso em um momento de alegria política, palavras em um 

instante de agradecimento pela homenagem. Também é válido considerar que o 

poeta que discursa era um parnasiano e os literatos adeptos desse tipo de 

manifestação literária gozavam de um prestígio social, eram considerados como os 

produtores da “verdadeira” literatura. Eles formavam um grupo poderoso no terreno 

das letras. Provavelmente, para esses homens de letras o seu espaço literário 

estava realmente garantido na sociedade. É desse poder do grupo de parnasianos 

que Lima Barreto zomba através da escola Samoieda. 

Como e por que se ri da literatura prestigiada na Bruzundanga? Comecemos 

pelo nobre doutor literato, figura central nesse processo de destronamento, que Lima 

Barreto promove com suas construções marcadas pelo riso em Os Bruzundangas. 

Como já afirmamos, na nobreza doutoral encontramos o duplo carnavalesco: 

o coroamento dos doutores e, nesse coroamento, a perda do seu trono. Cada 

elemento que compõe a figura dos literatos e/ou doutores serve para coroá-los e, ao 

mesmo tempo, para destroná-los. Os nobres doutores e “grandes” literatos da 

Bruzundanga vivem de ademanes e bons vestuários, usam palavras obsoletas e são 

médicos “de larga freguesia”. A roupagem e os trejeitos que distinguem os doutores-
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literatos e os elevam socialmente servem também para ridicularizá-los e para 

desprovê-los de autoridade. Enfim, é o riso do ritual carnavalesco de Lima Barreto. 

Leiamos uma parte desse ritual de destronamento da Escola Samoieda: 

 

O que caracteriza a literatura daquele país, é uma curiosa escola literária lá 
conhecida por – “Escola Samoieda”. 
Não que todo o escritor bruzundanguense pertença a semelhante rito 
literário; os pretensiosos, porém, e os que se têm na conta de sacerdotes da 
Arte, se dizem diplomados nela. Digo – “caracteriza”, porque, como os 
senhores verão no correr destas notas, não há na maioria daquela gente 
uma profundeza de sentimento que a impila a ir ao âmago das cousas que 
fingem amar, de decifrá-las pelo amor sincero em que as têm, de querê-las 
totalmente, de absorvê-las. Só querem a aparência das cousas. Quando 
(em geral) vão estudar medicina, não é a medicina que êles pretendem 
exercer, não é curar, não é ser um grande médico, é ser doutor; quando se 
fazem oficiais do exército ou da marinha, não é exercer as obrigações 
atinentes a tais profissões, tanto assim que fogem de executar o que é 
próprio a elas. Vão ser uma outra cousa, pelo brilho do uniforme. Assim 
também são os literatos que simulam sê-lo para ter a glória que as letras 
dão, sem querer arcar com as dores, com o esforço excepcional, que elas 
exigem em troca. A glória das letras só as tem, quem a elas se dá 
inteiramente; nelas, como no amor, só é amado quem se esquece de si 
inteiramente e se entrega com fé cega. Os samoiedas, como vamos ver, 
contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação da 
notoriedade, umas vêzes por incapacidade de inteligência, em outras por 
instrução insuficiente ou viciada, quase sempre, porém, por falta de 
verdadeiro talento poético, de sinceridade, e necessidade, portanto, de 
disfarçar os defeitos com pelotiquices e passes de mágica intelectuais. 
(BARRETO, 1956, p. 36-37) 
 

 

Ao descrever a escola que “representa” a literatura da Bruzundanga, o 

narrador menciona a pretensão do grupo de literatos que fazem parte da Escola 

Samoieda. Esses literatos se veem como seres superiores, homens diplomados, 

“sacerdotes da Arte”. A imagem que esses escritores têm de si mesmos é, na 

descrição do narrador, marcada pela ambivalência. De um lado a pretensão, o ideal 

e de outro, a queda desse ideal, seu vazio e seu ridículo. Nessa vaidade em relação 

ao saber, é visível a arrogância de muitos dos que aderiam à moda cientificista, dos 

que acreditavam que a “sciencia” tudo pode e tudo explica. O exagero na figura dos 

literatos bruzundanguenses, os que compõem a Escola Samoieda, é um elemento 

do riso carnavalesco. É a pompa entronadora e o vazio destronador. 

Está patente na citação a proximidade entre os homens de letras e os 

homens de sciencia, ou melhor, os doutores, cuja preocupação maior era o brilho 

social. Isso fica evidente quando se menciona o termo “diplomado”. O diploma é um 

elemento carnavalesco. Há aí um desmascaramento e uma exposição exagerada da 
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face do literato samoieda, do nobre doutor das letras. A posição do narrador como 

jornalista e viajante permite que ele exponha a sociedade imaginária da 

Bruzundanga e, logicamente, cacos da sociedade brasileira do final do século XIX e 

início do século XX. Anteriormente mencionamos que é possível encontrar reflexos 

na Escola Samoieda da hipocrisia nas relações sociais. Desdobremos essa questão 

agora.  

Em Questões de literatura e de estética, ao abordar as funções do trapaceiro, 

do bufão e do bobo no romance, Bakhtin explica que um dos problemas 

fundamentais no romance é “a denúncia de toda a espécie de convencionalismo 

pernicioso, falso nas relações humanas” (2002, p. 278). Segundo ele,  

 
A hipocrisia e a impostura impregnaram todas as relações humanas. As 
funções “naturais” oriundas da natureza humana realizam-se, por assim 
dizer, pelo contrabando selvagem, porque a ideologia não as consagra. Isto 
introduzia a falsidade e a duplicidade em toda a existência do homem. 
Todas as formas ideológico-institucionais tornavam-se hipócritas e falsas, 
enquanto que a vida real, privada de interpretação ideológica, tornava-se 
grosseiramente animal. (2002, p. 278)  

 
 

Logicamente que as considerações de Bakhtin se constroem em torno de um 

problema que organiza o gênero romanesco em tempos medievais, porém essa 

questão da duplicidade – convenção e naturalidade - existente na vida humana não 

é algo somente daquele tempo. A sociedade “moderna” em que Lima Barreto viveu 

também traz essa questão em seu seio. A literatura de adorno que o autor carioca 

menciona é, como já afirmamos, o produto dessa sociedade marcada pela 

imposição de comportamentos e de gostos.  

O narrador afirma que essa escola “caracteriza” a literatura da Bruzundanga, 

porque na maioria dos escritores não há um amor profundo pelas letras, uma doação 

à arte literária. Os Samoiedas não podem ser considerados os legítimos 

representantes da literatura bruzundanguense, até mesmo porque o amor desses 

homens de letras não é pela essência da literatura, mas sim pela glória que as letras 

dão, ou davam. Além disso, é complicado afirmar que há legítimos representantes 

da literatura de um país tendo em vista a diversidade de culturas que nele existe. 

Está aí uma relação social marcada pela hipocrisia. A situação dos literatos é similar 

a dos médicos e militares, estes desejosos do brilho do uniforme e aqueles 

desejosos da fama doutoral. Essa proximidade entre os literatos e os doutores, 
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nesse trecho da obra, logicamente, não é por acaso. Como já expusemos Lima 

Barreto sempre questionou em suas produções literárias a interferência médica, ou 

melhor, doutoral no mundo das letras. Nessa relação entre literatura e os homens de 

“sciencia” está a busca de um status, de um diferencial, na sociedade que ia se 

modernizando. O doutor buscava complementar seu prestígio de homem de 

“sciencia” na literatura e também os literatos buscavam inserir no seu trabalho os 

discursos cientificistas. É necessário realçar que os “intelectuais das letras” 

buscavam uma aparência socialmente valorizada, algo que lhes era imposto pelo 

funcionamento de uma ordem social. Eles tentavam alcançar uma forma de existir 

exigida por um elitizado ideal de sociedade.  

Lima Barreto estende esse comportamento determinado pelo 

convencionalismo a várias categorias profissionais, do médico ao militar. A ordem 

social que os nossos líderes desejavam instaurar impunha comportamentos, que iam 

de encontro aos comportamentos mais naturais de nosso povo. Lembremos da 

Avenida Central e das exigências para que se pudesse nela transitar, desde os 

vestuários dos elegantes à proibição de se andar descalço e de cuspir no chão. 

Essa pressão acontecia em diferentes graus e em diferentes esferas sociais, 

inclusive, ou principalmente, no meio intelectual, que aqui estamos tratando. 

Nas figuras exageradas do literato e do doutor construídas pelo autor carioca 

encontramos a imposição e a impostura, a falta de essência e o interesse de ser 

somente para se diferençar na sociedade. Enfim, um convencionalismo. Se 

realmente se comporta para obedecer a imposições não há como amar aquilo que 

se faz e nem “ir ao âmago das cousas”, como afirma o narrador de Os 

Bruzundangas. É ser algo limitado diante da riqueza e da diversidade da vida, 

relacionar-se hipocritamente com aquilo que se pratica. O riso na exposição das 

áreas sociais da Bruzundanga se organiza, de certa forma, também em torno do 

convencionalismo e do ideal em oposição à complexidade da vida bruzundanguense 

(brasileira). Ao mesmo tempo, essa literatura encarada como adorno limita a 

produção literária no sentido impedi-la de trazer em seu colo o vivo, o inesperado, o 

turbilhão de necessidades e desejos das relações humanas. 

Os doutores na Bruzundanga que buscam a glória através das letras, 

logicamente, a procuram em um modelo de literatura socialmente valorizada, como a 
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Escola Samoieda. Esse tipo de escola para ter e manter seu status deve diferenciar-

se dos outros fazeres literários. Como é essa diferença e o que dela emerge? Cada 

detalhe diferenciador, que compõe esse riso carnavalesco, é importante e merece 

uma atenção especial. 

O diferencial entre a literatura Samoieda e os outros fazeres literários começa 

pelo seu nome e pela sua lenda fundadora. Vejamos a construção da história da 

literatura de prestígio da Bruzundanga feita pelos literatos samoiedas. O nome vem 

de samoiedo, habitante do norte da Rússia, uma região distante e fria, bem diferente 

do clima bruzundanguense. Essa literatura se originou de um poema de um príncipe 

chamado Tuque-Tuque Fit-Fit. O nome já é exótico, constituído por uma 

onomatopeia e/ou redobro. No nome do fundador estão a repetição e o movimento 

matemático dos sons uma das características da produção dos poetas samoiedas. 

Esse príncipe é descrito como um homem de uma beleza ímpar. Seu poema 

chamava-se “Parikáithont Vakochan”, cuja tradução quer dizer “O silêncio das Renas 

no Campo de Gêlo”. O povo Samoieda, no imaginário dos literatos “eruditos” da 

Bruzundanga, era belíssimo, todos altos e loiros, “pois quanto mais fria é a região, 

mais belos são os seus tipos, mais altos, mais louros, e os samoiedas vivem em 

zona frigidíssima” (BARRETO, 1956, p 38). O narrador, no entanto, afirma ser a 

população samoieda totalmente diferente da imagem que os literatos 

bruzundanguenses criaram daquele povo. O povo não é alto e loiro e vive em estado 

de vida simples e primitiva. 

Há na apresentação da literatura Samoieda, no seu nome e no seu imaginário 

fundador uma gargalhada carnavalesca e carregada de sentidos em relação aos 

discursos cientificistas. Primeiramente um nome ligado a uma região fria, diferente 

do clima da Bruzundanga já é uma oposição que provoca o riso. Mais uma vez 

temos o convencionalismo indo de encontro à diversidade do real. A ideia de um 

povo loiro e alto, que se destaca pela beleza física, revela o interesse dos literatos 

pela estética, pela aparência, pelo “belo” (dentro dos padrões de beleza que eles 

adotavam) e, também, sinais de um discurso cientificista carregado de preconceito 

em relação à raça. Ao associarem o tipo físico de um povo ao clima, os homens das 

letras se apegam ao pensamento da geografia determinista vulgarizado. Na Primeira 

República, na maré do pensamento chamado de científico, muitos dos nossos 
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homens de sciencia viam no clima do Brasil o grande obstáculo para a caminhada 

do país rumo ao progresso.  

A lenda fundadora dessa literatura da Bruzundanga, alicerçada em ideais de 

beleza e de grandiosidade buscadas numa outra nação, não se resume somente em 

importação. Antes de tudo, é uma criação de uma imagem inspirada numa fonte 

divergente do país dos bruzundangas. Uma imagem que transmite grandeza, 

superioridade na concepção dos sofisticados bardos daquela terra. O povo 

samoieda real, como afirma o jornalista, era totalmente diferente do povo samoieda 

imaginado pelos literatos bruzundanguenses.  A preferência pela imagem física loira 

e pela estatura elevada no imaginário de povo de onde se “originou” a literatura 

bruzundanguense é algo revelador de um preconceito. Os poetas da Bruzundanga, 

ao verem uma beleza inigualável nessa aparência, logicamente, demonstram uma 

rejeição a outras raças. As marcas do pensamento cientificista no que concerne a 

hierarquização racial estão muito claras nos elementos fundadores dessa escola 

literária. 

No pensamento dos eruditos das letras na Bruzundanga, os samoiedas eram 

comparáveis à beleza da Grécia antiga. A menção à Grécia já é uma estocada nos 

ideais de perfeição que tanto enchiam os olhos dos parnasianos aqui no Brasil: “Esta 

Grécia serve para tudo, especialmente na Bruzundanga...” (1956, p. 38). O riso em 

relação às manias parnasianas fica ainda mais declarado quando o narrador chama 

de “deusa” a estética dos poemas dessa literatura: “Além desta deusa, havia outras 

divindades: o ritmo, o estilo, a nobreza das palavras...”(1956, p. 41). 

A lenda fundadora da literatura “erudita” da Bruzundanga é tratada com um 

riso ambivalente. A grandiosidade da origem dessa literatura choca-se com o quadro 

que o narrador apresenta desse país e nesse choque a Escola Samoieda é 

carnavalescamente destronada. As palavras do narrador mostram o quanto esse 

ideal de literatura perde a nobreza com o riso: “Tudo isto fantástico, mas graças à 

credulidade dos sábios do país, só um ou outro desalmado tinha a coragem de 

contestar tais lendas” (p. 37). Toda a grandiosidade da Escola Samoieda só existe 

porque os sábios acreditam. E quanto aos outros “desalmados” que não acreditam 

em todo aparato dessa literatura? Quem refuta é desalmado! Nesse trecho, está 

explícita a dificuldade de discordar dos discursos dos importantes literatos. É 
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exatamente o que acontece no Brasil em relação à imponência dos ideais 

parnasianos ou das produções literárias dos doutores. As palavras do narrador 

reforçam essa afirmação e oferecem mais espaço para mais reflexões:  

 
Não há como discutir com êles, porque todos se guiam por idéias feitas, 
receitas de julgamentos e nunca se aventuram a examinar por si qualquer 
questão, preferindo resolvê-las por generalizações quase sempre recebidas 
de segunda ou terceira mão, diluídas e desfiguradas pelas sucessivas 
passagens de uma cabeça para a outra cabeça. 
Atribuem, sem base alguma, a êsse tal Tuque-Tuque a fundação da escola, 
apesar de nunca lhe terem lido as poesias nem a sua arte poética. 
(BARRETO, 1956, p. 38) 

 

Aquela vertente positivista, que anteriormente mencionamos, está presente 

no pensamento dos literatos samoiedas da Bruzundanga. Já foi mencionado, mas se 

faz necessário reforçar, que o pensamento do positivismo rejeita o diálogo, vê nas 

relações um movimento unilateral. Apegar-se a ideias feitas, a receitas de 

julgamentos e aplicá-los ao mundo é recusar a ver que o mundo e as relações 

humanas são maiores do que qualquer teoria e que generalizações desmoronam 

diante do mundo vivo e real. A escola literária apresentada pelo jornalista narrador é 

toda construída no equívoco e em oposições disparatadas. É claro que isso faz parte 

do trabalho com o riso na obra. O jornalista não economiza na tinta, ao construir os 

literatos samoiedas e a literatura da Bruzundanga. Ele reforça o despreparo desses 

“artistas” para analisar a vida e frisa a falta de uma base filosófica nessa escola 

literária, que tem nas questões formais sua razão de existir. 

O pensamento dos literatos da Escola Samoieda guia-se por um caminho 

autoritário, nada dialógico, pautado no seguimento a modelos e na crença de que a 

vida é algo acabado. Sem dúvida que uma literatura conduzida por esse 

pensamento acaba caindo no vazio da “beleza” formal, uma vez que as ideias feitas 

impedem um aprofundamento filosófico, uma reflexão profunda da vida. No trabalho 

com a Escola Samoieda, está o retrato que Lima Barreto fez do Parnasianismo. É 

evidente que esse retrato é um discurso sobre esse movimento literário surgido na 

França e, como todo discurso, tem suas limitações, muito embora não deixe de 

trazer aspectos identificadores dessa escola literária.  

Pelas palavras do narrador, percebemos que sua concepção de literatura não 

compreende a poesia afastada da vida, existindo somente no ideal de “arte pela 

arte”. A preferência dos parnasianos pela construção formal em detrimento das 
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questões humanas e sociais é algo fortemente apontado pela crítica literária: “O 

maior pecado do parnasianismo foi ignorar essa metamorfose possível do 

esteticismo em crítica da civilização” (MERQUIOR, 1996, p.166). 

Além dessa visão de mundo pautada no acabamento, a tentativa de 

engrandecer a escola através da sua lenda, revela o caráter pouco dialógico desse 

tipo de literatura. A lenda é conservadora, o que a faz desmoronar é o riso e é isso 

que acontece quando Lima Barreto expõe o exagerado orgulho dos literatos 

samoiedas por uma base fundadora equivocada. Além da supervalorização da lenda 

fundadora, o gosto exagerado pelo trabalho literário calcado na forma compõe esse 

desfile que constitui o riso carnavalesco. 

Essa questão do fazer literário é colocada numa roda de risos, mas antes de 

analisarmos essa roda, precisamos de um pouco mais da história da fundação da 

Escola Samoieda. Faz-se necessário explicar melhor os problemas na lenda 

fundadora dessa literatura apresentados pelo narrador. Essa lenda possui outra 

versão para a origem da literatura de prestígio na exótica nação. 

O narrador diz que os literatos samoiedas “Atribuem, sem base alguma, a 

êsse Tuque-Tuque a fundação da escola, apesar de nunca lhe terem lido as poesias 

nem a sua arte poética” (1956, p. 38) e que esse fundador misterioso e exótico era 

uma forma de engrandecer a imagem dessa escola. Tudo isso, segundo o narrador, 

tinha as bases na vaidade e no mascaramento. 

Embora os homens de letras da escola samoieda defendessem sua fundação 

a partir do príncipe Tuque-Tuque e criassem um imaginário de grandiosidade para 

sua literatura, a história era bem outra. 

O jornalista narrador afirma ter descoberto o núcleo da lenda fundadora dessa 

escola entre uns livros de um amigo inglês Chamado Parsons. Entre esses livros 

estava um de autoria de H. T. Switbilter, de Bristol, Inglaterra. O título era Literature 

of the Stingy Peoples. O nome do livro já é um indicativo da visão europeia em 

relação aos povos considerados bárbaros. A palavra stingy é um adjetivo que 

significa sovina, avarenta. O sentido desse adjetivo pode ser estendido, nesse título, 

ao significado de rude, que tem pouco a oferecer, gente que beira à mediocridade. 
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As considerações de Switbilter sobre a literatura dos povos do mundo extra-europeu 

são rebatidas pelo narrador de Os Bruzundangas. 

Nessa obra, o narrador encontra alguns versos samoiedas e estudos do Sr. 

Switbilter sobre a literatura samoieda original. O estudioso de Bristol afirma ter 

colhido esses versos da boca de um certo Tuck-Tuck, que ele conheceu em 1897 

numa missão determinada pela Sociedade Paleontológica de Bristol na Sibéria. 

Todas essas informações do narrador já têm muito a nos dizer, mas valem ainda 

algumas outras palavras letra por letra: 

 
O Senhor Switbilter pouco acrescenta a algumas poesias que publica; e as 
que estão no volume, traduzidas, são por demais monstruosas, sempre com 
um mesmo pensamento denunciando uma concepção estreita da vida e do 
universo, muito explicável em bárbaros glaciais. 
O viajante inglês que conhece o samoieda, entretanto, diz aqui e ali, que 
elas são enfáticas, sem quantidade de sentimento ou acento musical 
agradável e individual, descaindo quase sempre para a melopéia ou “tantã” 
ignaro, quando não alternam uma cousa e outra. 
Mas não foi no livro do Senhor Switbilter que os augustos poetas da 
Bruzundanga foram encontrar as bases da sua escola. Êles não conhecem 
êsse autor, pois nunca os vi citá-lo. 
Êles, os “samoiedas” da Bruzundanga, encontraram o mestre nos escritos 
de um tal Chamat ou Chalat, um aventureiro francês que parece ter estado 
no país daquela gente ártica, aprendido um pouco da língua dela e se 
servido do livro do viajante inglês para defender uma poética que lhe viera à 
cabeça. 
Êsse Chamat ou Chalat, Flaubert, quando estêve no Egito, encontrou-o por 
lá, como médico do exército quedival; e êle se ocupava nos ócios de sua 
provável medicância em rimar uma tragédia clásica, Abdelcáder, em cinco 
atos, onde havia um célebre verso de que o grande romancista nunca se 
esqueceu. [...] 
Os discípulos de Chalat ou Chamat tiraram da sua obra regras infalíveis 
para fazer poetas e poesias e um certo até aplicou a teoria dos erros à sua 
arte poética. (1956, p. 39-40) 

 

Primeiramente, devemos considerar, na história da literatura samoieda, tanto 

a original quanto a versão dos literatos bruzundanguenses, a presença de Switbilter 

e Chamat ou Chalat. Esses dois homens são homens ligados à ciência daquela 

época. O primeiro descobre a literatura samoieda em uma missão da Sociedade 

Paleontológica de Bristol, que tinha o intuito de descobrir monstros antediluvianos 

conservados no gelo, e o segundo é um médico em exercício militar no Egito. 

A condição de Switbilter já nos remete àquele momento do século XIX em que 

os naturalistas viajavam pelas nações “atrasadas” embalados na crença de que tais 

nações seriam estágios passados da humanidade. A tentativa era recuperar a 
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memória das nações civilizadas e evoluídas, memória essa que se encontrava no 

mundo extra-europeu. Daí, no século XIX, o número crescente de museus que 

colecionavam materiais vindos de diferentes pontos do mundo (SCHWARCZ, 1993). 

O Brasil mesmo foi o paraíso dos naturalistas. Nas diferentes obras de Lima Barreto 

há menções a esses cientistas viajantes, como por exemplo Clara dos Anjos e Vida 

e morte M. J. Gonzaga de Sá. 

A relação de Switbilter e de Chamat ou Chalat com a literatura já é o 

indicativo da influência dos homens de “sciencia” nas letras. No início da citação, o 

narrador afirma que o estudioso de Bristol (Switbilter) “pouco acrescenta a algumas 

poesias que publica” e que sua visão sobre tal literatura a reduz à “melopéia” ou a 

um “tantã” ignaro. Não é difícil perceber, nessa situação, a crítica ao olhar 

reducionista de grupos europeus para as manifestações culturais dos outros povos. 

O trecho que diz que a literatura samoieda original revela uma concepção estreita da 

vida e do universo, muito “explicável” em bárbaros glaciais é revelador desse olhar 

redutor. Pelas palavras do narrador, percebemos que as poesias selecionadas e 

publicadas por Switbilter, bem como a análise que ele faz delas, não dão conta da 

literatura daquele povo glacial. O que o naturalista inglês pesquisou foi pouco e 

limitado. 

Se Switbilter reduz a literatura samoieda original à “pobreza primitiva”, o 

médico Chalat a exalta e propaga essa literatura. Os literatos samoiedas não leram 

as considerações sobre a literatura samoieda do primeiro doutor, apegaram-se aos 

escritos do médico Chamat ou Chalat. Logicamente, o narrador deixa entrever que 

se os homens de letras da Bruzundanga conhecessem o menosprezo do cientista 

inglês pela criação literária samoieda, não a elegeriam como lenda fundadora da 

escola. Como percebemos, a “academia de letras” da Bruzundanga começa de 

forma equivocada. Os escritores buscam para sua literatura algo portentoso, como 

era a “ciência”. A literatura, no pensamento deles, deveria ser algo do porte do 

progresso, das ações civilizatórias que avassalavam as nações, e não uma literatura 

inspirada em bárbaros glaciais. O desejo era por uma escola literária bem racional 

como veremos. 

O médico militar Chamat ou Chalat no Egito, segundo as palavras do próprio 

narrador, ocupava-se “nos ócios de sua provável medicância [grifo meu] em rimar 
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uma tragédia clássica”. A similaridade sonora da palavra medicância com 

mendicância já é um detalhe bem interessante e revelador da maneira que Lima 

Barreto via os médicos na literatura. Esse doutor propagou essa literatura e seus 

discípulos tiraram de sua produção literária regras infalíveis para fazer poetas e 

poesias. Essas regras então chegaram até à Bruzundanga e nortearam a poética 

dos literatos samoiedas daquele país. Essas regras infalíveis são também partes 

desse ritual do riso carnavalesco que Lima Barreto construiu e que destrona os 

literatos. 

Atentemos para os homens de letras da escola samoieda. Vejamos como eles 

são apresentados pelo narrador. O carnaval na apresentação dos poetas “eruditos” 

da Bruzundanga começa com o exagero e com o exótico: 

 
A Bruzundanga, como sabem, fica nas zonas tropical e subtropical, mas a 
estética da escola pedia que êles se vestissem com peles de urso, de renas, 
de martas e rapôsas árticas. 
É um vestuário barato para os samoiedas autênticos, mas caríssimo para os 
seus parentes literários dos trópicos. 
Êstes, porém, crentes na eficácia da vestimenta para a criação artística, 
morrem de fome, mas vestem-se à moda da Sibéria. (1956, p.42) 

   

Os trajes são um elemento do carnaval, que ao mesmo tempo que entrona os 

literatos da Bruzundanga, coloca-os numa situação exótica e ridícula. Vestir-se com 

peles de animais em um país tropical é uma situação esdrúxula marcada pelo 

oposto. Os doutores das letras com seus hábitos e suas crenças recebem uma 

gargalhada carnavalesca ao serem imaginados a partir das palavras do narrador. A 

indumentária dos membros da Bruzundanga traz em si o ideal de grandiosidade e 

morte desse ideal. Esse riso carnavalesco continua quando o narrador trata do 

encontro desses literatos em um café na Bruzundanga. Encontramos nesse 

momento uma roda, em que eles se reúnem e dialogam sobre a poética samoieda. 

No diálogo, se entrevê a essência dessa escola literária, o ideal da criação poética 

para aqueles integrantes da Escola Samoieda e o riso que destrona esse ideal. 

A parte da obra em que o narrador observa e expõe de forma risível os 

nobres doutores samoiedas é toda ela interessante, porém há um segmento dela 

que nos interessa mais, pois além de resumir esse encontro, encontramos nele um 

fio do pensamento cientificista. Estão reunidos no café os poetas Kotelniji, Wolpuk e 

Worspikt, os três principais literatos samoiedas, vestidos exatamente como 
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determina os mandamentos da escola. O diálogo se dá em torno de um poema 

criado Worskipt: 

 
Num dado momento Kotelniji disse para Workspit: 
- Gostei muito dêsse teu verso: - “há luna loura linda leve, luna bela!” 
- Não fiz mais do que imitar Tuque-Tuque, quando encontrou naquela 
soberba harmonia imitativa, para dar idéia do luar – “Loga Kule Kulela 
logalam”, no seu poema “Kulelau”. 
Wolpulk, porém, objetou: 
- Julgo a tua excelente, mas teria escolhido a vogal forte “u”, para basear a 
minha sugestão imitativa do luar. 
- Como? perguntou Worspikt. 
- Eu teria dito: Ui! lua uma pula, tu môo! sulla nuit” 
- Há muitas línguas nela, objetou Kotelniji. 
- Quantas mais, melhor, para dar um caráter universal à poesia que deve 
sempre tê-lo, como ensina o mestre, defendeu-se Wolpuk. 
- Eu, porém, aduziu Kotelniji, conquanto permita nos outros certas licenças 
poéticas, tenho por princípio obedecer às mais duras e rígidas regras, não 
me afastar delas, encarcerar bem meu pensamento. No meu caso, eu 
empregaria a vogal “a” para harmonia em vista. (1956, p. 43) 
 
 

Qualquer semelhança com os traços mais marcantes do Parnasianismo não é 

mera coincidência! É evidente que o que temos aqui é um discurso sobre a situação 

da literatura no momento de vida e de produção de Lima Barreto. O que está nesse 

discurso sobre a relação entre literatura, “sciencia” e sociedade? 

Primeiramente a preocupação intensa com o aspecto formal da poesia, pois 

na maior parte do diálogo os poetas discutem a estrutura do poema revelando seu 

apego pela rigidez e racionalidade na forma. Ao dizer que não fez nada mais do que 

imitar Tuque-Tuque, Workspit expõe a falta de criatividade e de essência da Escola 

Samoieda, que se constrói por “cópia”, por arremedo. Vale lembrar que pior do que a 

imitação é uma imitação de um ideal construído sobre bases equivocadas. Percebe-

se aí o enorme vazio nessa produção poética dos nobres literatos da Bruzundanga. 

O diálogo dos poetas circula em torno de futilidades. A concepção de poesia é 

estreita e elege o trabalho com a estrutura o diferencial entre a boa e a má produção 

poética. No trabalho com a forma está a objetividade, a “racionalidade” assentada no 

vazio. Uma literatura cuja poesia tem como alicerce o uso de regras infalíveis já 

revela o arrogante pensamento cientificista, a crença de que a “sciencia” não falha e 

que literatura e métodos científicos se afinam. Essas “regras infalíveis”, que norteiam 

o trabalho dos poetas samoiedas, mostram o quanto espaço da poesia era invadido 

pela concepção cientificista de mundo. Wolkup deixa evidente isso, ao defender o 

maior número de línguas possíveis na poesia com o intuito que ela ganhe um caráter 
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universal. É a crença de que existam fórmulas aplicáveis a todos os casos e em 

todas as situações. Sabemos da busca da “sciencia” pelo universal. A verdade 

mesmo é que literatura e ciência são duas coisas bem distintas, enquanto a primeira 

tende para a indefinição, a segunda busca definição das coisas e de si mesma. Vale 

aqui lembrar as palavras do Professor Luis Filipe Ribeiro que diz não conhecer, em 

toda a sua vida profissional, nenhuma definição eficaz do que seja literatura. 

O que podemos perceber é que essa relação entre literatura e “sciencia” é 

mediada pelo poder oriundo do prestígio social. O que os doutores e os poetas 

querem não é nem literatura e nem “ciência”, mas fama e poder. É essa a grande 

crítica de Lima Barreto aos doutores e literatos, ou pelo menos a uma parte deles, do 

primeiro momento republicano que encontramos em Os Bruzundangas. A maneira 

como o pensamento cientificista é apresentado a nós na obra é a seguinte: uma 

construção de um grupo que estava no poder, mas que se fundamentava na estética 

do discurso. Esse caráter da poesia elitizada da Bruzundanga se mostra de maneira 

semelhante nos literatos-doutores. Da mesma forma que a estrutura poética é o que 

define a boa e a má poesia, a indumentária é o que diferencia o doutor do néscio. 

Lima Barreto exibe em um exagero carnavalesco pontos da literatura e da “sciencia” 

que ele considerava equivocados na época. É com a lupa do exagero que se torna 

possível ver alguns pensamentos de grupo social de destaque nas artes e na 

“ciência”. 

A figura do doutor é significativa em Os Bruzundangas. Na literatura estão os 

doutores e a racionalidade no trabalho com a forma. Leis científicas, segundo o 

narrador, regiam o fazer poético:  

 
Kotelniji era considerado como um grande poeta “samoieda” e tinha mesmo 
estabelecido com assentimento de todos êles, as leis científicas da escola 
perfeita, “a samoieda”, que êle definia como tendo por escopo não exprimir 
cousa alguma com relação ao assunto visado, ou dizer sobre êle, 
pomposamente, as mais vulgares banalidades. (1956, p. 44) 
 
 

Nessa passagem acima ficam ainda mais patentes as articulações do 

pensamento cientificista na literatura. O riso nessa passagem é revelador do quanto 

é absurda essa relação, ou melhor, do quanto é absurdo o entendimento dos poetas 

dessa relação entre literatura e vida. Na verdade, o impulso criador, que move a 

arte, é deixado de lado pelos artistas samoiedas. Na abordagem do narrador, 
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carnavalescamente exagerada, fica mais evidente ainda a contestação ao uso de 

dogmas científicos na literatura. Após citar as principais normativas científicas 

criadas por Kotelniji, o narrador opina: “E muitas outras de que eu me esqueci, mas 

julgo que só estas ilustram perfeitamente o absurdo da qualificação de leis científicas 

na arte. Alhos bugalhos!” (1956, p. 44). E como se não bastasse, o narrador ainda 

reforça seu pensamento sobre arte e “sciencia”: “Qual era a sua concepção de arte? 

Será possível decifrar essa história de ‘leis científicas da arte’? Qual!” (1956, p. 44).  

É necessário lembrar, que o discurso é uma versão do real, logo a versão da 

paisagem literária brasileira interpretada por nós em Os Bruzundangas não é 

detentora de uma verdade absoluta sobre aquele momento histórico, muito menos 

sobre os poetas parnasianos. Já dissemos que a cena apresentada ao leitor é 

carregada de exageros. Esses exageros são necessários para o riso e para a 

exposição de uma visão diferente da visão de um segmento social que concebia 

como hegemônica um tipo de produção literária. Vale frisar que nem todos os 

literatos brasileiros do primeiro momento republicano foram como os da escola 

samoieda e nem todos os doutores da Primeira República foram como os doutores 

da Bruzundanga. 

E o riso não fica por aí, continua a destronar os diferentes doutores nas 

diferentes áreas da sociedade bruzundanguense. O que estudamos até aqui foi a 

forma com que o riso carnavalesco ambivalente exibe os literatos, grandiosos e, ao 

mesmo tempo, exageradamente ridículos. Esse capítulo da obra intitulado Capítulo 

Especial – Os Samoiedas apresenta bastante dessa organização da obra em torno 

do pensamento cientificista exposto e pensado pelo riso. Ele mostra algo que 

estrutura boa parte de Os Bruzundangas: o cientificismo entranhado nas diferentes 

áreas sociais.  

Após o estudo da literatura dessa nação, vamos nos deter agora em outras 

instâncias da sociedade explorando as manifestações da “sciencia” vistas com o 

riso. Nessas manifestações cientificistas, a figura do doutor aparece de forma central 

no discurso de Lima Barreto.  

 

2.4 – O DOUTOR NO CARNAVAL DA BRUZUNDANGA 



115 

 

 

A literatura ocupou um grande espaço neste trabalho até agora, porém o 

cientificismo na Primeira República tratado com o riso não afeta somente essa 

manifestação cultural. Como dissemos, ela é um exemplo de até onde foram os 

tentáculos da febre cientificista. Passaremos agora a analisar os diferentes cantos 

da República da Bruzundanga e as manifestações da “sciencia” tratadas com o riso. 

Não nos deteremos em uma área específica, como fizemos com a literatura, pois a 

análise dessa manifestação cultural já nos deu um bom material para se entender as 

reflexões sobre os problemas da “sciencia” abordados com o riso nessa obra de 

Lima Barreto. Trabalharemos com o conjunto de relações sociais que envolvem a 

figura do doutor, o representante da “sciencia”, no intuito de explorar as reflexões 

que o autor faz sobre o pensamento cientificista. 

No decorrer da obra, o cientificismo encontra-se nas ações dos líderes nas 

diferentes áreas do exótico país criado por Lima Barreto. A figura do doutor é uma 

constante. O trabalho com o riso centra-se na exposição dessa personagem, dos 

seus hábitos, das suas relações de poder, da aura de superioridade que a envolve, 

dos seus discursos falaciosos e do seu desejo de notoriedade.  Ao tratar 

literariamente essa figura, Lima Barreto muito nos diz da “sciencia” no Brasil, das 

relações de poder que essa área determinava e dos sentidos que ela possuía no 

pensamento dos diferentes segmentos sociais de nosso país. Essa personagem e o 

poder que ela exerce nas diferentes áreas da sociedade são expostos em situações 

marcadas pela ambivalência do riso carnavalesco. De um lado está o que o narrador 

concebe como ideais de ciência e de profissionais que a produzem e de outro, a 

“ciência” como um instrumento de ascensão social e poder para o doutor num 

sistema de tramoias. Encontramos, constantemente, em Os Bruzundangas, a 

exibição do poder dos discursos cientificistas entranhados nos movimentos sociais. 

Foucault em Os anormais (2001) menciona a força dos discursos oriundos de 

instituições científicas e elaborados por especialistas. O filósofo trata da palavra 

científica associada à esfera jurídica. Nesse encontro entre ciência e justiça está a 

fonte de poder desses discursos, que ganham o estatuto de verdadeiros ao se julgar 

uma pessoa. Nesse estudo de Foucault, está a abordagem de uma relação 

autoritária, que servia para solidificar estruturas sociais. “Ciência” e lei, um 
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especialista e um juiz tornam-se os determinadores de medidas judiciárias em 

relação às pessoas consideradas exceção na sociedade. O filósofo nos lembra que 

a proximidade do saber científico com o saber judiciário fortalece o poder dos 

discursos desses dois campos sociais, no entanto, afasta-os dos seus objetivos 

essenciais. A ciência deixa muito de lado seu caráter de constante superação no 

conhecimento do ser humano e do mundo, e o judiciário por se prender a discursos 

cientificistas dogmáticos acaba se distanciando do seu intuito maior: ser justa.  

Foucault menciona, também, autores da sociedade moderna que refletiram sobre 

essa engrenagem da instância judiciária, como Kafka, Balzac, Dostoiévski e 

Courteline. Essa relação de poder tratada por Foucault, ainda que de forma 

diferente, a encontramos nas palavras de Lima Barreto, que exibe os privilégios dos 

representantes da “sciencia” e o poder dos seus discursos, enfim, a autoridade que 

exercem nos vários cantos da sociedade. 

O autor carioca, ao construir um país exótico, dá uma resposta artística a 

questões de vida que emotivamente prenderam sua atenção, que mexeram com 

seus valores. Os privilégios dos doutores e seus discursos cientificistas autoritários 

ocupam, no momento da Primeira República, um espaço significativo no tratamento 

que ele dá à questão da “sciencia” no Brasil. Atentemos para as palavras de Bakhtin, 

que têm muito a ver com essa situação de Lima Barreto:  

 
Já afirmamos bastante que cada elemento de uma obra nos é dado na 
resposta que o autor lhe dá, a qual engloba tanto o objeto quanto a resposta 
que a personagem lhe dá (uma resposta à resposta); neste sentido, o autor 
acentua cada particularidade da sua personagem, cada traço seu, cada 
acontecimento e cada ato de sua vida, os seus pensamentos e sentimentos, 
da mesma forma como na vida nos respondemos axiologicamente a cada 
manifestação daqueles que nos rodeiam; [grifo meu] (2003, p. 3) 
 
 

Lima Barreto acentua na figura do doutor características reveladoras de uma 

estrutura social que feria sua postura ética diante do mundo. Esse processo de 

construção literária exige uma posição ativa e reflexiva do autor. É no ato escrever 

que ele reflete e conhece melhor suas personagens e as relações que criou. É 

possível perceber isso na ação da pena do autor, pois embora construa com traços 

fortes a figura do doutor, não uniformiza o grupo a que essa figura pertence e nem a 

sociedade em que ela atua. Vamos agora mostrar como é construído o riso ao se 

abordar o poder dos doutores numa ordem social impregnada do consumismo 

cientificista. 



117 

 

No capítulo II, o narrador apresenta o segmento social nobre da 

Bruzundanga. Esse segmento, vale lembrar, possui duas formações analisadas pelo 

jornalista que narra: uma pelo título, a chamada nobreza doutoral, e a outra, através 

da ascensão financeira, nomeada de nobreza de palpite. Como estamos abordando 

a figura do homem de saber, é a nobreza dos doutores que nos interessa. 

O tratamento de nobres dado aos doutores da Bruzundanga é ambivalente. 

Ao usar nobreza doutoral para o grupo que se “dedica” ao “saber”, Lima Barreto já 

revela a sua construção do riso como forma de destronamento na obra. Essa 

“casta”, normalmente, está associada à superioridade, ao poder, ao dogmatismo. No 

entanto, a apresentação desses homens de “sabedoria” vai tirando essa aura de 

grandiosidade que a palavra nobreza traz. A dualidade nessa denominação atribuída 

aos doutores se dá pela suposta imponência da imagem da nobreza em contraste 

com as ações dos diplomados.  

Os homens de “sciencia”, segundo o narrador, são geralmente oriundos de 

famílias aristocráticas e atingem a nobreza através de um título, que lhes dá 

privilégios sociais e confere poder aos seus discursos. O alcance desse título na 

escola superior se dá de diferentes formas, menos através da dedicação aos 

estudos. Onde está o mérito nessa jornada dos nobres doutores na Bruzundanga? É 

esse o riso ambivalente no título de nobreza doutoral. O título é um elemento do riso 

carnavalesco em Os Bruzundangas que traz em si a coroação e o destronamento. 

Lembremos também que, geralmente, a nobreza se dá através do sangue, da 

hereditariedade, algo que não deveria acontecer no mundo dos doutores.  

O narrador afirma na obra que os nobres mais valorizados na hierarquia 

doutoral da Bruzundanga são os médicos, os advogados e os engenheiros. Isso é 

algo fácil de reconhecer na história brasileira no momento em que se tentava criar 

uma imagem moderna de nosso país. Como breves exemplos dessa afirmação, vale 

citar a influência de Sílvio Romero (1851-1914) na “cientifização” do Direito no 

Recife, a valorização do trabalho do engenheiro positivista Pereira Passos (1836-

1913) nas reformas do Rio de Janeiro e a importância dada a Nina Rodrigues (1862-

1906) no pensamento médico da época. Eram essas categorias de doutores 

responsáveis pelo progresso do Brasil. Segundo Jeffrey Needel (1993), a formação 

dos jovens doutores tinha os olhos voltados para a demanda do progresso material. 
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Na obra, a hierarquia em que se colocam as nobrezas doutorais já é um 

indicativo de um destronamento do saber nessa sociedade. Pode-se vislumbrar na 

“superioridade” do médico, do advogado ou do engenheiro, uma situação nada 

realmente científica, ou melhor, um equívoco quanto aos ideais da ciência por parte 

de grupos sociais mandantes fortalecedores dessa visão. O ideal seria valorizar 

todos os tipos de saberes entendendo assim a pluralidade de um país. A redução do 

“comando” intelectual de uma sociedade somente para algumas categorias com 

vistas direcionadas para o progresso material já se mostra negativo. O ideal seria 

que os diferentes profissionais da ciência fossem respeitados e socialmente 

valorizados, pois cada um tem o seu valor para a sociedade e para a vida. A 

hierarquia, que o autor-narrador expõe, acaba tirando esses doutores mais 

prestigiados do seu patamar, revelando que seu prestígio está mais em 

pensamentos sociais vulgarizados do que com o trabalho com a ciência. A ciência 

mesmo é uma constante busca de explicações e essa hierarquização a afasta desse 

caminho. A diferenciação de importância dos doutores que Lima Barreto exibe na 

obra revela vaidade, desejo de poder e ascensão social e isso, segundo o autor, não 

é próprio do trabalho científico. 

O interessante nesse processo literário, em Os Bruzundangas, é que no 

entronamento está o destronamento. Em outras palavras, é um processo dinâmico, 

vivo em que a perda do trono é inseparável da coroação. É um movimento cíclico em 

que o prestígio dos doutores, embora destruído pelo riso, continua vivo no poder 

social dessa figura. A fama doutoral fortalece o riso e o descoroamento. Esses dois 

últimos não existem sem o primeiro.  Encontramos nessa relação de dependência 

uma característica basilarmente carnavalesca.  

Nessa apresentação que o jornalista faz dos valores dos diferentes 

profissionais, está uma ponta das relações de poder determinadas pelas 

concepções que se tinham de ciência e de profissionais que a faziam. Além de 

mencionar as três principais profissões na hierarquia doutoral, o narrador vai 

colocando os notórios “cientistas” numa situação de desmascaramento ao 

apresentar outras situações sobre eles: 

 
A aristocracia doutoral é constituída pelos cidadãos formados nas escolas, 
chamadas superiores, que são as de medicina, as de direito e as de 
engenharia. Há de parecer que não existe aí nenhuma nobreza; que os 
cidadãos que obtêm títulos em tais escolas vão exercer uma profissão como 
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outra qualquer. É um engano. Em outro qualquer país, isto pode se dar; na 
Bruzundanga, não. 
Lá, o cidadão que se arma de um título em uma das escolas citadas, obtém 
privilégios especiais, alguns constantes das leis e outros consignados nos 
costumes. (1956, p. 56) 

   
Ao longo da obra, quando um doutor é apresentado, é perceptível que a 

caracterização dessa personagem serve para lhe retirar a aura de grandeza. Os 

doutores, no pensamento do jornalista que narra, deveriam almejar um diploma para 

exercer uma profissão e contribuir para o bem da sociedade. Esse é o ideal que 

contrasta com os caminhos que esses “homens de sciencia” trilham.  

O narrador afirma que não parece haver nobreza na situação dos jovens da 

aristocracia se formarem em escolas superiores, no entanto os diplomados por 

essas escolas ganham privilégios garantidos na constituição e nos costumes do 

país. A nobreza atribuída à classe doutoral serve para expor os privilégios e o poder 

de um grupo prestigiado, não pelo trabalho com a “sciencia” com o intuito de 

favorecer a coletividade, mas sim por um diploma alcançado através de tramoias. No 

texto, ficam evidentes os lugares de onde os doutores enunciam: de início, de um 

segmento social favorecido financeiramente e depois, de uma instituição de ensino 

superior e de uma repartição do poder público. Esse percurso, que vai da instituição 

familiar à instituição de ensino, é um ponto forte no discurso sobre a “sciencia” e 

seus representantes na sociedade bruzundanguense (e brasileira). 

O quadro apresentado na obra expõe o poder da família e o curso na escola 

superior ajudando na perpetuação de privilégios sociais. Obter um diploma de uma 

escola superior é um privilégio de poucos, quase sempre de jovens de famílias 

favorecidas socialmente, tanto no poder financeiro quanto nas relações sociais. É 

através da influência na rede de relações que o rapaz de “boa” família começa a 

caminhar para o título de doutor. No capítulo VI, ao escrever sobre o ensino na 

Bruzundanga, o jornalista apresenta o processo de ingresso do jovem à instituição 

de ensino superior e o perfil da formação desses doutores.  

Há diferentes escolas na Bruzundanga formadoras de doutores, umas 

mantidas pelo governo geral, outras, pelo governo provincial e algumas são escolas 

privadas. Nas palavras do narrador, os rapazes da Bruzundanga não têm medo das 

dificuldades que qualquer curso dessas escolas possa oferecer. O medo deles é 

provocado pelos exames preliminares. Devido a isso, os pais usam de seu poder 
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social para interferir nas bancas examinadoras. Eles colocam nelas pessoas de suas 

relações, que possam ajudar na aprovação dos filhos. Os filhos são aprovados sem 

a mínima condição para frequentar a escola e “acabam o curso mais ignorantes e 

presunçosos do que quando para lá entraram” (BARRETO, 1956, p. 73). As 

manobras dos estudantes não cessam no processo de seleção para o ingresso à 

escola superior, elas continuam no decorrer do curso. Procuram fazer os exames em 

instituições onde as avaliações são mais fáceis e retornam de lá com as certidões de 

aprovação para as faculdades mais bem conceituadas a fim de receberem o grau. 

Quando as manobras não dão o efeito desejado, vale o poder das relações sociais 

dos pais: “De resto, é sabido que os lentes das escolas daquele país são todos 

relacionados, têm negócios com os potentados financeiros e industriais do país e 

quase nunca lhe reprovam os filhos” (1956, p. 74). Um pequeno diálogo que o 

narrador apresenta ajuda a ilustrar mais ainda essa situação que estamos 

descrevendo: 

 
A nobreza doutoral, lá, está se fazendo aos poucos irritante, e até sendo 
hereditária. Querem ver? Quando por lá andei, ouvi entre os rapazes êste 
curto diálogo: 
- Mas T. foi reprovado? 
- Foi. 
- Como? Pois se é filho do doutor F.? (1956, p. 75-76) 
 
 

Nesse pequeno diálogo, está banalização de situações, algo que não deveria 

ocorrer. São situações de protecionismo que Lima Barreto destaca no conjunto de 

suas produções literárias. Tudo isso faz parte de um sistema que beneficia o 

representante da “sciencia”, tanto na lei quanto nos costumes: 

 
A nobreza dos doutôres se baseia em alguma cousa. No conceito popular, 
ela é firmada na vaga superstição de que os seus representantes sabem; no 
conceito das môças casadeiras é que os doutôres têm direito, pelas leis 
divinas e humanas, a ocupar os lugares mais rendosos do Estado; no 
pensar dos pais de família, êle se escuda no direito que têm os seus filhos 
graduados nas faculdades em trabalhar pouco e ganhar muito. (1956, p. 61, 
v. VII) 
 
 

A passagem acima traz as bases da figura do doutor no pensamento de 

diferentes posições sociais na Bruzundanga. Todos esses pensamentos, desde o 

popular até o familiar, convergem para a cristalização da importância social dessa 

figura. Essa importância é, de certa maneira, o alicerce dos privilégios sociais 

adquiridos pelo doutor. Os populares os valorizam por eles serem detentores do 
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saber; as moças casadeiras buscam neles a manutenção de um poder financeiro; a 

família vê no diploma pouco trabalho e uma grande renda. Diferentes ideais de 

doutor predominam na Bruzundanga e no Brasil, menos aquele que o narrador-

jornalista considera o correto para um homem de ciência. Na construção desse 

trajeto do doutor, desde a estrutura familiar até a vida pública, e nos pensamentos 

sociais que o envolvem, encontramos a exposição de comportamentos que rebaixam 

essa figura. 

Logicamente que esse discurso radical e uniformizador de Lima Barreto em 

relação à classe dos doutores precisa de algumas pontuações. Sendo uma 

construção literária, de certa forma, recai na uniformização. Vimos com Needell 

(1993), no primeiro capítulo deste trabalho, a questão dos diplomados no Brasil pré-

republicano e republicano. Geralmente os rapazes dessa categoria eram oriundos 

de famílias pertencentes à oligarquia rural e graças ao poder e as relações familiares 

podiam obter um diploma e dar continuidade à sua vida de doutor cujo escopo maior 

era, normalmente, um cargo público. Needell estuda a influência das ideias 

francesas aqui no Brasil e apresenta um quadro das relações da elite, os espaços de 

encontros dessa classe social, que ampliavam e fortaleciam elos entre as famílias 

abastadas. Alguns desses lugares eram os estabelecimentos de ensino destinados à 

elite. Até aí há situações que vão ao encontro do discurso de Lima Barreto. No 

entanto, a formação dos jovens da elite social na época, de acordo com o que é 

possível se depreender, não se dava somente através de tramoias. Isso não quer 

dizer que expedientes para favorecer jovens de famílias poderosas na busca de um 

título não existissem. É obvio que existiam e Lima Barreto direcionou seu foco nesse 

discurso que analisamos para tal situação. No entanto, quando se fala de um 

momento histórico, deve se atentar para a complexidade das relações sociais. Se 

havia malandragem e corrupção na formação de alguns doutores, havia também 

seriedade nessa formação, logicamente dentro dos ideais acadêmicos voltados para 

o crescimento material e para o progresso daquele tempo. O rigor da Politécnica, 

mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, ajuda a ratificar nossa afirmação. A 

figura do professor Oto Alencar que encantou Lima Barreto por sua postura arrojada 

diante do seu tempo, o rigor do professor Licínio com os alunos e as exigências 

dessa escola com os estudantes deixam entrever que nem toda a formação dos 

doutores se dava através das articulações de favor. 
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Também as figuras de destaque no meio intelectual não podem ser resumidas 

em profissionais inaptos e incompetentes. Deve-se considerar que a classe doutoral 

não é uniforme, nela há doutores e doutores. A situação dos líderes intelectuais no 

primeiro momento da República é complexa. Eles se encontravam na difícil tarefa de 

modernizar o Brasil, um país recém saído de uma estrutura escravocrata, limitado 

pelo poder das oligarquias rurais, sem tradição no campo científico e fortemente 

influenciado pelos ideais europeus de sociedade.  

Até agora abordamos parte do processo do riso em relação à figura do 

representante da “sciencia” na Bruzundanga. Analisamos o discurso na obra sobre o 

ingresso dos jovens às escolas superiores e sua aprovação através de ações 

corruptas. Resta abordar a vida desses rapazes “bem nascidos” após a formatura, 

para onde caminham e o prestígio social que ganham com o título. O ciclo de vida 

desses doutores oriundos de famílias poderosas se conclui, quase sempre, na vida 

pública ocupando altos cargos, trabalhando pouco e sendo bem remunerados. 

Todas essas vantagens quase sempre graças ao poderio familiar, ao título de 

nobreza doutoral adquirido em uma escola superior e ao pensamento dos diferentes 

segmentos sociais, que ajudam a sustentar a imponência doutoral. Analisemos, 

então, a relação dos doutores com a esfera pública e o poder dos seus discursos. 

Comecemos com esse trecho da obra:  

 
Tendo crescido imensamente o número de doutôres, êles, os seus pais, 
sogros, etc., trataram de reservar o maior número de lugares do Estado 
para êles. Capciosamente, os regulamentos da Bruzundanga vão 
conseguindo êsse desideratum (BARRETO, 1956, p. 58). 
 
 

Desde o tempo do Império, os líderes intelectuais diplomados e ocupantes de 

grandes cargos na esfera governamental, quase sempre, eram homens vindos de 

famílias influentes e o perfil deles era bem uniforme. No tempo de Lima Barreto, 

essa situação já era um pouco diferente, ou seja, ao lado dos doutores, que tinham o 

cordão umbilical na elite econômica, outros intelectuais vão surgindo devido ao 

processo de diversificação das atividades sociais, que ocorre na sociedade brasileira 

em fins do século XIX e início do século XX. Não é difícil de supor, no entanto, que 

os doutores “bem nascidos” ainda possuíam um poder significativo, mesmo com 

outros intelectuais, não oriundos de famílias abastadas, surgindo na sociedade.  
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A diversificação dos doutores é perceptível na passagem que apresentamos 

quando o narrador menciona o crescimento do número de integrantes dessa classe. 

Devido a esse crescimento, percebe-se a ação das famílias poderosas para se 

manterem na esfera dos privilegiados. Em outra passagem da obra também fica 

evidente o surgimento de outros doutores, com perfil e origem diferentes:  

 
Há algumas famílias que são de verdadeiros Polignacs doutorais. Ao lado, 
porém, delas vai se formando uma outra corrente, mais ativa, mais 
consciente da injustiça que sofre, mais inteligente, que pouco a pouco, há 
de tirar do povo a ilusão doutoral. (1956, p. 76)  

 

Em outro discurso, dessa vez não-literário, encontramos uma explanação 

sobre os nossos primeiros intelectuais. As afirmações de Lília Moritz Schwarcz vão 

ao encontro do que Lima Barreto apresentou sobre os novos doutores da 

Bruzundanga (Brasil):  

 

Vinculado de maneira mais ou menos direta às elites econômico-financeiras 
do país, esse primeiro grupo de intelectuais brasileiro, até meados do século 
XIX, conformava um perfil bastante homogêneo em termos de formação e 
carreira (Carvalho, 1980). 
A partir desse momento, porém, certas diferenças regionais e mesmo 
profissionais começam a ser percebidas. Primeiramente, com o 
fortalecimento da produção cafeeira durante a década de 50 e a 
concomitante mudança do eixo econômico do país – da Região Nordeste 
para a sudeste -, ocorre uma paralela diversificação entre as várias 
instituições científicas. (1993, p. 24-25) 
 
 

Enfim, o perfil dos intelectuais brasileiros no final do século XIX e início do 

século XX não era uniforme. Isso pode ficar mais evidente se atentarmos para as 

divergências entre os doutores quanto à abordagem de um dos pensamentos da 

“sciencia” daquele tempo. A questão das teorias raciais, constantemente combatida 

por Lima Barreto, divide os homens de saber em dois grandes blocos. Se há essa 

divergência, logicamente há diferenças na formação desses profissionais, na sua 

carreira e na sua concepção de mundo, de sociedade e de ser humano. Como 

exemplo desses perfis e visões diferentes dos intelectuais em relação à questão 

racial, podemos apresentar nomes que se envolveram com essas teorias aceitando-

as e reformulando-as, como Silvio Romero, Nina Rodrigues, Von Lhering, João 

Batista Lacerda; e nomes que a ela se opuseram como Manuel Bomfim, Araripe 

Júnior, Alberto Torres e Joaquim Nabuco.  
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Mesmo assim, o poderio dos doutores vinculados à elite econômica era 

grande ainda no tempo de Lima Barreto. Como mais um exemplo desse vínculo 

entre o segmento social mandante e o prestígio dado pela moda científica, podemos 

citar o funcionamento das instituições da “sciencia”. Novamente, encontramos em 

Schwarcz (1993) vários exemplos que corroboram o que temos visto em Os 

Bruzundangas.  

O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro tinha fortes vínculos com o poder e 

com o círculo imperial e o recrutamento de participantes para essa instituição era 

determinado mais pelo poder social do candidato do que por sua produção científica. 

Uma parcela das revistas desse órgão era escrita com o intuito biográfico, ou seja, 

fazer a história da elite social brasileira sedenta de títulos. Além desses casos, há o 

do museu do Ypiranga, que significou uma forma de representar a elite paulista na 

esfera intelectual do país. Isso é um dado marcante do quanto a “sciencia” e o poder 

tinham laços estreitos e de tudo que foi exposto sobre os doutores, é possível 

pensar um pouco como aquilo, que era chamado de “sciencia”, servia à elite do país 

na manutenção de seu poder social.  

Como afirmou o jornalista de Os Bruzundangas, os jovens doutores saem da 

faculdade pior do que entraram, mais ignorantes e presunçosos. O diploma para 

muitos doutores já bastava na esfera pública para onde iriam “trabalhar” e onde iriam 

conseguir a manutenção dos seus privilégios. Holanda aponta para essa situação ao 

abordar a questão do “bacharelismo” na cultura brasileira:  

 
De qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também 
nossa tendência para exaltar acima de tudo a personalidade individual como 
valor próprio, superior às contingências. A dignidade e importância que 
confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência com 
discreta compostura e, em alguns casos, podem libertá-lo da necessidade 
de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e humilha a 
personalidade. (1995, p. 157) 
 

 
 A concepção de doutor, que é discutida em Os Bruzundangas, é aquela em 

que o título só serve para a manutenção e/ou aquisição de privilégios. Um 

entendimento que distancia o intelectual do trabalho árduo com a ciência visando ao 

bem comum e, ao mesmo tempo, o diferencia dos outros cidadãos valorizando-lhes 

excessivamente a palavra. Um pequeno trecho da obra serve para fazermos uma 

reflexão sobre o poder desses discursos: 
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Convém, entretanto, contar um fato elucidativo. Um doutor de lá que era até 
lente da Escola dos Engenheiros, apesar de ter outros empregos rendosos, 
quis ser inspetor da carteira cambial do banco da Bruzundanga. Conseguiu 
e, ao dia seguinte da sua nomeação, quando se tratou de afixar a taxa do 
câmbio, vendo que, na véspera havia sido de 15 3/16, o sábio doutor 
mandou que se o fizesse no valor de 15 3/32. Um empregado objetou: 
- Vossa Excelência quer fazer descer o câmbio? 
- Como descer? Faça o que estou mandando! Sou doutor em matemática. 
E a cousa foi feita, mas o sábio deixou o lugar, para estudar aritmética. 
(1956, p. 58-59) 
 
 

 Nesse pequeno caso de um dos doutores da Bruzundanga, estão alguns 

pontos importantes sobre o poder doutoral abordado pelo discurso de Lima Barreto. 

Primeiramente, a crença de que o doutor tudo sabe e que pode ocupar qualquer 

cargo. Em outras palavras, o doutor apresenta uma polivalência no saber, pode ser 

literato, engenheiro, matemático, etc. Constatamos isso no caso do personagem da 

citação. Ele era professor na escola de engenharia e possuía vários cargos 

rendosos. Além disso, desejou e conseguiu ser inspetor da carteira cambial do 

banco da Bruzundanga. Essa situação envolve não só a “sagração” do doutor, mas 

também expõe aquilo que Sérgio Buarque de Holanda descreve no Brasil: o poder 

da rede de relacionamentos nas decisões sociais. Não foi somente o “saber” de 

doutor que lhe permitiu assumir os cargos rendosos, mas sim suas relações sociais 

e políticas. Primeiro o político, depois o profissional. O que acontece não é muito 

diferente de nossa atualidade brasileira, onde encontramos profissionais assumindo 

posições de liderança em determinadas áreas, que nada têm a ver com a sua 

formação acadêmica. 

A palavra do doutor, em muitos casos, é portadora das certezas da “sciencia”: 

“Faça o que estou mandando! Sou doutor em Matemática”. Além das relações 

sociais e políticas, a aura de saber fortalece essa figura do sistema social. Está aí 

um pouco ou muito da conhecida pergunta que DaMatta (1997) estuda: “Sabe com 

quem está falando?”. A distinção social, no caso do doutor descrito por Lima Barreto, 

dá-se pela veia familiar, pelas relações e depois é complementada pela titulação 

acadêmica, que confere autoridade aos discursos dos diplomados. Como essa, há 

outras passagens reveladoras da arrogância nas palavras dos nobres “homens de 

sciencia”: 

 
Passando assim pelo que nós chamamos preparatórios, os futuros diretores 
da República dos Estados Unidos da Bruzundanga acabam os cursos mais 
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ignorantes e presunçosos do que quando para lá entraram. São êsses tais 
que berram: “Sou formado! Está falando com um homem formado!” 
Ou senão quando alguém lhe diz: 
- “Fulano é inteligente, ilustrado”..., acode o homenzinho logo: 
- É formado? 
- Não. 
- Ahn! (1956, p. 73-74) 
 
 

Não é difícil supor que a autoridade nas palavras de uns pressupõe o silêncio 

de outros. Se o diplomado tem o poder da decisão, como fica a atuação dos 

humildes e sem-títulos? Uma das marcas do primeiro governo republicano no Brasil 

foi essa: a tentativa de exclusão dos iletrados, dos humildes e de muitos rebeldes, 

que foram para a prisão ou para o manicômio. Aliás, a forma como a “sciencia” 

encarava a loucura servia como estribo para o grupo mandante excluir quem 

atrapalhasse o regime em vigor. A situação se parece com cenas de O alienista de 

Machado de Assis! Grande parte dos “nobres homens do saber” caminha para 

gestão pública e lá mantêm a vida que sempre tiveram de conforto financeiro e 

protecionismo e pouco caso com os problemas da nação. Como disse o narrador 

anteriormente, falta nessa gente “uma profundeza de sentimento que a impila a ir ao 

âmago das cousas que fingem amar”. Esse descaso é desde o estudo até a carreira 

na vida governamental. 

Cada caso que o narrador conta de um doutor é uma situação risível. É um 

riso de uma produção literária do final do século XIX e início do século XX. Ele é 

direcionado, satírico e traz em sua origem a constatação de um quadro incômodo. 

Esse riso, como afirmamos no início, traz a essência do riso carnavalesco, mas 

também as peculiaridades do riso de Lima Barreto. Ironia, sátira, caricatura e o riso 

carnavalesco se misturam e se complementam ao se pensar, literariamente, a 

sociedade carioca, e brasileira, no final do século XIX e início do século XX. Na 

produção do autor, “Os estilos são confundidos, havendo predominantemente a 

interpenetração entre o baixo e o elevado” (SEVCENKO, 2003, p. 195). São 

casamentos de oposições, como esse mencionado por Nicolau Sevcenko, que 

permeiam Os Bruzundangas e estruturam o riso na obra. O doutor é descrito 

carregado de ambivalências e de exagero, beirando a caricatura. Sobre esse tipo de 

construção do riso, atentemos para algumas considerações antes de trabalhar mais 

a figura do sábio bruzundanguense. 
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A arte da caricatura popularmente é associada ao desenho marcado pelo 

exagero deformante dos traços identificadores de um objeto. Esse exagero é 

provocador do riso. Deve-se considerar, no entanto, que a caricatura não se apoia 

somente no ato de deformar para fazer rir. O artista ao caricaturar também 

apresenta características, que vão além da acentuação de traços, e oferece 

múltiplas possibilidades de leitura de seu trabalho. Podemos pensar que a 

construção da caricatura em outras linguagens artísticas, como na literatura por 

exemplo, vai oferecer diferentes recursos para o trabalho do artista e, 

consequentemente, propiciar diferentes leituras. Além desses pontos e da mesma 

forma que o riso do carnaval, esse trabalho com a personagem não apresenta 

características somente do objeto, mas também do seu entorno, ou seja, do seu 

conjunto de relações, dos pensamentos individuais em que ele está envolvido num 

determinado momento desse enorme processo em que vivemos chamado de 

história. 

A figura do doutor em Os Bruzundangas é satírica, desmascaradora, 

caricatural e portadora de traços do riso carnavalesco, ambivalente e indicador de 

novas visões sobre o real. Esse riso exibe costumes, ridiculariza-os e convida para 

uma reflexão a respeito da sociedade. Sobre essa última manifestação do riso, as 

palavras de George Minois são bem-vindas para nos ajudar a analisar a figura dos 

sábios da Bruzundanga: “A mesma explicação se pode dar para o Carnaval: exibir o 

avesso para melhor justificar o direito, estampar na tela as desordens provocadas 

pelos comportamentos que se quer eliminar” (2003, p.454). 

O comportamento desse segmento social (o dos doutores) é descrito com 

exagero nas palavras de Lima Barreto. A análise de um dos “sábios” da 

Bruzundanga ajudará a mostrar como o riso se manifesta no tratamento que Lima 

Barreto dá a essa figura social e as reflexões que podemos fazer, a partir desse riso, 

sobre a “sciencia” e a sociedade. 

O doutor tende para a tipificação na obra, embora essa tipificação não 

empobreça a construção dessa figura social. Encontramos em Os Bruzundangas 

vários “sábios”, como Pelino, Gracindo, Felício, Adhil Ben Thaft e Felixhimino Ben 

Karpatoso. Os nomes exóticos já são o indicativo do riso nessas personagens. Adhil 

é um médico de grande fama e como todo bom doutor da Bruzundanga mete-se em 
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várias áreas. Essa polivalência no saber também está presente em Felixhimino. O 

capítulo Um grande financeiro, onde se apresenta esse doutor, é a parte da obra 

que traz de forma mais patente o riso carnavalesco. 

O início do capítulo já aponta para essa situação quando o jornalista narrador 

descreve a paisagem econômica do país. Segundo ele, a Bruzundanga vive de 

expedientes, ou seja, de cinquenta em cinquenta anos, descobre-se um produto que 

se torna fonte de riqueza daquela nação. Essa riqueza não demora muito a se 

acabar devido às altas taxas de imposto determinadas pelos governantes. Os outros 

países, mais modestos nas tarifações de seus produtos, sempre derrotam a 

Bruzundanga na concorrência. Nesse movimento econômico, o país vive sempre em 

solavancos financeiros. É dessa trapalhada financeira, segundo a afirmação clara do 

autor secundário, que surgem os doutores das finanças: “e por isso mesmo, dando 

campo a que surgissem, a tôda hora, financeiros de todos os seus cantos e, 

sobretudo, do seu parlamento” (1956, p. 47). E o doutor aparecia, em meio a essa 

balbúrdia econômica, envolvido pela aura da “sciencia”: “Naquele ano, isto há dez 

anos atrás, surgiu na sua Câmara um deputado que falava muito em assuntos de 

finanças, orçamentos, impostos diretos e indiretos e outras cousas cabalísticas da 

ciência de obter dinheiro para o Estado” (1956, p. 47). 

Os sábios financeiros surgem de trapalhadas. Isso diz muito do doutor e da 

sua ambientação social. É um interessante surgimento e que muito tem a ver com a 

cosmovisão carnavalesca. O carnaval funda-se na confusão, na quebra de 

hierarquias, em situações inusitadas e na interrupção de uma ordem estabelecida. 

Se nos lembrarmos de Rabelais (2003), poderemos perceber toda atmosfera 

carnavalesca, em seu estado inaugural, no nascimento das personagens Gargântua 

e Pantagruel. O primeiro nasceu em meio à alegria desordenada de uma festa, 

depois de sua mãe, Gargamela, ter se empanturrado de tripas e se embebedado de 

vinho. Em vez de sair pelas vias comuns, como as outras crianças, o gigante nasceu 

pelo ouvido da mãe. Se o nascimento de Gargântua é exótico, o do seu filho 

Pantagruel não é menos incomum. Pantagruel nasce em meio a uma catástrofe, 

uma terrível seca que assola a terra, e em um dia de prece em que o povo orava por 

piedade numa procissão. Nesse dia, grandes gotas de água salgada saíram da 

terra. Gargântua, por seu filho haver nascido nesse estranho dia, batizou-o de 

Pantagruel, “pois panta em grego quer dizer tudo, e Gruel na língua hagarena quer 
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dizer alterado. Querendo significar que, na hora de seu nascimento, o mundo estava 

todo alterado” (RABELAIS, 2003, p. 252). Vale também lembrar que no nascimento 

dessa personagem encontram-se próximas, e inseparáveis, a morte e a vida. 

Badebeca morre de parto, por não suportar o tamanho e o peso do filho, e em seu 

velório unem-se as festividades do nascimento e a tristeza do luto de Gargântua, 

que chora pela morte da esposa e bebe e ri pelo nascimento do filho. 

O nascimento dessas duas personagens serve para ilustrar a cosmovisão 

carnavalesca que, de forma diferente, se apresenta na construção da figura do 

doutor feita por Lima Barreto. Os intelectuais da economia, que o autor representa 

com a figura de Felixhimino, aparecem a partir de um estado de alteração, de 

desespero financeiro, da morte de uma riqueza do país. É uma situação contraditória 

e ambivalente, pois a figura do doutor, no pensamento cientificista, está intimamente 

relacionada à lógica, à certeza e à ordem e, no entanto, essa figura surge, na 

Bruzundanga, em meio a trapalhadas e confusões. De tempo em tempo, segundo o 

autor secundário, uma riqueza morre e outra nasce. Mais ambivalente e contraditória 

se torna essa situação se pensarmos que o doutor que deveria “ordenar” um caos 

monetário, acaba por fazer parte dele e intensificá-lo. São oposições que se unem 

carnavalescamente. E o riso em relação a esse representante da “sciencia” não fica 

por aí. Continuemos. 

O riso do carnaval aparece nos vários aspectos da conformação literária do 

doutor. A imponência do seu saber é um elemento que compõe a descrição dessa 

personagem e, assim como outros elementos carnavalescos, é ambivalente. 

Felixhimino, um personagem que de certa maneira tipifica os doutores 

bruzundanguenses, tem no seu “extenso” saber o tudo e o nada. É a “abrangência” 

do saber que traz importância social, mas ao mesmo tempo o destrona. A 

polivalência de conhecimentos na fama do representante da intelectualidade 

bruzundanguense confere a ele um ar divino, de superioridade, de poder, enfim, um 

caráter de universalidade. Essa aura se desfaz no processo de sua caracterização: 

“Se era advogado, médico, engenheiro ou mesmo dentista, não se sabia bem; mas 

todos tratavam-no de doutor” (1956, p. 48). O nome doutor apresenta sentido 

ambíguo, ao mesmo tempo que se mostra imponente por saber tudo, cai na 

vacuidade, ou seja, é tudo e nada. Já vimos com Lilia Moritz Schwarcz (1993) que os 
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homens de “sciencia” do primeiro momento republicano no Brasil eram um misto de 

literatos, cientistas, políticos, missionários, etc. 

Encontramos no desenho do doutor, a arrogância de uma parcela dos 

representantes da “sciencia”, que acreditava poder explicar o mundo com o seu 

suposto saber “científico”. No desfile que o doutor faz pelas páginas de Os 

Bruzundangas encontramos as pegadas do néscio que se imagina sábio e busca 

prestígio. O riso carnavalesco nessa obra de Lima Barreto evidencia um pensamento 

da “sciencia” de um tempo passado aqui no Brasil. Ou melhor, o pensamento de 

muitos homens, que usavam a “sciencia” como forma de obter fama e privilégios. O 

médico Adhil Ben Thaft, personagem central do capítulo XV – Uma consulta médica 

– é um profissional que obtém fama através da medicina. É mais uma celebridade do 

que um médico, pois é constantemente notícia de jornal, quer seja jogando futebol 

ou participando de elegantes eventos.  

O doutor Felixhimino Ben Karpatoso também não poderia deixar de ter essa 

aura de celebridade. Ele aparece no jornal Diário Mercantil, na secção “elegante” 

chamada De Cócoras. Esse jornal é um elemento da atmosfera carnavalesca em 

que o intelectual da Bruzundanga está inserido. Não é necessário fazer muita força 

para perceber que o nome “De Cócoras” está relacionado ao baixo material e 

corporal teorizado por Bakhtin (1999) a partir da obra de Rabelais.  

A circulação dessa figura em um meio de comunicação com esse nome 

acaba por colocá-la numa condição escatológica. “A digestão bem feita” da 

Bruzundanga ou do Brasil, como poderia dizer Mário de Andrade. Existe, nesse jogo, 

um trabalho entre o “elevado” e o “baixo” e é nessa união desses dois pólos que 

precisamos nos deter ao analisar o riso que envolve a figura do doutor. 

  O nome da secção elegante, “De Cócoras”, apresenta duas situações que se 

opõem. Primeiramente, nela trabalha-se expondo pessoas socialmente badaladas, 

homens e mulheres considerados elegantes, chiques, refinados e, no entanto, o 

nome dessa coluna social destoa do objeto do seu trabalho. As palavras “De 

Cócoras” nos remete ao baixo material do corpo, associado ao excremento, 

elemento considerado inferior pela cultura da sociedade moderna civilizada. Associar 

o doutor ao escatológico é atacá-lo, tirá-lo do seu lugar de poder e de elegância. 

Também é possível pensar no nome dessa secção elegante associada ao caipira 
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e/ou ao sertanejo representado na literatura pela figura do Jeca Tatu. A posição de 

cócoras é um traço identificador da população caipira. Euclides da Cunha ao 

descrever o sertanejo, em Os sertões, expõe essa posição corporal como uma de 

suas características. Tendo em vista o desejo de europeização do país no primeiro 

momento republicano e a perseguição das culturas brasileiras que se afastavam 

desse ideal, pode-se entender o nome dessa coluna social elegante como uma 

forma de tirar essa aura de poder e sofisticação do doutor trazendo-o para uma 

condição de simplicidade humana. Uma forma de rir da fixidez do olhar de nossos 

homens elegantes para o mundo europeu. 

Enfim, é um riso satírico, direcionado, mas que não deixa de apresentar faces 

do riso carnavalesco com uma aura de alegria e renovação. A imagem do doutor, 

que é sinônimo de saber e de elegância na Bruzundanga, quando relacionada ao 

baixo corporal e ao excremento, oferece algumas interpretações interessantes. Para 

realizar essas interpretações será necessário mais uma dose do pensamento de 

Bakhtin. 

Já abordamos a situação carnavalesca do surgimento do doutor fazendo uma 

caminhada até Rabelais, nos episódios dos nascimentos de Gargântua e de 

Pantagruel. É necessário novamente nos atermos a essa obra renascentista agora 

para construir algumas considerações sobre o baixo material e corporal na figura do 

homem de “sciencia”, que faz parte da matéria de reportagem produzida pelo o 

jornal “De Cócoras”.  

A narrativa Gargântua e Pantagruel possui inúmeras e diferentes 

manifestações do carnaval. Talvez a mais marcante seja o trabalho com o baixo 

material e corporal apresentado no episódio em que Pantagruel testa diferentes 

“limpa-cus”. Essa parte, além de provocar o riso escandaloso, arrasta elementos 

simbolizadores de situações consideradas elevadas para o baixo ventre (o ânus). Ao 

transformar objetos usados nas partes altas do corpo, como o chapéu e o echarpe, 

em limpa-cus, Rabelais associa o alto e o baixo num riso antes de tudo alegre e 

relativizador. Esse vínculo entre esses dois pólos provoca, além da alegria e da 

relativização, a renovação de um elemento. Ninguém melhor do que o próprio 

Bakhtin para esclarecer e aprofundar as nossas afirmações: 
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No entanto, o limpa-cu é um tema cômico tradicional familiar e rebaixador. 
Já vimos toda uma série de fenômenos paralelos nas literaturas mundiais. 
Em nenhuma parte, contudo, esse tema foi tratado de maneira tão 
detalhada e diferenciada, com um tal sentido dramático cômico, como na 
obra de Rabelais. 
Os seus traços característicos são não [SIC] apenas a ambivalência, mas 
ainda a predominância evidente do pólo positivo regenerador. É um jogo 
livre e alegre com as coisas e os conceitos, mas cuja finalidade leva longe. 
Ele visa a dissipar a atmosfera de seriedade malsã e mentirosa que envolve 
o mundo e todos os seus fenômenos, visa a fazer que ele tome um aspecto 
diferente, mais material, mais próximo do homem e do seu coração, mais 
compreensível, acessível, fácil, e que tudo que dele se diz adquira por sua 
vez tonalidades diferentes, familiares e alegres, destituídas de medo. A 
finalidade do episódio é, portanto, a carnavalização do mundo do 
pensamento e da palavra. O episódio não é uma obscenidade comum dos 
tempos modernos, mas uma parte orgânica do mundo grande e complexo 
das formas da festa popular. [Grifo meu] (1999, p. 333-334) 
 
 

Nessa citação encontramos efeitos importantes do riso provocado pelo jogo 

com o alto e o baixo corporal: a relativização e a renovação. A manifestação do 

baixo ventre, do escatológico no riso, aparece de forma “reduzida”. O nome da 

secção elegante é um exemplo disso, ele nos remete ao material baixo, mas nele 

não há menção explícita a elementos do baixo ventre, ou a materiais escatológicos. 

A construção envolvendo o baixo corporal é suave se a compararmos com a 

construção do riso em Rabelais.   

Bakhtin afirma sempre que o riso carnavalesco não é um riso denegridor e 

que esse efeito pertence mais aos tempos modernos. O riso carnavalesco renova, 

permite encontrar no objeto que ele foca o mundo em devir. Encontramos isso em 

Lima Barreto nessa situação da secção De Cócoras, no entanto, isso não deixa de 

vir acompanhado do direcionamento satírico e da ridicularização da figura do doutor. 

É ai que se encontra a relativização e a renovação. Vejamos. 

Na imagem do doutor, com esse jogo com o baixo corporal, está um pouco do 

inacabado, do mundo futuro, da renovação da imagem, da alegre relativização de 

verdades limitadoras, enfim, está a sugestão de um outro olhar para a seriedade e 

para a imponência “científica” encarnadas nesse representante da “sciencia”. O 

trabalho com essa figura apresenta novas formas de vê-la, familiariza-a, tira-a da 

mitificação e da aura de poder que a envolve. Ainda que em pequena proporção em 

relação ao riso direcionado, satírico predominante em Os Bruzundangas, esses são 

aspectos do carnaval encontrados nesse trabalho com o baixo corporal que Lima 

Barreto faz. Acreditamos que esse recurso trabalhado por Lima Barreto, embora 

tenha o intuito do ataque, do descortinamento  e da agulhada, ele não deixa de 
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apresentar traços alegres e renovadores presentes no rebaixamento e no baixo 

material, principalmente em relação ao poder da “sciencia”. É Bakthin que corrobora 

o que estamos abordando: “No riso que venceu o medo e toda seriedade malsã. Daí 

a necessidade do ‘baixo’ material e corporal alegre que simultaneamente materializa 

e eleva, liberta as coisas da seriedade mentirosa, das sublimações e ilusões 

inspiradas pelo medo” (1999, p. 330). 

A relação com o baixo corporal através da secção “De Cócoras” apresenta 

uma nova visão do doutor, tira-lhe a seriedade unilateral e a autoridade que possui 

alicerçada na “sciencia”. Permite ver esse homem de “sciencia” não somente como o 

detentor da verdade, mas também como um ser comum, capaz de falhas. E muitas 

falhas, diga-se de passagem! A construção de Lima Barreto aponta para uma nova 

imagem dessa figura social, esse riso exibe outros ângulos da sociedade em que o 

doutor está inserido. Os imperiosos homens de “sciencia”, a quem Lima Barreto 

ataca, mais do que saber e dedicação, são construídos pelas relações sociais e pelo 

poder da família a que pertencem. O riso mostra esse outro lado do doutor e, além 

disso, expõe as engrenagens sociais em que ele se encontra. O jornalismo é um 

exemplo disso. A secção elegante “De Cócoras”, com esse nome relacionado ao 

baixo ventre, também fala de si mesma e do jornalismo no tempo de Lima Barreto, 

só que usando o baixo corporal e o carnavalesco de forma menos alegre e 

renovadora. Dessa vez, o riso com o baixo material, já apresenta o caráter 

denegridor dos tempos modernos e a figura do jornalista apresentada de forma 

caricatural. 

Não é inoportuno, agora, lembrar das críticas que o autor fazia à imprensa e 

dos questionamentos que ele tecia ao poder desse órgão na esfera governamental. 

Recordações do escrivão Isaías Caminha é a obra de Lima Barreto que mais discute 

a questão do jornalismo e do poder. Podemos pensar, a partir dessa preocupação 

do autor com a comunicação jornalística, que a secção “De Cócoras” é também um 

ataque ao que se fazia na esfera do jornalismo na Primeira República. Dessa vez o 

nome da coluna social serve para rebaixar de forma denegridora o comportamento 

do jornalista considerado errado por Lima Barreto. Nessa manifestação, o riso 

assume aquele aspecto do carnaval mencionado por Minois e apresentado por nós 

anteriormente: o de exibir o avesso para justificar o correto. Um trecho de Os 

Bruzundangas mostra isso de forma patente: 
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Tudo isto foi dito na secção elegante – “De Cócoras” – do Diário Mercantil, 
jornal da capital, secção redigida por um escritor que tinha, em matéria de 
compor romances, um grande parentesco com aquela rapôsa das uvas, cuja 
história La Fontaine contou. “Ils sont trop verts, et bons pour des goujats”, 
disse a raposa quando não pôde atingir as uvas. Lembram-se? 
O elogio que o tal senhor fez aos ademanes do doutor Karpatoso tinha 
origem no boato a correr de que, muito em breve, êle seria indicado para 
ministro da Fazenda, e o tal redator da secção – “De Cócoras” – tinha 
sempre em mira descobrir os ministros futuros, para ulteriores serviços de 
sua profissão e recompensas conseqüentes. (BARRETO, 1956, p. 50) 
 
 

Nesse trecho, está o riso carnavalesco que lida com o baixo corporal, a 

caricatura e o riso satírico, direto e mordaz. O nome da secção elegante sempre é 

destacado na obra com aspas. Esse destaque é um indicador forte do intuito de 

associar o jornalismo, ou quem o faz, ao escatológico. É o trabalho com o baixo 

corporal, mas já bem diferente daquele baixo corporal alegre e renovador de que 

nos fala Bakhtin. É o ataque que predomina. Esse ataque continua na descrição do 

jornalista, onde percebemos o trabalho com a caricatura na associação desse 

profissional à raposa. Era comum na caricatura em tempos passados a fusão da 

figura de seres humanos, tipos da sociedade, à imagem de animais. Nessa 

caricatura, encontramos o comportamento ladino, muito necessário na sobrevivência 

social através das relações de favor.  

O que abordamos permite ver como o riso em Os Bruzundangas é 

multifacetado e dependendo da situação apresenta aspectos e formas diferentes. A 

secção elegante “De Cócoras”, por exemplo, se apresenta de uma forma para o 

doutor e de outra ao expor o jornalismo e seus profissionais. Continuemos agora 

com o riso carnavalesco na descrição da figura que representa a “sciencia”.  

Toda a figura do doutor na obra é tratada com um riso com marcas 

carnavalescas. A descrição de Felixhimino mostra-se interessante nesse momento: 

 
O físico do deputado era dos mais simpáticos. Tinha um ar de Gil-Blas de 
Santillana, em certas ilustrações do romance de Le Sage, com as suas 
barbas negras, cerradas, longas e sedosas, muito cuidadas e aparadas à 
tesoura diariamente. A tez era de um moreno espanhol; os cabelos 
abundantes e de azeviche; os olhos, negros e brilhantes; e não largava a 
piteira de âmbar, com guarnições de ouro onde fumegava sempre um 
charuto caro. (1956, p. 48). 
 
 

A descrição do Dr. Karpatoso é completamente carnavalesca, provocadora de 

um riso ambivalente. Cada detalhe da sua “elegância” eleva-o e ao mesmo tempo 



135 

 

tira sua aura de distinção. Um doutor associado à imagem de um personagem 

picaresco já aponta para aspectos que, de certa forma, se distanciam da seriedade 

costumeira de um representante da “sciencia”. A atitude vaidosa ao cuidar da barba, 

o hábito de não largar a piteira de âmbar com guarnições de ouro. Essa imagem 

chega a lembrar uma figura de carnaval desfilando. É um quadro que exalta esse 

doutor, mas ao mesmo tempo o expõe a gargalhadas devido ao exagero na 

indumentária, nos trejeitos, na fisionomia, e nos hábitos. É a vacuidade da aparência 

que Lima Barreto exibe nos exageros desse personagem social e, com isso, balança 

o pensamento social valorizador da indumentária na sociedade brasileira daquele 

tempo. 

Atentemos para mais uma descrição desse tipo social personificado no 

deputado Felixhimino Ben Karpatoso e dos acessórios que compõem a sua imagem: 

 
A fama do doutor Karpatoso subia e a sua elegância também. Fêz uma 
viagem à Europa, para estudar o mecanismo financeiro dos países do Velho 
Mundo. Voltou de lá naturalmente mais sábio; o que, porém, êle trouxe de 
fato, nas malas, e foi verificado pelos elegantes do país, foram fatos, botas, 
chapéus, bengalas, dernier bateau como dizem os smarts das colônias 
francesas da Ásia, da África, da América e da Oceania. (1956, p. 49) 

 

Está patente, nesse trecho da obra, o riso em relação à tentativa de 

europeização do vestuário brasileiro. A atenção que os elegantes do país dão à 

indumentária do célebre representante da “sciencia” diz muito da sociedade 

bruzundanguense e, logicamente, da brasileira. A força do doutor reside mais na sua 

aparência elegante do que no seu trabalho científico. A viagem à Europa visando à 

ampliação de conhecimentos resulta em compras de vestuários considerados 

chiques pelo segmento social sofisticado da Bruzundanga. Esses elementos que 

compõem a indumentária de Felixhimino provocam um estranhamento pelo fato de 

que a localização geográfica daquele país está nas zonas quentes do globo e as 

roupas usadas são próprias para baixas temperaturas. A situação é semelhante às 

vestimentas dos homens de letras da Escola Samoieda.  

Além das roupas, dos elegantes gestos e da fama do doutor, o riso que o 

retrata é composto por outros elementos carnavalescos: as pedras preciosas, que 

distinguem e hierarquizam a classe doutoral. Sabemos que era comum no passado, 

e até hoje mesmo, o uso do anel com pedras preciosas pelos doutores, porém o 

enfoque que o autor dá a esse elemento aqui não é por acaso. A partir do momento 
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em que Lima Barreto ocupa um espaço da sua obra apontando para os acessórios 

do doutor, esses acessórios tornam-se elementos do riso carnavalesco na descrição 

dessa figura social. Vejamos a hierarquia que essas pedras simbolizam:  

 

 

 

 Médicos (Esmeralda) 

   Advogados (Rubi) 

   Engenheiros (Safira) 

   Engenheiros militares (Turquesa) 

Doutôres                Engenheiros geógrafos (Safira e certos sinais no 

      arco do anel) 

    Farmacêutico (Topázio) 

    Dentista (Granada) 

    

     (1956, p. 60)  

 

Na verdade, esse elemento no dedo do homem de “sciencia” é dual, pois ao 

mesmo tempo que atribui valores aos diferentes profissionais do meio “científico”, 

iguala-os trazendo todos para a vacuidade da aparência social. Roupas e pedras 

preciosas, que dão um ar de distinção à celebridade da “sciencia”, servem também 

para desqualificá-lo e mostrar um pouco (ou muito) do que era, ou pelo menos do 

que se acreditava ser, uma face da atividade científica no final do século XIX e início 

do século XX. 

Percebemos ainda na construção da personagem Karpatoso um ponto 

importante do discurso de Lima Barreto em relação à “sciencia” no Brasil da Primeira 

República. Esse ponto vêm exatamente do detalhamento que a crônica jornalística 

costuma trazer. Na movimentação da cidade, as miudezas que a crônica expõe são 

reveladoras de circunstâncias importantes da vida em um momento histórico. No 

caso de Os Bruzundangas, a indumentária do doutor, seu gestual e o zelo com a 

sua aparência revelam a importância vital de uma estética para a “sciencia” na 

sociedade. O saber na figura desse doutor da Bruzundanga é sinalizado por 

detalhes e por ações visando à publicidade. 
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Depois do riso com o baixo corporal e com a descrição da figura carnavalesca 

do doutor, atentemos para as ações dessa personagem social, principalmente para 

aquelas direcionadas para os cargos no serviço público. 

Como todo “bom doutor” da Bruzundanga, Ben Karpatoso almejava um alto 

posto no governo. Os boatos de que seria o ministro da economia provocaram os 

grandes elogios da coluna social “De Cócoras” do Diário Mercantil, e trouxeram 

inúmeros visitantes para sua casa. 

A fama de profundo conhecedor de economia de Karpatoso crescia, embora 

todas as suas ações não trouxessem benefícios para o país. Sua capacidade de 

financeiro é posta a prova, e ele atinge bons resultados, porém esses bons 

resultados ocorrem na administração do seu próprio lar. O número de visitantes em 

sua casa era grande, logicamente, as despesas com eles também. Ainda que isso o 

aborrecesse, não podia perder os bajuladores que o cercavam. O doutor, aborrecido 

com tal situação, usa de seus conhecimentos financeiros para resolver tal problema:  

 
A fim de não mexer nas economias que fazia sôbre seu subsídio teve a 
ideia genial de fundar uma casa de herbanário, em uma espécie de Rua 
Larga de São Joaquim da capital da República da Bruzundanga. Arranjou 
uma pessoa de confiança, que pôs à testa do negócio; e ei-lo a vender chá 
mineiro, alfavaca, “língua-de-vaca”, cipó-chumbo, malícia-de-mulher, erva-
cidreira, jurubeba, catinga-de-bode, mata-pão, erva-tostão, bicuíba, óleo de 
capivara, cascos de jacarés, corujas empalhadas, caramujos, sapos secos, 
jabutis, etc. Em breve, ficou sendo o principal fornecedor dos feiticeiros da 
cidade, e os lucros foram grandes, de modo que êle pode, sem mais 
gravame nas suas finanças, sustentar o seu salão. (1956, p. 50-51) 

 

“Um grande financeiro”, como diz o título do capítulo, vendendo ervas para 

sustentar suas pretensões políticas! A estratégia de Felixhimino é risível, pois 

mostra-se em desacordo com os seus ideais de homem de “sciencia” naquela 

estrutura social. Novamente é a oposição provocadora do riso. Sabemos que a 

“sciencia”, no tempo de Lima Barreto, era avessa à cultura popular, principalmente, a 

crenças em curandeiros e feiticeiros, sinônimos de atraso; no entanto, o famoso 

doutor dono da pompa de homem de saber encontra sua salvação financeira numa 

realidade que os seus princípios “científicos” negam, ou pelo menos deveriam negar 

por uma questão de coerência. Sobre essa perseguição da cultura popular 

executada por nossos governantes, e justificada pela “sciencia” no início do século 

XX, as palavra abaixo acrescentam muito ao estamos abordando: 

 



138 

 

Ainda nas décadas de 20 e 30, a polícia invadia os candomblés sob o 
amparo da lei. Os médicos referendavam essas ações cientificamente, por 
considerarem que os devotos desse culto eram mentalmente 
desequilibrados, devendo ser registrados na polícia e submetidos a exames 
periódicos para determinar sua estabilidade intelectual e psicológica. Apesar 
disso, os populares continuavam a freqüentá-los e a exaltá-los nos seus 
sambas. [grifo meu] (SOIHET, 1998, p. 111) 
 

 
A situação que Lima Barreto construiu é contraditória e risível. Além de 

apontar para a perseguição à cultura dos populares, também permite entrever a 

postura de resistência da população diante das imposições oficiais. Se Karpatoso 

consegue dinheiro com a casa de ervas é porque há muitos consumidores, pessoas 

fieis às suas crenças e que, até onde podiam, davam de ombro para a tal “sciencia” 

dos doutores da Bruzundanga. Felixhimino soube perceber esse quadro social e se 

aproveitar dele. Isso mostra também o quanto é complexa a relação entre os 

representantes da “sciencia” e as manifestações populares. 

No primeiro momento republicano brasileiro, a imposição de hábitos e a 

perseguição à cultura dos segmentos sociais populares foram fortes, porém a 

população se articulava e mantinha sua cultura e, de uma forma ou de outra, 

respondia às medidas governamentais autoritárias ou pegando no cacete ou 

ignorando os mandamentos oficiais. Segundo Soihet, os populares, apesar das 

perseguições, não deixavam de freqüentar o candomblé e de exaltá-lo nos sambas. 

E é a própria Rachel Soihet que em sua obra A subversão pelo riso aborda um ponto 

interessante nessa luta da população para manter viva sua cultura: a convergência 

de diferentes segmentos sociais nas manifestações populares. Machado de Assis, 

em momento anterior a Lima Barreto, apontou bem para essa situação em Esaú e 

Jacó. Nessa narrativa, duas mulheres da alta roda carioca sobem o morro do 

Castelo em busca das previsões de uma sibila popular. O doutor Felixhimino é, de 

certa maneira, um exemplo desse “intercâmbio” cultural clandestino. Lima Barreto, 

nesse personagem representante da “sciencia”, expõe essa ligação entre a cultura 

popular e os segmentos sociais mais elevados.  

Karpatoso era um doutor, mas que sabia que seus “conhecimentos 

científicos” não seriam capazes de lhe trazer o dinheiro de que precisava. É 

interessante mencionar que este doutor, apesar de sua estética europeia e de seu 

desejo pelo luxo, não estava tão alienado do mundo que o cercava. Pelo menos 

para tirar proveito desse mundo ele se mostrou um grande intelectual. Karpatoso, 
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como diríamos hoje, conseguiu um “laranja” e se valeu das crenças populares para 

conseguir dinheiro. Essa estratégia desse doutor foi a única que teve realmente 

resultados, pois foi realizada considerando primeiramente o mundo real. Suas outras 

ações sempre caminhavam para o fracasso, pois Karpatoso agia sempre impondo 

pensamentos e teorias avessos à realidade da Bruzundanga. Está aí uma cutucada 

que Lima Barreto dá naquele veio positivista que acredita na “sciencia” acima do 

mundo real, capaz de aplicar com eficácia leis gerais ao mundo. 

As ações desse doutor são ambivalentes, pois ele considera a cultura popular 

e se utiliza dela para sustentar os meios de atingir suas pretensões políticas e, ao 

mesmo tempo, também usa um discurso que atende à elite social e ajuda a manter 

sua fama. Em sua trajetória para o cargo pretendido, ele faz uso do seu poder de 

persuasão, poder esse conferido às suas palavras pela aura de doutor. 

O novo presidente da Bruzundanga é o Sr. Idle Bhrás de Grafofone e Cinema. 

Um nome risível e com sentido bem moderno! Uma breve análise onomástica desse 

personagem põe à mostra pontos interessantes. “Idle” é um vocábulo inglês que 

significa ocioso, desocupado; o segundo nome apresenta as iniciais de Brasil, com 

uma escrita inglesada. Os dois últimos nomes – Grafofone e Cinema – dois símbolos 

da cultura moderna.  

Esse novo presidente da Bruzundanga não nomeia Felixhimino para o cargo 

de ministro do tesouro. Felixhimino, no entanto, continua “na sua atividade 

financeira, a relatar orçamentos com saldos, mas que sempre, ao fim do exercício, 

se fechavam em déficits” (1956, p. 51). Mesmo com pouco êxito em suas ações, o 

nosso doutor das finanças é chamado pelo presidente Idle Bhrás que lhe expõe o 

motivo de sua chamada: 

 
- Karpatoso, o orçamento fecha-se sempre em déficit. Êste cresce de ano 
para ano... Tenho que satisfazer compromissos no estrangeiro... Espero que 
você me arranje um jeito de aumentarmos a receita. Você tem estudos 
sobre finanças e não será difícil para você... 
A isto Felixhimino respondeu com tôda a segurança: 
- Não há dúvidas! Vou arranjar a cousa. (1956, p. 51) 

 

Ben Karpatoso planeja as medidas para resolver o problema da Bruzundanga 

e as apresenta a Idle Bhrás. O presidente elogia muito o trabalho do “grande 

financeiro” e envia a proposta para a câmara dos deputados. A reunião com os 
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homens do legislativo é marcada pelo escândalo carnavalizador diante das 

sugestões apresentadas, e pelo discurso estranho de Karpatoso, que nos remete ao 

discurso da personagem Panúrgio ao defender os devedores e os que pedem 

emprestado. Um trecho do diálogo entre os deputados e o doutor Felixhimino é 

necessário para construirmos nossa análise: 

 
Apresentadas as idéias de Felixhimino à Câmara, muitos deputados se 
insurgiram contra elas. 
Um objetou:  
- Vossa Excelência quer matar de fome o povo da Bruzundanga. 
- Não há tal; mas mesmo que viessem a morrer muitos, seria até um 
benefício, visto que o preço da oferta é regulado pela procura, e desde que 
a procura diminua com a morte de muitos, o preço dos gêneros baixará 
fatalmente. 
Um outro observou: 
- Vossa Excelência vai obrigar o povo a andar nu. 
- Não apoiado. O vestuário deve ser uma cousa majestosa e imponente, 
para bem impressionar os estrangeiros que nos visitem. A sêda e a lã 
ficarão pouco mais caras que os tecidos de algodão. Tôda essa gente 
vestir-se-á de sêda ou de lã e as populações das nossas cidades terão um 
ar de abastança que muito favoràvelmente [SIC] há de impressionar os 
estrangeiros. 
Um outro refletiu: 
- Vossa Excelência vai impedir o movimento de passageiros da cidade e 
dentro do país. 
- Será um benefício. O barateamento das passagens só traz 
desmoralização da família. Com as passagens caras, diminuirão os 
passeios, os bailes, as festas, as visitas, os piqueniques, conseguintemente 
os encontros de namorados, a procura de casas suspeitas, etc., de forma 
que os adultérios e as seduções sensivelmente hão de ser mais raros. 
(1956, p. 52) 

 

O riso carnavalesco se apresenta em uma votação tumultuada na câmara. As 

características basilares do carnaval como o escândalo, o exagero e a inversão 

aparecem de forma bem interessante nessa passagem que Lima Barreto construiu. 

Sabemos que o positivismo era a base filosófica das diferentes áreas científicas no 

momento que se tentava “modernizar” o Brasil. O pensamento de Karpatoso, nessa 

situação, apresenta de forma intumescida aquele aspecto do positivismo que 

considera o mundo real algo passível de determinações de teorias cientificistas. O 

intuito primeiro é implantar as medidas para acabar com o déficit na economia 

daquele país, mesmo que isso acarrete a morte de vários cidadãos. Ao defender 

suas medidas alegando que se muitos viessem a morrer seria um benefício para a 

economia, Karpatoso revela-se avesso ao que deveria ser o ideal do poder público, 

que é cuidar do bem-estar da população. Se considerarmos como base esse 

objetivo da gestão pública, perceberemos que as ideias do doutor se alicerçam na 
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lógica do absurdo, na quebra daquilo que deveria ser o politicamente correto. Isso é 

um aspecto do carnaval presente nessa construção da obra: ideias avessas de um 

doutor político apresentadas com o exagero. 

É interessante ainda observar Felixhimino Ben Karpatoso defende a 

imponência dos trajes da população com a justificativa de que eles impressionariam 

os estrangeiros. E, além disso, ele mostra-se contra a circulação na cidade quando 

defende o aumento exagerado no preço das passagens. O doutor assenta sua 

defesa do encarecimento da condução no discurso moralista burguês protetor da 

família. Encontramos na defesa dos trajes imponentes e da pouca circulação na 

cidade, com o intuito de evitar a desmoralização familiar, uma contradição. A pouca 

circulação, logicamente, diminuiria a exibição dos trajes luxuosos cujo uso é 

estimulado pelas medidas do doutor. Vale lembrar que no Brasil, naquele momento 

de sonhos da Belle Époque, a exibição em locais públicos era um costume, uma 

marca cultural de certas áreas sofisticadas do Rio de Janeiro. O hábito de expor-se 

bem vestido era uma forma de, ao mesmo tempo, se distinguir e de se sentir 

participante de uma coletividade de prestígio social. Como detalhamos, há uma 

grande contradição entre o estímulo à exibição dos trajes e a tentativa de diminuir a 

circulação dos atores da cidade. Além dos argumentos exóticos, essa contradição, 

que aponta para uma falha no raciocínio do doutor, expõe algo sobre a “sciencia”, o 

doutor e o ambiente e as pessoas que o envolvem. Entremos em detalhes. 

Na carnavalesca discussão na Câmara, mesmo com os argumentos exóticos 

e incoerentes de Karpatoso, os deputados aprovam suas medidas. “...o financeiro, 

foi arredando uma por uma as objeções que eram feitas ao seu projeto de 

orçamento da receita” (1956, p. 53). Na vitória do “grande financeiro”, se entrevê a 

fraqueza dos deputados e a força discursiva do doutor cuja imponência se dá mais 

pelo título e pela fama do que pela competência científica. 

A trajetória do financeiro bruzundanguense também apresenta elementos 

carnavalescos. No início, expusemos que o doutor surge da confusão, da 

trapalhada. Sua ascensão também acontece dessa forma. Com as novas medidas 

do doutor Felixhimino, a Bruzundanga entra em crise e ele é nomeado ministro da 

Fazenda. Sua ascensão através da crise, provocada por ele mesmo através de suas 

medidas, é ilógica, mas justificável em se tratando do riso carnavalesco. De certa 



142 

 

forma, podemos encontrar nessa subida ao poder através de uma trapalhada aquele 

aspecto do carnaval que reúne de forma indissociável entronamento e 

destronamento. O riso de Lima Barreto escancara com a questão da ascensão de 

pessoas medíocres, algo comum também no Brasil atual. Não causa estranheza ver 

sempre pessoas que trouxeram inúmeros problemas ao setor público ascenderem a 

altos cargos. 

Por fim, “o grande financeiro”, envolvido nos gigantescos problemas 

administrativos relacionados a processos de contrabando, acaba surtando e manda 

fuzilar um bando de contrabandistas aprisionados por um dos seus subalternos. 

Pouco depois dessa ordem, Felixhimino morre. Mais uma vez é o carnaval que se 

apresenta na trajetória do doutor, desta vez com a loucura e com a morte. Essas 

duas o tiram do poder e essa última o coloca numa condição escatológica e risível 

na obra, uma vez que o necrológio de Karpatoso é feito no Diário Mercantil na 

“elegante” coluna social “De Cócoras”:  

 
O homem estava louco e morreu pouco depois. A secção elegante de um 
jornal de lá, o Diário Mercantil – “De Cócoras” – fêz-lhe o necrológio; o novo 
ministro, entretanto, não pagou ao redator dela, nada pelo serviço 
assombroso que prestara às letras do país. (1956, p. 53) 

 
 

A mesma coluna jornalística que exaltou sua elegância, o homenageia na 

morte. Nessa coluna social, assim como na morte, está a ambivalência 

carnavalesca. No óbito de Karpatoso não há uma finalização, pois surge, em meio 

às confusões financeiro-administrativas, um outro ministro. Na morte, a vida. 

O riso carnavalesco, de tonalidade popular, entrona e destrona o Dr. 

Karpatoso. Esse riso expõe o seu saber, ao mesmo tempo grande e vazio, 

ridiculariza suas medidas pautadas por pensamentos que ignoram o mundo real e 

balança a visão de mundo acabado e contornável que esse representante da 

“sciencia” possui. Além disso, na figura carnavalesca do doutor está exposto todo o 

seu entorno, como as suas origens, a estrutura em social em que ele cresce e se 

articula, o que se concebe nesse país como trabalho “científico” e como os homens 

de “sciencia” veem sua terra e como essa se relaciona com os outros países 

considerados, pelo poder, mais próximos do progresso e da civilização. 
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Nessa estrutura está a forma como o segmento social mandante lida com o 

pensamento cientificista e dele tira proveito. A formação dos doutores através da 

corrupção, os privilégios alcançados por um título, o prestígio e o respeito social a 

partir da estética de doutor e o pouco trabalho através do ingresso nos altos cargos 

do serviço público. Nisso tudo, está um quadro do que foi, segundo o discurso 

literário de Lima Barreto, a sciencia no Brasil do século XIX e início do século XX. 

Porém, o discurso de nosso autor sobre o pensamento cientificista na sociedade 

brasileira não fica somente nisso. Se atentarmos bem, ele oferece espaço para 

discussões acerca de problemas ainda mais fortes trazidos pelo modismo da 

“sciencia” para nossa estrutura social. Lima Barreto, em Os Bruzundangas, aponta 

para situações que se mostram bem atuais em relação à concepção do trabalho 

“científico” no Brasil. 

O riso na conformação do doutor e na narração das suas ações revela o 

quanto o pensamento cientificista, alicerçado em um positivismo abrasileirado e 

conveniente ao poder de um grupo, tentava moldar uma sociedade dentro de leis 

universais. E o que é possível ver por trás dessa postura positivista de nossos 

líderes? Encontramos na abordagem ao cientificismo, a negação da pluralidade 

brasileira e a falta de interesse e/ou a dificuldade em se crescer cientificamente sem 

se seguir afoitamente pensamentos europeus. Esses dois problemas podem ser 

percebidos em várias partes da obra. A figura carnavalesca do doutor 

bruzundanguense, que se veste com roupas europeias; suas medidas, pautadas 

pela tentativa de aplicar leis gerais à sociedade e seu distanciamento da grande 

maioria da população são pontos reveladores dessa negação. Logicamente que 

esse distanciamento da população é complexo, como vimos com o doutor Karpatoso 

e sua casa de ervas. Sem falar na lei maior do país, que, em vez de ser elaborada 

de acordo com alma e as necessidades da população, tem como modelo a 

constituição de outro país. Também em várias outras situações em Os 

Bruzundangas nos deparamos com a questão dos saberes. Lembremos da 

produção literária não-elitizada negada pelos escritores da escola Samoieda. O 

desdobramento dessas situações de negação da pluralidade do país e a 

desvalorização das várias culturas aqui encontradas nos leva a abordar dados 

interessantes sobre a nossa “sciencia” e os nossos doutores. 
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O doutor tem que ser distante da grande maioria, tanto na indumentária, 

quanto no seu saber, que deve ser diferente do saber das outras camadas da 

população. A sapiência do doutor vem de uma fonte “superior” e “infalível”, segundo 

a crença de muitos positivistas brasileiros. Aí nos deparamos com uma situação que 

permite entrever outro problema em relação ao cientificismo, ou melhor, em relação 

a esse representante da “sciencia” que Lima Barreto destronou na obra. Atentemos 

para algumas palavras de Sérgio Buarque de Holanda e de Manoel Bomfim antes de 

continuarmos. 

Holanda explica que:  

 
É possível compreender o bom sucesso do positivismo entre nós e entre 
outros povos parentes do nosso, como o Chile e o México, justamente por 
esse repouso que permitem ao espírito as definições irresistíveis e 
imperativas do sistema de Comte. Para seus adeptos, a grandeza, a 
importância desse sistema prende-se exatamente à sua capacidade de 
resistir à fluidez e à mobilidade da vida. (1995, p. 158) 
 
 

Bomfim, antes de Sérgio Buarque de Holanda, tecia os seguintes comentários 

sobre a crença nos dogmas positivistas:  

 
Em tais fórmulas, peremptórias e intangíveis, o positivismo comunica aos 
seus adeptos um tom de soberana e absoluta suficiência. Comte marcou ao 
homem os seus absolutos destinos, criou um regime completo para as 
relações sociais e políticas; condensou em suas páginas a moral perfeita, o 
saber último, a visão suprema, eliminando toda a possibilidade de novas 
formas, em política e em direito... Com isto, os seus adeptos adquiriram o 
privilégio da infalibilidade: têm solução para tudo, resposta a todas as 
perguntas. Se há pedantismo qualificado é este, que suprimiu, 
ferrenhamente, a crítica em que se refez o pensamento humano, e fechou o 
progresso no horizonte de uma visão. (1998, p. 505) 

  

Em um país recém saído do trabalho escravocrata e com uma república 

proclamada com ideais de modernidade, porém embriagada diante dos avanços e 

das imposições das potências europeias, é coerente pensar que a formação de 

grande parte de nossos doutores não era suficiente para produzir uma ciência capaz 

de encarar nosso país e ajudá-lo a resolver seus problemas. Como apontou Lima 

Barreto, uma boa parte da classe doutoral estava mais interessada em privilégios do 

que realmente produzir conhecimentos, sem falar na formação europeizada dos 

jovens brasileiros como pudemos ver com Needell. Num quadro como esse, é mais 

cômodo se apegar a pensamentos prontos, valorizados por um segmento da 

sociedade considerado sábio, do que enfrentar reflexivamente o mundo real avesso 
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às fórmulas autoritárias e às explicações definitivas. Essa necessidade de fórmulas 

universais, de leis gerais limitadoras do mundo está amarrada àquela atitude 

anteriormente mencionada de nossos líderes intelectuais de desconsiderar e/ou 

negar as culturas brasileiras e não respeitar as manifestações dessas culturas. 

Situação essa que mostra um pouco de como o Brasil dialogou com as potências 

europeias. 

Esse caráter excessivamente dedutivo do positivismo, presente nas ações 

dos nossos doutores, acabava por considerar o Brasil moldável a leis gerais. É 

novamente Sérgio Buarque que acrescenta uma importante reflexão ao nosso 

raciocínio:  

 
Não existiria, à base dessa confiança um secreto horror à nossa realidade? 
No Brasil, os positivistas foram sempre paradoxalmente negadores. Não 
eram positivos – pode se dizer – em nenhum dos sentidos que a essa 
palavra atribui Augusto Comte em seu Discurso sobre o espírito positivo. 
(1995, p. 158) 
 
 

E essa negação do Brasil, ou melhor, dos diversos Brasis por parte dos 

nossos líderes positivistas, logicamente, não foi benéfica para o país, causou a 

seguinte deficiência em nossa administração: O “seu instinto essencialmente 

negador vedou-lhes continuamente a possibilidade de inspirarem qualquer sentido 

construtivo positivo, aos nossos negócios públicos” (HOLANDA, 1995, p. 159).  

Essa negação, que é um obstáculo ao bom trabalho administrativo no país, a 

encontramos no massacre das manifestações populares, que embora circulassem 

marginalmente pela sociedade, eram perseguidas e negadas pelos doutores 

positivistas brasileiros. Como construir uma nação respeitada internacionalmente, 

como administrá-la, se se nega as culturas que ela produz em detrimento de leis 

gerais importadas e adaptadas às conveniências políticas? As palavras de Roberto 

Schwarz, de certa forma, servem de acréscimo e vão ao encontro do que estamos 

expondo: 

 
Tem sido observado que a cada geração a vida intelectual no Brasil parece 
recomeçar do zero. O apetite pela produção recente dos países avançados 
muitas vezes tem como avesso o desinteresse pelo trabalho da geração 
anterior, e a conseqüente descontinuidade da reflexão. [...] Percepções e 
teses notáveis a respeito da cultura do país são decapitadas 
periodicamente, e problemas a muito custo identificados e assumidos ficam 
sem o desdobramento que lhes poderia corresponder. (SCHWARZ, 1987, p. 
30-31) 
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Não foi por um motivo pequeno que Lima Barreto desenhou nossos políticos, 

adeptos desse veio negador do positivismo, como homens que quando atingiam o 

poder, se distanciavam de forma abissal da realidade popular. Para corroborar o que 

estamos afirmando, podemos citar esse trecho de Os Bruzundangas, nele está bem 

claro esse caráter de negação, que ajudava a conduzir as ações dos líderes 

políticos: 

 
A primeira cousa que um político de lá pensa, quando se guinda às altas 
posições, é supor que é de carne e sangue diferente do resto da população. 
O valo de separação entre êle e a população que tem de dirigir faz-se cada 
vez mais profundo. 
A nação acaba não mais compreendendo a massa dos dirigentes, não lhe 
entendendo êstes a alma, as necessidades, as qualidades e as 
possibilidades. [Grifo meu] (1956, p. 66). 

 

Além dessa passagem, há várias outras, tanto em Os Bruzundangas quanto 

em outras obras do nosso autor, que afrontam esse caráter condenatório em relação 

à pluralidade brasileira por parte de nossos líderes e os problemas que essa atitude 

causava. Lima Barreto expôs a negação do nosso país pelos discursos cientificistas 

em suas variadas manifestações desde a questão do clima até a questão da etnia. 

E, se apontou para esse olhar cientificista negador, que se espalhou pelas várias 

instâncias sociais, não deixou de refletir sobre as consequências disso e a 

desconsideração dos vários Brasis por parte dos governantes, que levou à tentativa 

de ocultamento de vários grupos sociais tanto nas decisões tomadas em relação ao 

país quanto às medidas inconvenientes aplicadas à realidade brasileira. Nesta bela 

reflexão do autor sobre o que deveriam ser as leis em uma nação, está patente a 

necessidade de se desapegar de pensamentos acabados e tentar colher no mundo 

real os dados para a solução de problemas sociais: 

 
As leis são o esqueleto das sociedades, mas a feição de saúde ou doença 
destas, as suas necessidades terapêuticas ou cirúrgicas, são dadas pelo 
prévio conhecimento e exame, no momento, do estado de certas partes 
externas e dos seus órgãos vitais, que são o seu comércio, a sua indústria, 
as suas artes, os sonhos do seu povo, os sofrimentos dêle – toda essa parte 
mutável das comunhões humanas, cambiante e fugidia, que só os fortes 
observadores, com grande inteligência, colhem em alguns instantes, 
sugerindo os remédios eficazes e as providências adequadas, para tal ou 
qual caso. [grifo meu](1956, p. 90) 
 
 

Está aí um pensamento avançado para uma época afogada nas leis 

universais positivistas. Em nossa atualidade, é comum no comportamento científico 
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rejeitar ideias cristalizadas quebrando-as com a observação e com a reflexão. No 

tempo de Lima Barreto, no entanto, isso não era tão comum e eram poucos os que 

ousavam discordar dessa filosofia que embasava as “sciencias”. 

Em Os Bruzundangas, encontramos uma discussão que nos encaminha para 

uma reflexão bem atual no mundo acadêmico: a tendência a enxergar a 

necessidade de se respeitar conhecimentos voltados para uma realidade local e 

combater um saber único e autoritário, que torna invisíveis outros saberes e assume 

uma posição indevida frente à diversidade cultural de vários países. Diferentes 

nomes em nossa atualidade abordam essa questão da importância de se respeitar 

saberes locais. Podemos citar alguns como Maria Paula Meneses (2004) e sua 

abordagem dessa temática em relação a Moçambique; Luís Eduardo Mora-Osejo e 

Orlando Fals Borda (2004) e suas reflexões sobre a necessidade da Colômbia de se 

desapegar de saberes estranhos à sua realidade tropical.  

Boaventura de Sousa Santos (2004), juntamente com esses autores acima 

citados e outros intelectuais, discute em sua produção acadêmica a questão da 

ciência no passado e na atualidade. Ele expõe que a experiência social em todo o 

mundo é maior do que a tradição científica e filosófica ocidental pode abarcar e 

considerar. Segundo ele, essa experiência é desperdiçada e isso acarreta inúmeros 

problemas para os países dependentes de modelos científicos originários de outras 

realidades. Santos afirma que para combater essa situação, não basta usar o 

modelo de ciência que conhecemos ou propor um outro modelo científico, mas sim 

substituir a racionalidade que embasa a ciência.  

O sociólogo português afirma que a razão que predomina no ocidente é 

aquela por ele batizada de “indolente”. É um tipo de razão autoritária, que 

desconsidera os saberes produzidos para uma certa localidade, que excedem ao 

seu foco limitado. Boaventura aponta em seus estudos para a produção de “não-

existências”, ou seja, o que é considerado inexistente pelo pensamento ocidental 

autoritário, não é realmente, inexistente, mas produzido como tal. A reflexão 

proposta por ele tem muito a ver com o discurso literário de Lima Barreto no final do 

século XIX início do século XX sobre o cientificismo no Brasil. Leiamos as próprias 

palavras do sociólogo português: 
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A primeira lógica deriva da monocultura racional do saber e do rigor do 
saber. É o modo de produção de não-existência mais poderoso. Consiste na 
transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios únicos de 
verdade e de qualidade estética, respectivamente. A cumplicidade que une 
as “duas culturas” reside no facto de ambas se arrogarem ser, cada uma no 
seu campo, cânones exclusivos de produção de conhecimento ou de 
criação artística. Tudo o que o cânone não legitima ou reconhece é 
declarado inexistente. A não-existência assume aqui a forma de ignorância 
ou de incultura. 
A segunda lógica assenta na monocultura do tempo linear, a ideia de que a 
história tem sentido e direcção únicos e conhecidos. Esse sentido e essa 
direcção tem sido formulados de diversas formas nos últimos duzentos 
anos: progresso, revolução, modernização, desenvolvimento, crescimento, 
globalização. Comum a todas estas formulações é a ideia de que o tempo é 
linear e que na frente do tempo seguem os países centrais do sistema 
mundial e, com eles, os conhecimentos, as instituições e as formas de 
sociabilidade que neles dominam. Esta lógica produz não-existência 
declarando atrasado tudo o que, segundo a norma temporal, é assimétrico 
em relação ao que é declarado avançado. É nos termos desta lógica que a 
modernidade ocidental produz a não-contemporaneidade do 
contemporâneo, a ideia de que a simultaneidade esconde as assimetrias do 
tempos históricos que nelas convergem. O encontro entre o camponês 
africano e o funcionário do Banco Mundial em trabalho de campo ilustra 
essa condição. (SANTOS, 2004, p. 787) 
 

 
Na Bruzundanga, os saberes populares são taxados de ignorância, ou 

conhecimento inferior pelos líderes intelectuais; os líderes seguem leis científicas 

gerais importadas e tentam alcançar as nações consideradas mais avançadas; os 

governantes negam a pluralidade do país e a sua população; a riqueza cultural do 

país circula marginalmente pela sociedade. O que é popular é taxado de atraso e 

resíduo do passado, tipo de visão linear da história, que dominou o discurso dos 

líderes políticos na Primeira República. O discurso sobre o Brasil nessa obra 

publicada no início do século XX está muito próximo, como mostramos, dos 

problemas sobre os quais Boaventura de Sousa Santos e outros intelectuais 

propõem uma reflexão. 

De todo esse passeio que fizemos em Manoel Bomfim, Sérgio Buarque de 

Holanda e Boaventura de Sousa Santos, a partir do discurso de Lima Barreto sobre 

“sciencia” e pluralidade brasileira, algumas considerações mostram-se necessárias. 

Sobre os saberes, vale dizer que não se trata aqui de considerar, nessa situação, 

uma oposição radical entre saber local e saber universal, nem mesmo de negar o 

anseio de universalidade da ciência, o que se discute é uma revisão na radicalização 

desse anseio de universalidade. Opor saber universal a saber local, colocando este 

último em um altar, é cair num romantismo epistemológico ufanista. Além disso, é 

desconsiderar que tanto o universal quanto o particular estão juntos e que o saber 
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se constrói historicamente. Entre os saberes locais e os saberes considerados 

universais há diálogos, relações conflituosas e complementares e não uma exclusão 

radical de um em relação ao outro. O que se almeja é um olhar mais atento para os 

saberes considerados não-científicos, não-universais por um grupo de pessoas. 

Atitude essa que conduz a uma produção científica respeitosa a pluralidade de um 

lugar. 

Nós nos ativemos, nessa parte do trabalho, à questão da literatura e da figura 

do doutor, o líder intelectual. Essas partes da obra são as que mais abordam o 

cientificismo através do riso. Elas oferecem uma visão geral de como Lima Barreto 

discursou através do riso sobre a “sciencia”. Logicamente, que o que abordamos 

aqui ainda é uma parte apenas do muito que essa obra tem a oferecer. Continuemos 

agora analisando o discurso de Lima Barreto sobre a “sciencia” em O subterrâneo do 

Morro do Castelo. 
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3 - SOMBRAS DE UM MORRO EM UMA AVENIDA ILUMINADA 
 

Remodelar o Rio! Mas como? Arrasando os 
morros... Mas não será mais o Rio de Janeiro; 
será toda outra qualquer cidade que não ele. 
(BARRETO, 2004, p. 207) 

 

3.1 – UM MORRO, UMA ORDEM RELIGIOSA E DIVERGENTES DISCURSOS 

 

A narrativa O subterrâneo do Morro do Castelo tem como espaço, e isso o 

próprio título já indica, o morro do Castelo, mais especificamente o Colégio dos 

Jesuítas. Ela traz um discurso sobre o que foi o Rio de Janeiro no momento das 

reformas urbanas por volta de 1905, tempo de uma das fases do derrubamento 

desse morro. Devido a isso, faz-se necessário um breve passeio pela história desse 

espaço carioca, desse prédio e dessa ordem religiosa para se entender melhor o 

que eles representaram para a cidade do Rio de Janeiro e porque foram motivos de 

uma criação literária de Lima Barreto.  

As informações aqui apresentadas a respeito do morro do Castelo, do Colégio 

dos Jesuítas e dos discursos acerca do morro vêm basicamente dos livros Era uma 

vez o Morro do Castelo de José Antonio Nonato e Nubia Melhem Santos, A nação 

faz 100 anos de Marly da Silva Motta, de algumas narrativas de autores como 

Machado de Assis, Luís Edmundo e Monteiro Lobato, e da dissertação de mestrado 

de Cláudia Miriam Quelhas Paixão. A primeira obra citada é um mosaico de textos 

de várias autorias acompanhados de fotos sobre esse espaço seminal da cidade do 

Rio de Janeiro. Segundo os organizadores, José Antonio e Nubia, o intuito de dispor 

a obra dessa forma é evitar a construção de uma narrativa linear sobre o morro do 

Castelo, pois os diferentes textos e fotos apresentados em torno dos diversos 

tópicos que envolvem a história desse lugar permitem um cotejamento de visões e 

deixa um espaço maior para a reflexão do leitor. A pesquisa nessas fontes 
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possibilitou a apresentação aqui de importantes dados sobre o morro do Castelo. 

Vamos a eles. 

O morro foi um espaço importante na história da cidade do Rio, ele está 

relacionado à sua fundação. Inicialmente, era chamado Morro de São Januário ou 

do Descanso e nele ficava o Forte de São Sebastião, prédio localizado no topo 

desse lugar e que era considerado o castelo da cidade. Devido a isso acabou 

ganhando o nome de morro do Castelo.  

O nome anterior, São Januário, era devido à popularidade desse santo com 

os primeiros moradores da cidade. A palavra Janeiro no nome da cidade vem de 

Januarius, o São Sebastião se explica mais por uma questão política do que por 

religiosidade popular. Antes do morro, Estácio de Sá, o sobrinho de Mem de Sá, 

construiu uma pequena obra, o marco inicial da cidade, na praia junto do Pão de 

Açúcar. Esse marco era uma tosca construção de pau a pique e coberta de palha 

dedicada ao santo cujo nome era o mesmo do rei de Portugal: Dom Sebastião. Não 

é difícil perceber que a dedicatória no batismo do lugar é mais para o rei do que para 

o santo. Mais tarde, em 1567, os portugueses sentiam-se ameaçados com a 

ocupação dos franceses na Baía da Guanabara. Nesse mesmo ano, Mem de Sá 

escolhe um local estratégico para a construção da cidade. Esse lugar era o morro 

que mais tarde seria chamado morro Castelo e ficava em frente à ilha de 

Villegaignon, onde estava a força francesa, que tinha o intuito de fundar no Rio de 

Janeiro o projeto França Antártica. Esse intuito não logrou êxito. Se naquele 

momento o projeto francês não teve sucesso, no final do século XIX e início do 

século XX, as ideias sobre urbanização vindas da capital francesa dominam o 

espaço carioca e ajudam a motivar o derrubamento de um morro que no passado 

serviu como defesa contra os franceses.  

Sobre esse espaço, no século XVI, estabeleceram-se os primeiros habitantes 

da cidade e seus governadores protegidos pela Fortaleza de Santiago, que se 

localizava ao sopé do morro. Com o passar do tempo, devido ao aumento 

populacional e à necessidade de água, os moradores foram se espalhando 

descendo até a várzea, onde hoje se localiza a Praça XV. O morro abrigou 

importantes prédios no século XVII e XVIII. Lá foi o local onde ficavam a Igreja de 

Santo Inácio e o Colégio dos Jesuítas, prédio este abandonado por um tempo 
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quando o Marquês de Pombal determinou a expulsão desses religiosos do Brasil e a 

captura dos seus bens em 1759. É nesse prédio que se passa, predominantemente, 

a narrativa de Lima Barreto. Mais tarde, em 1766, o espaço do colégio serviria de 

moradia ao vice-rei Conde da Cunha, porém antes mesmo de ocupar tal espaço, 

esse vice-rei saiu do poder. Em seu lugar ficou Antônio Rolim de Moura, o conde de 

Azambuja, que ocupou o prédio por pouco tempo. Em 1768, lá funcionou o Hospital 

Militar. Mais precisamente em 1832, no tempo do Rei, o colégio passou a ser sede 

da Escola de Medicina Imperial e do Hospital São Zacarias. Depois, em 1845, voltou 

a sediar o Hospital Militar, que um ano depois dividiu a casa com o Imperial 

Observatório Astronômico. 

Além dessas construções, havia no morro a fortaleza de Santiago, a Igreja de 

São Sebastião e o Convento dos Capuchinhos. Essa Igreja foi catedral da cidade do 

Rio até a metade do século XVIII e o Convento foi onde ficaram os ossos de Estácio 

de Sá e o marco inaugural da cidade. A fortaleza, em tempos de paz, serviu de 

abrigo ao Telégrafo Imperial, um importante centro de comunicações daquela época. 

Com o passar do tempo, esse espaço seminal da cidade do Rio de Janeiro foi 

se transformando em lugar avesso aos ideais de modernização que aportavam na 

cidade. O lugar passou a ser habitado por grupos populares e durante muito tempo 

constitui-se o reduto da cultura negra. O morro do Castelo foi derrubado em etapas e 

o início da intenção de destruição desse lugar surgiu bem antes do governo 

presidencial de Rodrigues Alves e municipal de Pereira Passos. Vários discursos do 

poder público justificavam suas ações intervencionistas nesse espaço carioca. As 

justificativas centravam-se na questão da saúde e nas condições de vida dos 

moradores do Castelo. Já em 1798, através de um questionário elaborado pelo 

Senado da Câmara, Manoel Joaquim Marreiros, Bernardino Antonio Gomes e 

Antonio Joaquim de Medeiros, médicos portugueses, condenam os morros do Rio de 

Janeiro justificando que eles eram responsáveis pela má circulação de ar e 

contribuíam para a proliferação de doenças. Os pareceres desses médicos foram 

publicados no periódico O Patriota, um dos primeiros jornais do Rio de Janeiro. 

Em 1808, um trabalho intitulado Reflexões sobre alguns dos meios propostos 

para melhorar o clima do Rio de Janeiro, de autoria de Manuel Vieira da Silva é 

exposto ao público. Nesse trabalho, o autor aborda o problema sem maiores 
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detalhes. Em 1814, no texto Memórias sobre algumas enfermidades do Rio de 

Janeiro, o médico-autor José Maria Bontempo aconselha a demolição dos morros do 

Castelo e de Santo Antônio. Bontempo justifica a demolição afirmando que a cidade 

se tornaria mais “elegante e majestosa” e defende que quem executar tal 

empreendimento terá o nome eternizado. Ideias essas bem distantes das questões 

de saúde. 

Também o bispo de Pernambuco, Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo 

Coutinho, que fora procurador do Senado da Câmara em Lisboa, faz um estudo 

completo sugerindo o derrubamento do morro do Castelo e o aterro de Santa Luzia 

e, se fosse possível, extensão desse aterro até a Fortaleza de Villegaignon. 

Assim como esses, existiram vários outros defensores da destruição e 

proponentes de ações para tal façanha. A ideia de derrubamento era justificada, 

principalmente, pela preocupação dos governantes com a ocupação e com o 

comportamento dos habitantes desse lugar. Foi em 1832 a promulgação do Código 

de Postura pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Código visava a disciplinar 

situações que pudessem afetar a saúde pública e a segurança da população e, para 

isso, impunha restrições de comportamentos tanto no que se refere à higiene, 

quanto ao que se refere à moral da época, ditada pelo grupo mandante. 

No final do século XIX e início do século XX, com os ideais avassaladores de 

modernização, várias cidades do mundo passam por reformas. O Rio de Janeiro não 

iria ficar de fora dessa onda. Essa febre de modernização geradora de modificações 

das paisagens urbanas é ambígua, ao mesmo tempo que propõe melhoria de vida, 

promove a exclusão de grupos dos benefícios do progresso e tensões culturais entre 

vários segmentos sociais que se amontoam na cidade e o poder governamental. E o 

que se faz com o coro dos descontentes? 

 
Os pobres – cada vez mais numerosos nas cidades – se amontoam em 
casas de cômodos, pardieiros, pensões, águas-furtadas e tugúrios nos 
bairros miseráveis e nas periferias. A multidão, outra das novidades do 
tempo, ocupa as ruas, paradoxalmente, faz crescer a sensação de 
isolamento e solidão ao instaurar o anonimato. Para contê-la os urbanistas 
reformam as cidades. Para diverti-la, os mesmos maquinismos, que nas 
fábricas estão associados à dura rotina do trabalho, são utilizados nos 
grandes parques de diversões. Para amenizar a distância que a separa da 
natureza são construídos os grandes parques urbanos, como o Central 
Park, em Nova York, ou o Bois de Boulogne em Paris. Para educá-la, curá-
la, discipliná-la e civilizá-la mobilizam-se os intelectuais e o poder público. 



154 

 

Também no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, esse mesmo fenômeno 
pode ser observado e é captado pela literatura. Machado de Assis, em 
1904, faz do contraste entre o morro do Castelo e os palacetes da rua São 
Clemente um dos temas de Esaú e Jacó, e, talvez como nenhum outro 
escritor de seu tempo, Lima Barreto traz para seus romances, contos e 
crônicas o universo dos pobres e dos subúrbios que se ocultava nos 
desvãos da capital da ordem e do progresso. [grifo meu](NEVES, 2008, p. 
21) 

 

Em meio ao processo de remodelação da cidade, o morro do Castelo era uma 

sombra em cima das luzes do progresso. O lugar foi, nos tempos de modernização, 

o reduto da cultura negra, de trabalhadores braçais, de vendedores ambulantes, 

artesãos, rezadores, ervanários, enfim, quase tudo que a visão linear, positivista da 

história rejeitava. No discurso do segmento social mandante, o morro era o atraso, a 

irregularidade; os grupos que lá habitavam eram o resíduo de um passado que 

precisava ser destruído pelas ações civilizatórias. A concepção de moderno para os 

nossos líderes congregava os conceitos de limpeza e de embelezamento urbano e 

para se atingir esses ideais eram tomadas ações duramente intervencionistas no 

espaço público e nos hábitos da coletividade.  

A questão da higiene e do saneamento no Rio fica sob os holofotes do poder 

público a partir da década de 1880, quando a cidade passa a ser assolada por 

epidemias. Com a proclamação da República, o Rio de Janeiro foi espaço de 

inúmeras ações urbanas marcadas pelo conhecimento científico de engenheiros, 

médicos e sanitaristas. Vem a se unir a essas questões de saúde e paisagem 

urbana a alegação de que a economia do país só cresceria se houvesse 

melhoramentos no Rio de Janeiro, capital do país naquela época. Como é possível 

perceber, tudo convergia para a destruição daquele espaço carioca. 

Em 1890, a empresa Melhoramentos ganha a concessão para realizar a obra 

de desmonte, porém não consegue executar o serviço alegando dificuldades 

financeiras. No início do século XX, acontece a execução do arrasamento. A 

primeira etapa começa em 1904 no Governo do presidente Rodrigues Alves e do 

prefeito Pereira Passos, e a segunda e decisiva foi iniciada em 1921, no Governo do 

Carlos Sampaio, chefe do executivo municipal na época. 

É interessante pontuar que os discursos sobre o morro do Castelo eram os 

mais variados e divergentes. Sobre isso, a dissertação de mestrado em História de 
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Cláudia Míriam Quelhas Paixão (2008), orientada pelo professor Dr. Jorge Ferreira 

(UFF), apresenta em um dos capítulos uma interessante interpretação dos discursos 

a respeito dessa localidade. Uma breve passagem sobre essa pesquisa merece 

algumas linhas. 

Esse trabalho de análise dos discursos tem como fonte as entrevistas 

realizadas com pessoas que viveram durante o período de reformas urbanas no Rio 

na primeira metade do século XX. Essas entrevistas foram feitas dentro do Projeto 

Arquivo Vivo, no período de novembro de 1984 a julho de 1986 e fazem parte do 

acervo do Museu da Imagem e do Som. Os professores e pesquisadores Oswaldo 

Porto Rocha, Jaime Larry Benchimol, Lílian Fessler Vaz e Mário Aizen foram os 

realizadores desse projeto. 

Cláudia centraliza sua análise nas falas dos entrevistados sobre o Morro do 

Castelo, dois populares que por lá viveram e dois engenheiros que trabalharam com 

o prefeito Carlos Sampaio. Ela foca os discursos de pessoas de diferentes 

procedências sociais. A interpretação desses discursos é antecedida da 

interpretação de dados dos registros policiais da época sobre ocorrências no Morro 

do Castelo. 

O perfil da vida no Morro do Castelo, em sua fase derradeira, a que se chega 

através das fontes policiais e dos discursos de moradores e profissionais do poder 

na época é complexo. Os registros das incidências, de certa maneira, apresentam 

um pouco do perfil dos moradores do morro e da rotina que levavam. Eram variadas 

as formas de trabalho e as estratégias de vida discordante dos padrões sociais 

estabelecidos pelo poder. Também as formas de moradia eram plurais, como casas 

de família, cortiços, casas coletivas, estalagens entre outros tipos. As incidências 

registradas revelam dados importantes. Os casos de acidentes são em maior 

número e ocorreram exatamente no período das ações de desmonte, bem no início 

da terceira década do século XX. Os furtos e agressões ocorriam, mas não em 

número tão grande que corroborasse a imagem que o poder governamental criava 

da população do morro do Castelo. 

É também no cotejamento do discurso de dois engenheiros com o discurso de 

dois moradores do morro do Castelo que se observou a discordância de visões que 

se tinha dessa localidade e do significado dela no Rio de Janeiro. 
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Carlos Soares Pereira e José de Oliveira Reis foram os dois engenheiros 

entrevistados. Não é preciso dizer que a opinião dos dois, de certa forma, representa 

o pensamento de uma classe profissional de grande prestígio na época das 

reformas urbanas no Rio de Janeiro: os engenheiros. Os dois defendem o 

arrasamento do Morro e exaltam o prefeito Carlos Sampaio pela sua ousadia, pelo 

enfrentamento das várias dificuldades para a destruição do morro. Para os dois, o 

morro do Castelo era um espaço que impedia o progresso da cidade. A visão de 

Carlos Soares e de José de Oliveira é concordante com a intervenção “científica” na 

organização da vida social. Segundo a observação de Cláudia Paixão, os dois 

profissionais demonstram preocupação em explicar e exibir questões técnicas. 

De forma humilde, os dois idosos ex-moradores do morro do Castelo, Sr. 

Francisco Alói Moreno e D.ª Florinda Alói, apresentam uma outra visão desse lugar. 

Os irmãos, de ascendência italiana, apresentaram agradáveis lembranças do morro 

que iam de encontro à imagem que o local tinha, para alguns, de perigoso e 

degradado. Cláudia destaca a seguinte fala do Sr. Francisco: “Não é verdade que 

era uma área degrada e pobre, era um lugar de alegria, vivia-se com alegria e 

satisfação. As crianças tinham o colégio Carlos Chagas na Praça do Castelo e 

catecismo na Igreja dos Barbadinhos.” (Apud PAIXÃO, 2008). A autora da 

dissertação observa que essa afirmação do ex-morador do morro do Castelo surgiu 

sem uma pergunta sobre essa imagem que circulava do local. Disso se depreende a 

consciência de Francisco sobre o pensamento que era propagado a respeito do local 

onde ele morava. 

Além desses depoimentos discordantes da imagem que o poder 

governamental veiculava sobre o morro do Castelo, existiu o almanaque Laemmert 

citado por Nonato e Santos (2000, p. 201-203). Nesse almanaque eram registrados 

os endereços dos moradores, seus nomes e suas habilidades profissionais ou 

atividade que ali exerciam. Essa fonte é uma amostra da composição social dos 

habitantes do Castelo e ela deixa evidente que o morro não era em sua maioria 

ocupado por vagabundos, ladrões pessoas fora do código moral estabelecido pelo 

segmento mandante da sociedade. 

É evidente que essa análise de discursos nessa dissertação de Cláudia 

Paixão é aqui um pequeno recorte, mas o que é interessante nesse recorte é 
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exatamente a amostragem que ele faz da visão cientificista autoritária na 

administração do espaço urbano no início do século XX na capital do Brasil. Essa 

amostragem corrobora a forma como os líderes adeptos ao pensamento cientificista 

interferiam de maneira autoritária no espaço geográfico e, consequentemente, na 

vida humana. Algumas palavras de Marly Silva da Motta enriquecem o que temos 

apresentado até agora sobre o morro e sobre a interferência governamental na 

organização do espaço urbano: 

 
Marco visível da fronteira entre a cidade “indígena”, “colonial” e “atrasada”, e 
a cidade “europeia”, “civilizada” e “moderna”, a presença do Castelo 
contrariava um dos pilares mais evidentes dessa vertente de modernização 
urbana, qual seja, a organização funcional do espaço que condenava a 
mistura de usos e classes sociais diversos. Edifícios públicos e empresariais 
não deviam se confundir com barracos; cabras não deviam ouvir óperas. 
Exigia-se uma especialização da cidade que precisamente definisse os 
lugares da produção, do consumo, da moradia, da cultura, os espaços dos 
ricos e dos pobres. (1992, p. 55) 

 

O que Marly Motta expôs é exatamente a interferência racionalmente 

autoritária no espaço público tendo como base uma concepção linear de progresso. 

Uma visão cientificista modernizadora que desconsidera o passado e as relações 

humanas num lócus onde se vive um grupo. Cria-se uma ideia de progresso 

associado ao tempo presente e ao futuro, então, tudo o que pertence ao passado 

passa a ser considerado atraso. Disso vem uma grande divisão entre os diferentes 

grupos sociais. 

Atualmente, sabemos que um espaço é um lugar onde se cruzam vidas e que 

a construção e organização desse lugar dependem daqueles que o usam e nele 

habitam. Zigmunt Bauman, em sua obra Globalização e conseqüências humanas, 

tece algumas considerações sobre a questão do intervencionismo no espaço urbano 

que muito têm a ver com o que estamos discutindo: 

 
A lição que os planificadores puderam aprender com a longa crônica dos 
sonhos grandiosos e dos abomináveis desastres que combinam para formar 
a história da arquitetura moderna foi que o segredo primordial de uma “boa 
cidade” é a oportunidade que ela dá às pessoas de assumir 
responsabilidade por seus atos “numa sociedade histórica e imprevisível” e 
não num mundo onírico de harmonia e ordem predeterminada”. Quem quer 
que resolva operar a invenção de um espaço urbano guiado exclusivamente 
pelos preceitos da harmonia estética e da razão faria bem em ponderar 
primeiro que “os homens jamais podem se tornar bons simplesmente 
seguindo as boas ordens ou o bom plano de outros”. 
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Podemos acrescentar que a responsabilidade, essa condição última e 
indispensável da moralidade nas relações humanas, encontraria no espaço 
perfeitamente planejado um solo infértil, senão inteiramente venenoso. Com 
toda a certeza, não brotaria nem medraria num espaço higienicamente puro, 
livre de surpresas, ambivalência e conflito. Só poderiam assumir sua 
responsabilidade as pessoas que tivessem dominado a difícil arte de agir 
sob condições de ambivalência e incerteza, nascidas da diferença e 
variedade. As pessoas moralmente maduras são aqueles seres humanos 
que cresceram a ponto de “precisar do desconhecido, de se sentirem 
incompletos sem uma certa anarquia em suas vidas”, que aprenderam a 
“amar a ‘alteridade’”. (1999, p. 54) 
 
 
 

Uma significativa parte de um momento passado do Brasil, que estava 

presente no morro sob várias formas discursivas, principalmente na arquitetura, foi 

apagada com o derrubamento daquele lugar. Mas, além disso, há outra situação 

grave no que se refere à destruição do morro. As considerações de Bauman nos 

levam a pensar o quanto de produção humana, naquele espaço social do morro do 

Castelo, foi destruída, deformada e impedida de se desenvolver com o arrasamento 

daquele lugar e com translado e/ou expulsão dos seus habitantes. Quantas formas 

de se interpretar e se relacionar com o mundo, de certa maneira, foram 

massacradas pelas ações respaldadas num cientificismo autoritário, uniformizante e 

ordenador. 

Essas e outras importantes reflexões vamos encontrar no discurso literário de 

Lima Barreto em O subterrâneo do morro do Castelo. Por ora, continuemos o 

passeio pelo morro, agora no Colégio dos Jesuítas, atentando um pouco para a 

ordem religiosa que lá esteve bem antes da sede dos nossos líderes republicanos 

pelas reformas no espaço urbano. 

 

3.1.1 – UMA ORDEM RELIGIOSA 

 

Não é possível abordar um pouco do que foi a Companhia de Jesus sem 

mencionar o imenso poder que essa ordem exercia na Europa. Ela surgiu no Velho 

Mundo no século XVI, mais especificamente no ano de 1534, quando Inácio de 

Loyola, então estudante da Universidade de Paris, se une a outros seis membros, 

também estudantes dessa universidade. Essa união foi o momento seminal da 
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Companhia, que com o passar do tempo cresceu e se fortaleceu. Inicialmente, seu 

intuito era a caridade, o grupo se dedicou principalmente ao ensino. Foi em 1540 

que o Papa Paulo III confirma a criação dessa ordem. Os membros viajavam pelo 

mundo propagando fé cristã, fazendo caridade e fundando colégios e liceus. Seu 

nascimento acontece na efervescência da Reforma Católica. Era momento de 

transição entre a cultura medieval e a cultura moderna. Era o tempo das grandes 

navegações, dos questionamentos aos dogmas católicos, da dilatação dos limites da 

visão de mundo até então predominante, da crise dos valores medievais e da tensão 

identitária europeia perante as mudanças que vinham acontecendo. 

A ordem não se mostrava contemplativa, mas militante, e fortemente e 

patentemente militante nas questões políticas e econômicas. Ela ajudava os estados 

católicos a continuar sua política de expansão mercantil nas terras das colônias. 

Descompromissada com as tradições monásticas medievais, mostrava-se moderna, 

reconstruindo a concepção de fé e engajando-se no arrebanhamento de fieis. 

Logicamente que esse engajamento possui três faces: a fé, a política e a economia. 

As missões jesuíticas se espalharam pelo mundo e chegaram a Portugal e ao Brasil. 

O nascimento da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é quase 

simultâneo à instalação dos Jesuítas no Brasil e a influência desses religiosos na 

vida colonial é tão ou mais importante do que o poder governamental da época. “É 

em torno do colégio e não da câmara que, por assim dizer, organiza-se toda a vida 

colonial do Rio de Janeiro do primeiro século” (LAMEGO3 apud NONATO; SANTOS, 

2000, p. 23). 

A ordem religiosa participou e de forma muito influente em várias questões da 

época, uma delas foi a questão da liberdade dos indígenas. Os jesuítas 

conseguiram, em meio a protestos de toda a colônia, a primeira lei de emancipação 

dos índios, datada de 30 de junho de 1609. Os integrantes da Companhia de Jesus, 

além da catequese, participaram de movimentos de guerra junto com os líderes 

militares nas ações estratégicas, influenciavam os governantes e faziam mediações 

diplomáticas. 
                                                             
3 LAMEGO, Alberto Ribeiro. Em torno do colégio e da câmara. In: BANDEIRA, Manuel; DRUMMOND, Carlos 

(orgs.). Rio de Janeiro em prosa e verso. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1965, p. 15 (Vol. V). 
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Casada com a força política dos membros da Companhia fundada por Loyola 

estava a riqueza que eles acumulavam. A congregação arrecadava um valor alto 

para época, comparado com o que arrecadavam as outras ordens religiosas. Suas 

mercadorias não pagavam impostos, seus navios circulavam sem ser visitados pela 

fiscalização da época e os barcos em que viajavam os visitadores possuíam peças 

de artilharia. 

Com todo esse poderio, o governo português passa a olhar com reserva para 

os jesuítas. Os padres dessa ordem, buliçosos e rusguentos, aparecem quase 

sempre em desavenças com o povo e em oposição a Dom José, o rei de Portugal 

em meados do século XVIII. A companhia chega a ser acusada da tentativa de um 

regicídio ocorrida contra Dom José em Lisboa. 

Diante de tudo, lavra-se o decreto de expulsão dos jesuítas de Portugal em 

1759. Essa expulsão é seguida em outros países. O papa, influenciado pela política 

da época, decide extinguir a ordem. Além de expulsos, os religiosos tiveram seus 

bens confiscados. 

O governador do Rio de Janeiro na época da expulsão dos jesuítas e confisco 

de suas riquezas foi Gomes Freire de Andrade, enobrecido com o título de Conde de 

Bobadela, pelo rei Dom José. Bobadela recebe a ordem do poderoso ministro de 

Dom José, o Marques de Pombal, e a executa de imediato. 

Por esse breve relato da trajetória da Companhia de Jesus, percebe-se o 

quanto essa ordem foi significativa na história europeia e, consequentemente, na 

história do Rio de Janeiro e do Brasil. Muitos discursos sobre essa congregação 

religiosa encontravam-se no espaço físico do morro do Castelo. Talvez um dos 

grandes discursos sobre essa ordem, mais especificamente sobre o seu poderio, 

fosse o colégio por ela construído e ocupado no Rio. A imponente arquitetura com 

certeza dizia muito sobre esses religiosos. 

O prédio se destacava diante das outras construções existentes no morro do 

Castelo. “O colégio do Rio de Janeiro era uma construção assobradada, de linhas 

classicizantes e grande volumetria, que certamente transmitia uma imagem de 



161 

 

estabilidade ao pequeno e precário núcleo urbano”. (CARVALHO4 apud NONATO; 

SANTOS, 2000, p. 28). Tinha duzentos metros de comprimento e quatro andares. 

Sua estrutura arquitetônica possuía capelas internas, além da capela principal, celas 

(cubículos que serviam de dormitórios), biblioteca, farmácia e enfermaria para uso 

interno, porém acabavam servindo a toda vizinhança.  

No colégio, moraram Anchieta, Cardim, Simão de Vasconcelos e Manuel da 

Nóbrega, o fundador e primeiro reitor, que lá mesmo morreu e foi sepultado. 

Com a fundação do colégio, os discursos da Companhia de Jesus não se 

propagavam apenas na paisagem da cidade de São Sebastião com a majestosa 

obra. Com o magistério, chegavam a cultura moral, intelectual e religiosa desses 

padres. Os mestres do colégio, que serviam à comunidade, ensinavam latim, lições 

de casos de consciência, matemática, além de lutarem para manter os alunos fieis 

aos “bons costumes” e assíduos nas confissões. Não era em vão que essa ordem 

dedicou-se tanto às questões educacionais. Como se pode perceber, havia laços 

entre os padres dessa ordem e a população e esses laços tinham fins políticos. 

A Ratio Studiorum era o código da educação jesuítica e após um grande 

período de experiência nos países europeus foi definitivamente aprovada em 1599. 

Mais tarde, a partir do século XVII, esse código começou a ser aplicado nos colégios 

do Brasil. 

O poderio dos jesuítas durou muito tempo, até 1759, data da expulsão. Esse 

período de tempo foi o suficiente para disseminar aqui no Brasil a crença católica. 

Vale dizer que a igreja Santo Inácio recebia um número grande fieis e que esse 

prédio se destacava diante das outras igrejas. Mais tarde se iniciaria a construção de 

uma outra igreja dessa ordem religiosa, que abrangeria a primeira, porém a obra 

ficou inacabada devido às desavenças dos jesuítas com o reino português e à 

consequente expulsão desses religiosos. 

 

                                                             
4
 CARVALHO, Anna Maria Monteiro de. Utopia e realidade – Real Colégio de Jesus da Cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro.  In: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. A forma e a imagem: arte e 

arquitetura jesuítica no Rio de Janeiro Colonial. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 1993, p. 60) 
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3.1.2 DIVERGENTES DISCURSOS LITERÁRIOS 

 

Depois da exposição desses pontos importantes sobre o morro do Castelo, é 

válido agora abordar um pouco do que sucintamente já foi abordado: as 

divergências sobre esse lugar. O morro e tudo o que o envolvia, desde sua história 

até a intenção de arrasamento que o ameaçava, contribuíram para formar não uma 

colina, mas sim uma elevada montanha de opiniões. Jornalistas, cartunistas, 

literatos, historiadores, médicos e vários outros narradores da história desse espaço 

carioca se dividiam quanto às ações governamentais em relação a esse lugar. 

Interessam-nos aqui, principalmente, os discursos literários sobre o morro em seu 

momento derradeiro para chegarmos até à narrativa de Lima Barreto e o objeto que 

estudaremos nesse corpus. Faremos um breve cotejamento de alguns autores que 

trouxeram para as páginas de suas obras esse espaço carioca. Antes, porém de 

começar com as obras literárias, a leitura de um trecho publicado em um veículo de 

comunicação da época torna-se necessária para o que pretendemos abordar: 

 
O Rio é a cidade mais paradoxal do mundo. A cinqüenta metros do teatro 
onde se canta o Parsifal, ouvido com um recolhimento de êxtase, que 
bastaria para provar o grau elevado da nossa cultura e da nossa 
sensibilidade estética, a vinte metros do palácio de Belas Artes, em cuja 
pinacoteca guardamos os atestados honrosíssimos do talento artístico da 
nossa raça, a quinze metros de uma grandiosa biblioteca e do Supremo 
Tribunal de Justiça – pode se ver pastar as cabras na encosta do morro do 
Castelo. (REVISTA DA SEMANA apud NONATO; SANTOS, 2000, p. 217) 

 

Esse trecho mostra bem como o Castelo fazia parte de um quadro paradoxal 

na paisagem do Rio de Janeiro nos tempos das reformas urbanas. Além de trazer 

ostensivamente como o morro era um incômodo para os adeptos das ações 

modernizadoras, as palavras dessa publicação deixam evidentes o ponto de 

enunciação do autor da publicação e sua parcialidade no binômio tradição e 

modernidade. As afirmações feitas na Revista da Semana tornam ostensiva a visão 

linear do autor em relação ao processo histórico. Ao se contrapor o teatro, o palácio 

de Belas Artes, a biblioteca e o Supremo Tribunal de Justiça às cabras pastando na 

encosta do morro, demonstra-se uma concepção de sociedade cujo foco está 

rigidamente direcionado para o progresso. Exemplos das consequências dessa 

cegueira pelo progresso, nós encontramos no próprio texto citado acima. O redator 

foi capaz de enumerar e exaltar os marcos da modernidade, porém no morro só 
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apontou para as cabras pastando. Embora essa cena bucólica, que se usa para 

denegrir a imagem do Castelo, não seja tão feia assim dependendo dos olhos do 

observador, o uso da imagem das cabras indica a negação da cultura de segmentos 

sociais distantes daquilo que se chamava de progresso. Nisso, pode-se perceber 

uma tentativa de ocultamento de valores da cultura de determinados grupos. 

Ao se afirmar que na pinacoteca do palácio de Belas Artes se guardam “os 

atestados honrosíssimos do talento de nossa raça”, negam-se ou ignoram-se os 

talentos que estão fora desse palácio: as manifestações dos populares. O morro do 

Castelo sem dúvida foi um dos palcos onde estiveram presentes as manifestações 

da cultura negra, onde circularam valores culturais que fazem parte da nossa 

identidade. Lá também estiveram, com certeza, talentos honrosíssimos de nosso 

país. 

Essa visão emoldurada pelo ideal de progresso e preconceituosa em relação 

ao morro esteve presente em alguns autores como Luís Edmundo (1880-1961), por 

exemplo. Em sua extensa obra O Rio de Janeiro do meu tempo (1940), o escritor 

desenha a cidade de São Sebastião e, nesse desenho literário, dedica um capítulo 

de sua obra ao morro do Castelo. Imbuído por essa visão preconceituosa, Luís 

Edmundo pinta o morro, os moradores de lá e seus costumes, no final do século XIX 

e início do século XX, de maneira denegridora. O autor contrapõe o lugar em dois 

tempos, em seu tempo de glória e o que ele se tornou no tempo das reformas. Seu 

ponto de enunciação é patente quando ainda no início do capítulo discursa sobre a 

história do morro e faz um contraste entre o europeu e o indígena:  

 
Que os homens de qualidade, esses, vestiam gibões de raso, meias de 
chamalote cobrindo perna e coxa, capas de baeta sobre os ombros, e, à 
cabeça, um chapeuzinho, de copa rígida, posto um pouco de banda, com a 
sua pluma, colorida, a fremir e a ondular. Ao selvagem da América a 
indumentária espaventava. Era a civilização trazida pelo luso, dominando a 
bruteza da terra. 
Assim viveu, por muito tempo, o povoado feliz, sofrendo, embora, de 
quando em quando, a investida do aborígine cruel, em permanente luta, na 
qual, terríveis se mediam, de um lado, o tacape e a flecha e de outro lado, o 
arcabuz, o pelouro, a partazana, a peça de artilharia e a pólvora. [grifos 
meus] (2003, p. 122-123) 

 

A visão direcionada para os ideais de embelezamento é tão forte que chega a 

assustar. Embora o morro descrito nesse trecho seja de uma época bem anterior às 
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reformas de Pereira Passos, os ideais europeus de embelezamento, que direcionam 

a visão de Luís Edmundo, se mostram nas descrições feitas. Ao afirmar que os 

homens de qualidade naquela época se vestiam de forma vistosa, automaticamente, 

também se afirma que os outros que não se vestiam assim e eram pessoas sem 

qualidade. É sabido o quanto a indumentária diferençava os moradores do Rio em 

tempos de remodelação urbana. As ruas elegantes da cidade serviam de palco para 

a exibição de grupos de moradores. Luís Edmundo embriagado por esse 

pensamento do seu tempo, analisa tempos anteriores com essa visão. 

A imponência da indumentária europeia amedrontando o selvagem; o 

“aborígene cruel” atormentando o povoado feliz; “a civilização trazida pelo luso 

dominando a bruteza da terra”; as armas indígenas e as modernas armas dos 

europeus. Como essas afirmações soam mal em nossa atualidade! Pelo menos para 

muitos, nos dias atuais, essas considerações são absurdas. É evidente que mesmo 

hoje em dia, com certeza, há pessoas que são concordantes com as palavras de 

Luís Edmundo e que no tempo desse autor, houve pessoas que discordassem 

dessa visão sobre o indígena e o europeu. Manoel Bomfim, já citado neste trabalho, 

é um bom exemplo daqueles que não idolatravam a Europa. Muito pelo contrário, 

Bomfim (2005) exibia crueldades no comportamento dominador do europeu e refletia 

sobre o pensamento comum de inferioridade, que circulava sobre o povo brasileiro.  

Ao contrário do que afirmou Luís Edmundo, poderia se dizer: a arrogância da 

indumentária europeia diante do índio; o selvagem e cruel europeu atormentando o 

feliz povoado indígena; a covardia do europeu com suas armas modernas tomando 

o espaço do indefeso aborígene e impondo brutalmente a “civilização”. Mas isso 

seria um maniqueísmo combatendo o outro! 

Essa visão preconceituosa de Luís Edmundo continua quando ele descreve a 

população do morro do Castelo e seus costumes. Cego pelo progresso e pelo 

embelezamento da cidade, o autor só consegue ver naquele espaço um cenário 

oposto aos ideais de modernização:  

 
O que muito impressiona a quem galga os caminhos dessas íngremes e 
ásperas encostas é a série de paredões, maciços, fortes muralhas de 
sustentação, baluartes antigos, alguns de dois ou três séculos e sobre os 
quais o casario assenta; solares que a indigência dos moradores do lugar 
transformou em reles casas de alugar cômodos, palácios retalhados em 
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cubículos, muitos deles com compartimentos mostrando divisões de 
aniagem ou tabiques forrados a papel, sem ar, sem luz, onde se reúnem, 
para dormir, promiscuamente, inúmeras famílias; gente que sai de casa pela 
madrugada, para exercer empregos em lugares distantes, a lata do almoço 
embrulhada em papel de jornal; homens de carão pálido e chupado, o 
cabelo por cortar, a barba por fazer denunciando moléstia ou penúria 
extrema; mulheres, das que são o “tombo da casa”, as “burras de trabalho”, 
de ar desalinhado e pobre, as saias de cima, em rodilha, na cintura, úmidas 
da água dos tanques onde trabalham o dia inteiro; crianças de ar enfermiço, 
amarelas e secas, o corpo coberto de feridas, embora bulhentas e 
endiabradas, enxameando as casas, os quintais, subindo pelos muros, 
pelos combustores da iluminação pública, sujas, espalhafatosas, terríveis, 
discutindo em calão e a pedrada, provocando os transeuntes com 
torpíssimas descomponendas ou aos berros, aos murros, aos 
atracões...(2003, p. 124-125) 

 

Luís Edmundo descreve o morro do Castelo com um tom naturalista até. Sua 

visão é muito parcial. Em momento algum neste capítulo sobre o morro, o autor 

reflete sobre as desigualdades sociais na cidade do Rio de Janeiro, sobre as 

condições sofríveis a que esses moradores se submetem para a sobrevivência. Os 

homens e mulheres ali apresentados por ele são feios, maltratados, deselegantes, 

animalescos, e as crianças são doentes, sujas e, ao mesmo tempo, inquietas e mal-

educadas. O tom de nojo e de preconceito do narrador não poupa os moradores e 

se estende violentamente até para a questão do trabalho. Moradores que trabalham 

em lugares distantes; os homens com a lata do almoço embrulhada em jornal; as 

mulheres que se assemelham a animais de carga, deselegantes, com rodilha da saia 

constantemente molhada. O trabalho honesto, que poderia servir para aliviar a 

pesada descrição que o autor faz dos moradores do Castelo, é usado, no entanto, 

com intuito de denegri-los ainda mais. 

Mais especificamente sobre os costumes dos moradores do Castelo, o autor 

não poupa palavras, é incisivo nas críticas. A leitura de mais um trecho é válida para 

finalizar o que estamos abordando acerca do discurso de Luís Edmundo sobre os 

moradores do morro do Castelo: 

 
São particularmente janeleiros os moradores do Castelo. A maioria vive nas 
portas e janelas abertas, a exibir-se aos olhos de quem passa pela rua, os 
homens areando os dentes, fazendo a barba ou aparando os calos, as 
mulheres cosendo, lavando a louça das refeições, dando de comer, nas 
gaiolas, ao coleiro-do-brejo, ao canário, à graúna... Não há casa ou casebre 
que não tenha, dependurado ao parapeito da janela, além de uma gaiola, 
um homem ou uma mulher a mostrar-se, espiando, indagando da vida de 
todo mundo, sabendo de tudo quanto se passa fora de portas, no lugar. 
Quando não sabem, indagam, inventam, falseiam, caluniam. (2003, p.128) 
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Logicamente que esse comportamento não era privilégio dos que moravam 

no morro do Castelo. A literatura é rica em situações de burburinhos, de vigilância da 

vida alheia ocorridos nos segmentos sociais mais diferentes, desde os mais 

humildes até os mais sofisticados. Se Luís Edmundo apresentou essa visão 

unilateral, outros autores como Machado de Assis e Monteiro Lobato demonstraram 

uma visão antagônica sobre a questão do morro do Castelo diante dos “tempos 

modernos” no Rio de Janeiro. Lobato, ostensivamente defende o morro e ataca os 

ideais de remodelação da cidade: 

 
Apesar disso, o Rio é o Rio, cidade do sonho e maravilha incomparável. E 
sempre o será, talvez. Por mais que o micróbio neoformans, empenhado na 
faina de quebrar o brilho ao sol, ataque, morda, corroa a paisagem, um 
aspecto subsistirá sempre, e bastará ele para assegurar o primado da 
beleza: o relevo do solo, essas pedras gigantescas, únicas no mundo, 
esses morros sem par, jóias inestimáveis, suficientes, um só em cada 
cidade, para encher de orgulho seus habitantes. 
Mas até contra o morro investe o neoformans. Já arrasou alguns, e traz 
sempre de olho o morro dos morros, o pai de todos, o morro sagrado que 
deveria ser a nossa Acrópole. 
Ali no Morro do Castelo nasceu a cidade, ergueu-se a primeira igreja, 
funcionou o primeiro colégio, enterrou-se Estácio o fundador. Dali partiu a 
mancha de azeite que, insinuada encostas acima e vales afora, criou o 
urbanismo mais pitoresco jamais surgido sobre a terra. Além desta função 
genetriz, de si bastante para sagrar a colina, o Morro do Castelo, justamente 
pelo abandono que o deixaram e pela vizinhança com a avenida, é a pérola 
maior do maravilhoso colar de pérolas carioca. (LOBATO

5
 apud NONATO; 

SANTOS, 2000, p. 227) 

 

Lobato é direto e contundente em suas afirmações, ele faz nesse trecho uma 

defesa inflamada do Castelo e um ataque forte aos reformadores urbanos, os 

“neoformans”.  

Também o grande Machado de Assis escreveu, com a maestria que lhe era 

peculiar, sobre o morro do Castelo. Uma atenção especial às linhas de Esaú e Jacó 

é muito válida para ampliar a imagem que se construía do morro. De forma genial, 

Machado descreve a visita de duas senhoras requintadas a uma vidente que residia 

no morro, a cabocla Bárbara. Nesse trajeto, cada palavra compõe um precioso 

discurso sobre esse lugar e sua imagem, ou imagens, no Rio de Janeiro. 

Logo no início do primeiro capítulo o morro já aparece na obra e nas primeiras 

palavras encontramos considerações interessantes do narrador: 

                                                             
5 LOBATO, Monteiro. Luvas! O tesouro do castelo. In: ______. Urupês. São Paulo: Edição de ônibus, Companhia 

Editora Nacional, 1943, p. 540 
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Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram subir 
pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá 
foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. 
Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, 
que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres 
que de Londres só conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da 
metrópole e do mundo. (ASSIS, 1998, p. 17) 
 
 

A passagem é a narração da ida ao morro do Castelo de duas personagens, 

Natividade e Perpétua, moradoras em Botafogo, uma área nobre do Rio. Nesse 

pequeno trecho narrativo, encontramos uma digressão que ocupa a maior parte do 

parágrafo. Nela, o narrador reflete sobre o que é o morro do Castelo para a 

sociedade carioca. Ao informar que há muitas pessoas moradoras no Rio que nunca 

foram ao Castelo, o narrador circula em torno dessa informação, reforçando o fato 

de que parcela população carioca desconhece esse lugar. Ele afirma 

reduntantemente que muitos nunca lá foram, muitos morreram sem ir e muitos 

nascerão e morrerão sem lá pôr os pés. A insistência do narrador nesse fato 

continua quando ele afirma que “nem todos podem dizer que conhecem uma cidade 

inteira”. Logo em seguida conta o caso de um inglês que, apesar de andar terras e 

terras, de Londres só conhecia bem o seu clube e isso era o que lhe bastava. A 

palavra clube não está ali por acaso, clube é um lugar restrito a um grupo. A partir 

daí, percebe-se com mais clareza as intenções no discurso do narrador. Uma boa 

parcela da população carioca desconhece e nega o morro do Castelo. O que se 

depreende mais dessa abordagem de Machado de Assis? 

Negar um espaço é negar uma cultura ou diferentes culturas de diferentes 

grupos sociais. Só conhecer o clube de que é integrante é estar limitado a uma 

lógica de um grupo, a uma visão de mundo unilateral. Para um segmento social 

favorecido do Rio de Janeiro a cidade se resume nas áreas mais favorecidas. No 

entanto, essa limitação tem suas consequências. A situação que Machado expõe 

com maestria ao narrar a subida de duas madames ao morro do Castelo é a de que 

há necessidade de diálogos entre diferentes culturas. Perpétua e Natividade buscam 

em um outro espaço uma solução, que não encontraram no seu próprio lócus. 

Percebe-se nesse trecho da obra de Machado um apontamento para as 

riquezas do morro do Castelo, para o colorido da paisagem humana que ali se 

apresenta. Autor narra a subida das duas elegantes damas com todo o respeito 
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àquele espaço negado por uma parcela da cidade. Mais uma passagem da obra 

ajuda a ampliar e a sustentar nossas reflexões: 

 
Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o 
Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá 
reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O íngreme, 
o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres 
donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, 
devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo 
movimento; mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras 
e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam 
espantados para elas, que aliás vestiam com grande simplicidade; mas há 
um donaire que se não perde, e não era vulgar naquelas alturas. A mesma 
lentidão do andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia 
desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um 
sargento: “Você quer ver que elas vão à cabocla?” E ambos pararam a 
distância, tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida alheia, 
que é muita vez toda a necessidade humana. (1998, p. 17) 
 
 

Se Luís Edmundo diferencia os moradores do Castelo rotulando-os de 

mexeriqueiros, Machado, com sobriedade, aponta também para essa característica, 

porém não a restringe aos habitantes daquele lugar, ele deixa patente que o 

interesse pela vida alheia é uma necessidade humana. 

Vestimenta e corpo são versões discursivas. As damas contrastam com a 

paisagem humana do morro. Embora se vestissem com “simplicidade”, havia nelas, 

segundo narrador, um donaire que não se perde e que não era comum naquele 

local. Provavelmente, as roupas das senhoras poderiam ser consideradas simples 

para o lugar de onde elas vieram. Machado alude nesse trecho às marcas que cada 

um traz da sua localidade de origem e nos faz refletir sobre as fortes relações entre 

pessoa e ambiente. Isso faz com que todos que circulavam na proximidade do 

trajeto das duas senhoras as identificassem como visitantes. As duas, com os pés 

castigados pelo calçamento tosco da grande ladeira, caminham com vagareza, 

escondendo suas faces voltadas para o chão e cobertas pelo véu. O medo de serem 

identificadas é o indicativo do quanto é comprometedor, para pessoas “finas”, 

circular por aquele local. 

Embora todo discurso seja um posicionamento, Machado narra a subida das 

duas senhoras com sobriedade, sem exageros de parcialidade em suas digressões. 

Apresenta o morro ao leitor e só toma partido contra o preconceito e a visão limitada 

de determinados segmentos sociais que se fecham em si mesmos. A procura da 

vidente por Natividade, pois Perpétua era somente acompanhante, revela o quanto 
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de diálogo havia entre a cultura do morro e a dos outros locais requintados da 

cidade. No entanto, Machado não deixa de expor a clandestinidade com que esse 

intercâmbio acontecia nos pequenos detalhes da narrativa. Quando as senhoras 

chegam à casa da cabocla, Natividade recebe uma senha com o número 1012. O 

narrador não se furta de chamar a atenção dos leitores: “Não há que pasmar do 

algarismo; a freguesia era numerosa, e vinha de muitos meses. Também não há que 

dizer do costume, que é velho e velhíssimo” (1998, p. 18). Ele chama a atenção para 

a necessidade humana de acreditar no mistério, desde os tempos mais antigos. 

Mesmo os segmentos sociais mais “bem comportados”, frequentadores da igreja e 

recebedores da hóstia, têm a necessidade de buscar explicações para suas dúvidas 

em outros locais, em outras culturas. A grande quantidade de clientes da cabocla 

Bárbara mostra o quanto vários moradores do Rio subiam o morro do Castelo e o 

quanto as relações sociais são complexas. 

Na verdade, Machado de Assis na obra faz uma reflexão de como o Rio é 

plural e de como é ruim limitá-lo somente a algumas áreas nobres. Isso fica bem 

patente quando afirma que “Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade 

inteira”. Não é por acaso que o autor escolhe para um dos cenários de sua narrativa 

o morro do Castelo. Encontramos nas palavras de Machado, durante a subida de 

Perpétua e Natividade, uma atenção especial com esse lugar, que fazia parte de 

uma cidade e que alguns de seus segmentos tentavam negá-lo.  

Paulo Bezerra (2011), afirma que “Na literatura brasileira, Machado de Assis 

revela uma profunda consciência dialógica e polifônica em seus romances, de forma 

especial em Esaú e Jacó...” De fato, o autor e seu narrador na obra são 

extremamente cuidadosos em relação às personagens. Na história, cada 

personagem tem seu universo e seu discurso respeitados, cada um é uma voz no 

coro que compõe a narrativa. Podemos perceber isso quando atentamos até para as 

personagens que aparecem pouco. O pai da cabocla Bárbara é um desses 

personagens. Ele mostra toda a sua importância cultural ao dedilhar uma cantiga 

nordestina no violão, em sua figura, em toda ela, estão os traços da cultura popular 

e, apesar de sua pequena aparição, ele é uma personagem que marca fortemente a 

cena em que a filha atende a Sr.ª Natividade. 
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Se atentarmos para a figura da cabocla, a representante de um segmento 

cultural, veremos que ela tem seu discurso absorvido por Natividade e esse discurso 

vai se enraizando na vida da madame de Botafogo. Com essa personagem, o autor 

nos faz refletir quantos e quantos discursos de moradores do morro do Castelo, 

como os da personagem Bárbara, desceram o morro e ganharam outras áreas do 

Rio de Janeiro.  

É evidente que o que se fez aqui foi uma breve abordagem de diferentes 

discursos na literatura sobre o morro do Castelo. Há muitos outros pontos a serem 

abordados sobre como Machado discursou sobre esse lugar nessa narrativa, porém 

é hora de parar e dar a vez à obra da qual nos ocupamos. Deixemos agora falar 

Lima Barreto em o Subterrâneo do Morro do Castelo.  

 

 

 

 

3.2 – LUZ E SOMBRA EM O SUBTERRÂNEO DO MORRO DO CASTELO 

 

Inicialmente, abordaremos O subterrâneo do Morro do Castelo no intuito de 

tornar mais claras as futuras reflexões a respeito da visão cientificista de mundo 

entranhada nesse texto. Apontaremos aspectos referentes à história da publicação 

da obra, aos principais gêneros que nela dialogam, à ironia e às faces do 

cientificismo eleitas por Lima Barreto para estruturarem a temática dessa narrativa. 

A história O subterrâneo do morro do Castelo foi publicada pela primeira vez 

em folhetim no jornal O Correio da Manhã no ano de 1905, momento da primeira 

fase de derrubamento do morro e das obras finais da construção da Avenida Central. 

Se a primeira apresentação ao público dessa narrativa se deu em 1905 e em 

folhetim, a segunda edição em formato de livro, pela editora Dantes, chegou aos 

leitores em 1997, noventa e dois anos depois da publicação nO Correio da Manhã. 

Um grande espaço de tempo! A crítica também não deu muita atenção a essa obra, 
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pois não são numerosos os textos sobre ela. Especificamente sobre a obra há dois 

textos, um de Beatriz Resende e outro de Carlito Azevedo. Além desses dois textos, 

o que encontramos a seu respeito são algumas pequenas abordagens inseridas em 

trabalhos que tratam da história específica do morro. 

Em um período menor de tempo, surge a terceira edição, também pela editora 

Dantes, em 1999. A edição em que nos apoiamos para fazer este trabalho é esta 

última. Nela, encontram-se os dois textos acima referidos. Um deles é o prefácio 

intitulado Um folhetim de Lima Barreto, de autoria de Beatriz Resende, o outro é o 

posfácio, de autoria de Carlito de Azevedo. O texto de Carlito foi publicado 

anteriormente no jornal O Estado de S. Paulo no caderno Especial de Domingo em 

11 de janeiro de 1998. Veremos que ele aponta para uma leitura interessante da 

obra sobre a razão cientificista em oposição ao mistério.  

Em sua primeira edição, O subterrâneo do morro do Castelo foi apresentado 

sem autoria e Francisco de Assis Barbosa, na biografia que construiu de Lima 

Barreto, foi quem assinalou a existência dessa obra. Vale ressaltar que esta 

narrativa não faz parte do conjunto das produções literárias do autor publicado em 

1956 pela Brasiliense. 

A narrativa ficou desconhecida até mesmo pelos leitores mais fieis de Lima 

Barreto e, conforme afirma Beatriz Resende na sua introdução (1999), a descrença 

nos políticos, a defesa do patrimônio, o estilo marcadamente jornalístico e a inclusão 

no folhetim da história de D. Garça asseguram que Lima Barreto é o autor desse 

texto. Por que a presença da história ultrarromântica ajuda a comprovar a autoria de 

Lima Barreto? Ainda segundo Beatriz, os manuscritos dessa narrativa encontram-se 

na Biblioteca Nacional e seguramente ela foi escrita antes da participação do autor 

na imprensa.  

De fato, Beatriz aponta para marcas constantes nas obras de Lima Barreto e 

a presença dessas características em O subterrâneo do morro do Castelo ajudam a 

ratificar que quem a escreveu foi realmente ele. Vale aqui aproveitar a afirmação da 

pesquisadora e inserir uma observação, que de modo algum vai ao encontro do que 

ela afirmou, mas que ajuda a caracterizar essa obra no conjunto das obras do autor. 

Embora haja marcas nessa narrativa que são comuns ao conjunto de obras do autor, 

como as temáticas políticas e o estilo, é possível dizer que essa produção literária 
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difere bastante das outras produções do autor em outros pontos. As diferenças mais 

marcantes podem ser percebidas na organização da história e em parte do enredo. 

Para corroborar nossa afirmação, podemos apontar para o trabalho envolvendo 

gêneros bem distintos como o jornalístico, o folhetinesco e, principalmente, o 

romance com uma história de amor ultrarromântica. Logicamente que o papel dessa 

história amorosa na obra faz parte de um discurso sobre aquele momento, 

principalmente no que se refere à racionalidade do pensamento cientificista.  

O caráter de folhetim de O subterrâneo do Morro do Castelo é distinto 

daquele que circulava em tempos anteriores. Percebemos marcas desse gênero, 

principalmente, nos avisos dados ao leitor sobre o término e a continuidade das 

partes da narrativa e o fato de a sua publicação se dar em partes em um jornal - o 

Correio da Manhã. Borelli esclarece que: 

[...] o termo folhetim diz respeito, genericamente no XIX, ao espaço físico 
ocupado, em jornal ou revista, por uma sessão de variedades. O romance-
folhetim, o romance popular, assim como a crônica, constituem-se em 
possíveis alternativas de preenchimento deste mesmo local. O espaço 
reservado às variedades é ocupado com receitas, conselhos, moda; no 
destinado ao romance desenrolam-se aventuras, melodramas, policiais e 
outras formas de manifestação literária. O lugar da crônica é por vezes 
próprio, por vezes misturado a características dos gêneros anteriores [grifo 
meu] (1996, p. 57-58). 
 
 

O gênero com o qual Lima Barreto tinha muita intimidade – a crônica – 

também está presente em O subterrâneo do Morro do Castelo. Embora crônica e 

folhetim possuam estreitos laços familiares (BORELLI, 1996, p. 61), nO subterrâneo 

do Morro do Castelo predomina uma estrutura mais folhetinesca, até mesmo pela 

sequência que há entre cada texto publicado. Encontramos, no entanto, 

significativos traços estéticos da crônica como a abordagem do momento presente, o 

desdobramento de detalhes perdidos na movimentação cotidiana no período de 

arrasamento do morro. A narrativa é um folhetim e nele está o dia-a-dia contado pela 

crônica e uma narrativa ultrarromântica do passado contada por uma linguagem ao 

mesmo tempo moderna, mas com umas boas tonalidades do transbordamento 

romântico. O jornalista narrador mostra a sua preocupação, quando vai publicar a 

antiga narrativa, em não descaracterizar a linguagem do velho códice e, ao mesmo 

tempo, de torná-lo adequado para os leitores do jornal. Também essa conformação 

da obra já aponta para um diálogo a partir de gêneros que se opõem por 

determinados aspectos. O gótico se contrapõe à modernidade do jornalístico e, a 
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partir dessa oposição, vão emergindo sentidos que constituem o discurso literário de 

Lima Barreto nessa obra. 

Ainda na organização de O subterrâneo do Morro do Castelo há um narrador 

que assume a autoria da história. Assim como em Os Bruzundangas, essa imagem 

de autor é um jornalista, porém esse jornalista-narrador na obra se apresenta em 

uma posição diferente do que narra em Os Bruzundangas. Nesta última, ele é um 

estrangeiro, posiciona-se de fora do país que ele apresenta ao leitor e, naquela 

outra, ele faz parte da cidade onde a história se desenrola e acompanha os 

acontecimentos. Lembremos que em Os Bruzundangas, o distanciamento do 

narrador é uma das marcas das narrativas de viagem que Lima Barreto utiliza.  

O jornalista, então, acompanha o processo de arrasamento do morro, 

momento em que se encontram galerias que trazem à tona o passado daquele lugar. 

Esse passado e outros acontecimentos misteriosos chegam até o repórter por 

intermédio de um misterioso senhor suburbano. No segundo momento da narrativa, 

esse jornalista passa a contar em publicações a aventura amorosa entre o corsário 

francês Duclerc, uma condessa italiana chamada Alda (Dona Garça) e o jesuíta 

Jean. A história desse triângulo amoroso desenvolve-se no passado do morro, no 

tempo da Companhia de Jesus no Brasil, e ressurge em 1905, no tempo presente do 

jornalista, a partir da descoberta de um velho códice. A romântica narrativa é 

encontrada entre os papéis que o misterioso senhor apresenta ao repórter. Esse 

jornalista, que já vinha publicando as ocorrências durante o derrubamento do morro 

do Castelo, inicia a publicação da história dos três amantes adaptando a linguagem 

desse códice para o jornal.  

Essa publicação em jornal também é um detalhe importante, tendo em vista 

que a veiculação através do jornal dessa forma de narrativa estabelece um vínculo 

estreito com o público e uma proximidade com os acontecimentos do cotidiano. É 

possível afirmar que o jornal é o reflexo vivo das contradições da atualidade no 

recorte de um dia ou de uma semana em um determinado espaço e que um dos 

laços apertados da literatura de Lima é com o tempo presente e com o espaço 

carioca. É exatamente no presente, que outros tempos coexistem, dialogam e 

entram em conflito. Além disso, o olhar de cronista do autor passeava pelas diversas 

áreas do Rio de Janeiro. Essa coexistência de tempos e espaços é algo muito forte 
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em O subterrâneo do morro do Castelo e é um ponto muito importante na análise 

que faremos do discurso do autor sobre o pensamento cientificista discutido nessa 

obra. No diálogo do folhetim com outros gêneros discursivos na obra, há uma 

relação entre diferentes tempos e espaços na narrativa. 

Com a descoberta de um velho códice, ressurge a história amorosa ocorrida 

no morro, em boa parte no colégio dos jesuítas, no século XVIII. Com essa narrativa, 

vêm junto cores de um passado que contrastam com o tempo cientificista e racional 

de Paulo de Frontin e de Rodrigues Alves. De certa forma, é uma narrativa em 

flashback, pois se inicia no tempo das reformas urbanas e retorna até o momento da 

presença dos jesuítas no Rio de Janeiro, época em que ocorre a calorosa história de 

amor entre uma condessa italiana, um aventureiro praticante do corso e um religioso 

da ordem dos jesuítas. Durante a história de amor, o tempo presente do jornalista 

também se apresenta em intercalações com a narrativa romântica. Veremos que 

essa e outras situações de oposição são carregadas de sentido no discurso que 

Lima Barreto proferiu nessa obra sobre o momento da vida carioca assolado pela 

visão cientificista de nossos líderes. 

A movimentação começa a partir da descoberta de uma galeria subterrânea. 

A pena de Lima Barreto aponta para os subterrâneos do morro do Castelo, explora a 

crença popular de que esses subterrâneos guardariam imensos tesouros e vai 

contrastando esse cenário pertencente ao passado com a modernização da cidade. 

O jornalista, ao narrar o que acontece durante as escavações no morro do 

Castelo no momento em que se descobre abertura para os subterrâneos, vai 

desenhando o perfil de nossos líderes diante da possível existência dos tesouros da 

companhia de Loiola e discutindo o pensamento cientificista norteador das ações 

governamentais. A obra também apresenta aspectos de um romance à clef, pois traz 

várias personagens construídas a partir de pessoas reais como Rocha Leão, 

colaborador de alguns dos jornais da época e que usava o pseudônimo de Leo 

Junius; José Leopoldo Bulhões, ministro da Fazenda do Governo de Rodrigues 

Alves; o engenheiro Pereira Passos; Lauro Muller, secretário de Viação de Obras 

Públicas e encarregado das obras de construção da Avenida Central; o engenheiro 

Paulo de Frontin e o próprio Rodrigues Alves, então Presidente da República. 
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A narrativa é basilarmente organizada por diversas oposições. É no contraste 

entre as ruínas do morro e a febre das reformas urbanas que nos deparamos com 

discursos que repensam, através do riso e de diferentes situações carnavalescas, a 

ordem social emergente naquele momento. As oposições que constituem a obra 

apresentam nuances através também dos detalhes. Lembremos que o gênero 

jornalístico é rico em detalhes e esses detalhes permitem leituras que vão além das 

leituras iniciais permitidas pelas fortes oposições. 

Bakhtin nos ensina que as oposições carnavalescas são fontes onde brotam 

diálogos prenhes de sentido: 

 
Já tivemos a oportunidade de falar das particularidades da estrutura da 
imagem carnavalesca. Esta tende a abranger e a reunir os dois pólos do 
processo de formação ou os dois membros da antítese: nascimento-morte, 
mocidade-velhice, alto-baixo, face-traseiro, elogio-impropério, afirmação-
negação, trágico-cômico, etc., sendo que o pólo superior da imagem 
biunívoca reflete-se no plano inferior segundo princípio das figuras das 
cartas do baralho. Isto pode ser expresso assim: os contrários se 
encontram, se olham mutuamente, refletem-se um no outro, conhecem e 
compreendem um ao outro. [grifo meu] (2005, p. 178-179) 
 
 

 Nessa obra, a oposição primeira se dá entre diferentes tempos. Nela, 

cruzam-se dois momentos da história do Rio de Janeiro vistos como antagônicos 

pelos líderes da Primeira República: o tempo da remodelação da paisagem urbana 

no governo do presidente Rodrigues Alves, por volta de 1905, época da construção 

do grande símbolo da modernidade brasileira: a Avenida Central, e o tempo passado 

em que o morro do Castelo ocupava um significativo espaço na ordem social do Rio 

de Janeiro. É nesse tempo passado que ocorre a história de amor de D. Garça. O 

que se encontra de imediato nessas duas épocas expostas na obra é a oposição 

entre modernidade, cientificismo e razão, de um lado, e mistério paixões e pulsões 

humanas de outro lado. Esse contraste maior é formado por outros contrastes 

menores e deles brotam situações risíveis e carregadas de sentidos no discurso que 

há na obra sobre a visão cientificista fundamentadora de intervenções na 

organização social. Nessa estrutura de oposições está o riso, um elemento 

importante no discurso sobre o pensamento cientificista na sociedade. 

O autor aborda os acontecimentos com ironia e outras formas de riso. 

Encontramos em O subterrâneo do Morro do Castelo esse tipo de riso que Bakhtin 

(1999) nomeia de riso reduzido, uma forma de humor predominante nas 
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manifestações literárias do século XIX. Em outras palavras, um riso irônico e velado, 

que sofreu influência das relações sociais nos tempos modernos, principalmente no 

século XIX. Porém, há manifestação, também, do riso carnavalesco, embora não 

com toda a estridência de seu estado inaugural. Sobre esse último, já falamos muito 

em Os Bruzundangas, faz-se necessário agora dedicar algumas linhas à ironia. 

Essa forma de riso, que Bakhtin classifica como reduzido, tem em Sócrates o 

seu usuário mais antigo e mais ilustre. Com ele, a ironia apresenta um caráter de 

interrogação e diálogo. Brait (2008), em seu estudo intitulado Ironia em perspectiva 

polifônica, aponta para abordagens dessa forma de humor em vários campos. É 

conveniente aqui para o nosso trabalho expor as principais áreas que a autora cita. 

O primeiro campo é o da filosofia, onde é considerada por Aristóteles como uma 

forma de riso superior à bufonaria e como atitude e disposição intelectuais de 

determinados homens; o segundo é o literário, no Romantismo alemão em que a 

ironia é usada como uma arma contra os valores da burguesia, nesse recorte, 

Schlegel a considera como elemento que garante a liberdade do poeta. “Essa 

concepção introduz a ironia socrática na dimensão literária” (Brait, 2008, p. 30). 

Outro Campo é o da psicanálise. Nele, Freud (apud Brait, 2008) considera que essa 

forma de riso se dá principalmente pelo fato de o locutor dizer o contrário do que 

deseja, mas deixar marcas em seu discurso que permitam o seu interlocutor 

entender as intenções da mensagem que recebeu. 

Beth Brait, com seu apanhado sobre a ironia em diferentes campos, objetiva 

estudá-la no campo discursivo, mostrando que essa forma de humor não se dá 

somente como fenômeno isolado, mas como elemento estruturador no discurso 

transmitido pelas várias formas de linguagem. As afirmações da autora logo abaixo 

são interessantes: 

 
Parece possível, a partir do instrumental oferecido por algumas linhas da 
análise do discurso, flagrar a ironia como categoria estruturadora de texto, 
cuja forma de construção denuncia um ponto de vista, uma argumentação 
indireta, que conta com a perspicácia do destinatário para concretizar-se 
como significação. Embora o discurso literário seja o mais visado por criar 
diferentes efeitos de sentido pela mobilização de procedimento irônico, há 
outros tipos de discurso que têm a ironia como base de suas estratégias 
argumentativas. Como elemento estruturador de um texto cuja força reside 
na sua capacidade de fazer do riso uma consequência, o interdiscurso 
irônico possibilita o desnudamento de determinados aspectos culturais, 
sociais ou mesmo estéticos, encobertos pelos discursos mais sérios e, 
muitas vezes, bem menos críticos. [Grifos meus](2008, p. 17) 
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Lima Barreto utiliza-se dessas formas do riso no seu discurso sobre a visão 

cientificista naquele momento das reformas urbanas. Tanto a ironia quanto o riso 

carnavalesco estão presentes em O subterrâneo do Morro do Castelo. É evidente 

que em gradações próprias nessa obra literária. Como Brait afirmou, a mobilidade da 

ironia torna-se mais fértil no terreno literário devido ao espaço que ele possui para a 

produção de sentidos. Uma das formas de produção de sentidos nessa obra de Lima 

Barreto é o estabelecimento de oposições. Essas oposições em que se assenta o 

discurso do autor sobre a “sciencia” trazem uma gargalhada carnavalesca e também 

um contundente riso irônico. Buscaremos interpretar as questões que autor traz à 

baila sobre o pensamento cientificista através, também, da análise dessas 

oposições. É valido lembrar que esses antagonismos não devem ser considerados 

como oposições totais. Neles, há matizes e nesses matizes formas de abordagem e 

problematização do real. Dessa vez, é Arrigucci que nos ajuda:  

 
[...] o princípio formal da ironia, capaz de articular dialeticamente 
contradições numa estrutura mais inclusiva, cuja força expressiva reside 
justamente na ampliação dos significados associados, numa cadeia 
poderosa de idéias ao mesmo tempo oponentes e afins. (1990, p. 14) 
 

 
Depois de todas essas considerações preliminares, vamos agora então à 

obra. 

O texto se inicia com o narrador deixando de forma bem patente a sua 

posição e o espaço e os tempos em que a narrativa transcorre: 

 
Os leitores hão de estar lembrados de que, há tempos, publicamos uma 
interessante série de artigos da lavra do nosso colaborador Léo Junius, 
subordinados ao título Os subterrâneos do Rio de Janeiro. 
Neles, vinham descritas conscienciosamente e com o carinho que sempre o 
autor dedicou aos assuntos arqueológicos as galerias subterrâneas, 
construídas há mais de dois séculos pelos padres jesuítas, com o fim de 
ocultar as fabulosas riquezas da comunidade, ameaçadas de confisco pelo 
braço férreo do Marquês de Pombal. (BARRETO, 1999, p. 17) 

 

Ao se dirigir aos leitores e falar das publicações que fez dos escritos do 

colaborador Léo Junius, o narrador já se mostra como um profissional da 

comunicação. Daí encontramos um posicionamento: o narrador se apresenta como 

um jornalista. Se levarmos em conta que esse tipo de profissional mantém uma 

relação estreita com os acontecimentos do tempo presente, não será difícil deduzir 

que esse narrador, que declara escrever esse folhetim, é um elemento da narrativa 
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que acompanha os movimentos do cotidiano e participa deles. Isso confere ao texto 

uma sintonia com o tempo presente. Também ajuda a enlaçar a história com o 

cotidiano do presente o fato de o colaborador mencionado ser uma personagem 

criada a partir de uma pessoa real. Léo Junius, como já esclarecemos anteriormente, 

é Rocha Leão, colaborador do Jornal do Commercio e da Gazeta de Notícias. Assim 

como essa personagem, várias outras são construídas a partir de pessoas reais 

daquele momento da República Velha. Quando esse narrador jornalista fala dos 

artigos sobre os subterrâneos da cidade já revela seu interesse pelo assunto. 

Logicamente, que seu interesse está intimamente relacionado com o interesse 

coletivo. Se não houvesse interesse nem por parte da população nem por parte do 

jornalista, o tema não seria mencionado nem publicado. Também está evidente ali 

que os subterrâneos são elementos do passado que despertam a atenção de uma 

pessoa interessada por assuntos arqueológicos. Percebe-se, portanto, que o 

jornalista-narrador enuncia de um tempo presente, mas insere nele um elemento que 

evoca o passado.  

A atenção dispensada aos subterrâneos está intimamente ligada aos 

acontecimentos daquele tempo, pois foi em 1905, durante as escavações no morro 

do Castelo, que foi encontrada lá a abertura de uma galeria. Esse acontecimento e 

as lendas sobre esses tesouros há tempo já circulavam pelo Rio. A seção Várias do 

Jornal do Commercio registrou esse fato, que estimulou o imaginário da população 

sobre as lendas de tesouros subterrâneos no morro do Castelo: 

 
A turma de trabalhadores das obras da Avenida Central que, sob a direção 
do engenheiro Dr. Dutra de Carvalho Filho, procede à destruição do morro 
do seminário, fez na madrugada de hoje, pouco antes de 1 hora, uma 
surpreendente descoberta. Na fralda do morro, já cortado numa grande 
parte, apareceu sob a picareta dos trabalhadores a boca de uma galeria. 
(...) Vai se verificar, finalmente, que fundo de verdade tem a tradicional 
versão da existência de tesouros naquele morro. (JORNAL DO 
COMMERCIO, 1905 apud RESENDE, 1999, p.9-5). 
 
 

Essa descoberta em meio aos trabalhos de demolição do morro, mais 

especificamente no colégio dos Jesuítas estimula a crença de que abaixo do solo do 

Castelo haveria imensos tesouros pertencentes à rica ordem dos jesuítas, expulsa 

do Brasil às pressas em 1759. Os jesuítas deixam de herança para a população do 

Rio de Janeiro não exatamente as riquezas, mas muitas fantasias de que seus 

tesouros ficaram guardados nos subterrâneos do colégio onde viveram. 
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Lima Barreto, um cronista, molha a sua pena nessa crença popular e constrói 

uma narrativa que envolve os ideais de modernidade, de “sciencia” e progresso na 

República Velha com outros ideais predominantes em outros tempos, marcados pelo 

mistério, pelas paixões, pelas pulsões humanas mais profundas. A racionalidade do 

pensamento “científico” é um dos questionamentos presentes nessa obra. Na defesa 

que ele faz das narrativas populares já encontramos indício de sua posição. É 

através delas que, segundo ele, se preservou essa lenda naquele momento em que 

a “sciencia” se erguia como única fonte de verdade para alguns segmentos sociais: 

“Verdade ou lenda, caso é que este fato nos foi trazido pela tradição oral e com tanto 

e mais viso de exatidão quanto nada de inverossímil nele se continha” (1999, p. 18). 

Esse olhar respeitoso pelos discursos da oralidade popular já é um indicativo da 

consciência do autor de que o real não pode ser lido apenas por um único 

conhecimento, como acreditavam os seguidores da “sciencia”. 

De fato, o autor tinha razão. A eleição da racionalidade científica, ou daquilo 

que se acreditava ser científico, pelos líderes para se governar um país acaba por 

negar e, consequentemente, ocultar outros saberes e outras formas de narrar o 

mundo real. No entanto, vale lembrar que estamos estudando um discurso literário e, 

como todo o discurso, o que Lima Barreto escreveu é uma construção sobre uma 

época. Novamente evocando Bakhtin (2003), o autor dá uma resposta à vida de 

acordo com a relação afetiva que ele desenvolve com ela. O subterrâneo do Morro 

do Castelo, assim como todo o conjunto de obras de Lima Barreto, é um discurso 

sobre o real. Ao analisarmos essa obra, deve se ter em mente, portanto, que os 

fortes contrastes nela arquitetados trazem verdades sobre um tempo, mas também, 

como qualquer “verdade”, são frutos de um olhar em uma construção literária e, por 

isso, esses antagonismos que o autor traça na arquitetura do texto merecem 

reflexões. É uma relação entre trabalho artístico e o mundo real. É em Antonio 

Candido que encontramos claras afirmações sobre essa relação que abordamos: 

 
O primeiro passo (que apesar de óbvio deve ser assinalado) é ter 
consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico 
estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-
la rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese. 
[...] 
Esta liberdade, mesmo dentro da orientação documentária, é o quinhão da 
fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente para 
torná-la mais expressiva; de tal maneira que o sentimento de verdade se 
constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no 
cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do 
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mundo. Achar, pois, que basta aferir a obra com a realidade exterior para 
entendê-la, é correr o risco de uma perigosa simplificação causal. (2000, p. 
12-13) 
 
 
 

Na história, o autor constrói uma oposição entre pensamentos relacionados a 

dois tempos da humanidade e esses pensamentos dialogam. É nesse confronto 

dialógico que o autor esboça o cientificismo no primeiro momento republicano 

brasileiro. Quais são as faces desse cientificismo para as quais Lima Barreto aponta 

em O subterrâneo do morro do Castelo? Como o autor o desenha na obra?  

Carlito Azevedo, no posfácio de O subterrâneo do morro do Castelo, faz 

considerações que já revelam indícios de um recorte do pensamento cientificista 

nessa obra de Lima Barreto: 

 
O texto é mais do que meramente interessante, e sua importância não se 
resume ao fato de ser um item inédito de um dos maiores romancistas do 
País, mas nasce da sua qualidade intrínseca, de sua estrutura móvel que 
mexe, a um tempo, com três gêneros distintos: o jornalístico, o folhetinesco 
e o gótico [grifo meu]. (1999, p.133) 

 

As palavras de Carlito Azevedo apontam para o diálogo entre gêneros na 

estrutura da obra e essa relação entre esses gêneros tem tudo a ver com visão 

sobre o pensamento cientificista desenhado nessa narrativa: “Tudo começa com a 

hábil inserção de um romance dentro da narrativa jornalística (não por acaso, Lima 

Barreto insinua tratar-se de um manuscrito do século XVIII chamado D. Garça (...))” 

(1999, p. 135).  

Percebe-se que os gêneros apontados por Azevedo estão enlaçados, na 

obra, a diferentes momentos da história e, logicamente, a diferentes pensamentos 

norteadores de um tempo. Essa mistura na obra é, logicamente, significativa. Se  

considerarmos que o gênero jornalístico prima pela objetividade e está intimamente 

relacionado ao cotidiano moderno e que o gótico, representado na obra pelo 

romance D. Garça, se fundamenta nas emoções, nos movimentos mais profundos 

da alma e se prende a tempos passados, poderemos perceber nesse contraste o 

indicativo de uma oposição maior. O romance gótico apresentado ao leitor, em forma 

de folhetim e de caráter jornalístico, permite entrever ideais de dois tempos que se 

confrontam no início do século XX no Rio de Janeiro: de um lado a luz racional e de 

outros as sombras do mistério. Vale comentar, a partir dessa relação criativa, o 
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quanto eram enganosas as afirmações sobre a produção de Lima Barreto. Críticas 

ao trabalho do autor como a escrita desleixada e o desapego ao trabalho formal 

devido ao forte vínculo de sua literatura com as questões político-sociais sempre 

circularam ao redor da sua produção literária. 

Hoje, o que se percebe em O subterrâneo do Morro do Castelo, no entanto, é 

um trabalho formal bem criativo, que usa elementos sociais não só como 

fornecedores de matéria-prima para a narrativa, mas sim como elementos 

estruturadores dessa organização. Uma forma de produção literária bem trabalhada 

e muito próxima do pensamento da crítica contemporânea: 

 
É o que vem sendo percebido ou intuído por vários estudiosos 
contemporâneos, que, ao se interessarem pelos fatores sociais e psíquicos, 
procuram vê-los como agentes da estrutura, não como enquadramento nem 
como matéria registrada pelo trabalho criador; e isto permite alinhá-los entre 
os fatores estéticos. A análise crítica, de fato, pretende ir mais a fundo, 
sendo basicamente a procura de elementos responsáveis pelo aspecto e o 
significado da obra, unificados para formar um todo indissolúvel, do qual se 
pode dizer, como Fausto do Macrocosmos, que tudo é tecido num conjunto, 
cada coisa vive e atua sobre a outra. (CANDIDO, 2000, p. 5) 
 
 

Em O subterrâneo do Morro do Castelo, há fatores sociais, criativamente 

organizados, que atuam na estrutura da narrativa. A racionalidade cientificista e as 

pulsões e crenças humanas são situações sociais contrastantes que assumem esse 

papel na obra. O primeiro indício dessa organização dada por oposições se 

manifesta através dos gêneros. Nessa produção literária, encontramos o discurso 

predominante que afirma o intuito de massacre das superstições, das crenças 

populares e das pulsões humanas pela racionalidade proposta pelo saber 

“científico”. 

Carlito Azevedo menciona a racionalidade tematizada em O subterrâneo do 

morro do Castelo: “O livro desse modo, monta um paralelo de contradições: ao 

recorte ‘racional’ da cidade, projetado pelos cálculos do prefeito ‘iluminista’, 

corresponde ao afloramento na população de superstições e assombros” (1999, 

p.136). Esse “paralelo de oposições” que Carlito afirma existir na obra traz à baila 

inúmeras discussões sobre o pensamento cientificista que Lima Barreto insere nessa 

narrativa. Caminharemos por essas oposições, refletindo sobre elas e interpretando 

o que elas apresentam a respeito do discurso que o autor faz do pensamento 

cientificista.  
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Depois desse breve tour pela história da publicação da obra, pela sua 

estrutura e pela questão da ironia e da visão cientificista nela polarizada em 

racionalidade e mistério, retornemos à narrativa eleita para análise neste trabalho e 

atentemos mais detidamente para a questão do cientificismo em sua estrutura. 

O símbolo do passado, que é o morro do Castelo, então ressurge no foco das 

autoridades e de parte da população do Rio de Janeiro. O narrador, depois de 

explanar sobre o morro do Castelo e sobre a lenda dos seus subterrâneos 

recheados de tesouros, anuncia que aquele lugar tornou-se novamente alvo de 

atenção. Vejamos esse trecho, que já é um indício dessas oposições: “Estes fatos já 

estavam quase totalmente esquecidos, quando ontem novamente se voltou a 

atenção pública para o desgracioso morro condenado a ruir em breve aos golpes da 

picareta demolidora dos construtores da Avenida” (BARRETO, 1999, p.19). Ao 

afirmar que se voltou a atenção para o morro, há claramente a afirmação de que 

esse espaço do Rio de Janeiro encontrava-se esquecido naquele tempo. Ao 

caracterizá-lo como “desgracioso”, o narrador ironiza a visão que os adeptos da 

modernidade têm daquele local. Um bom leitor de Lima Barreto, conhecedor do 

ponto de enunciação do autor, saberá perfeitamente que o vocábulo “desgracioso” 

não serve para caracterizar o local, mas sim para ironizar o pensamento de grupos 

sociais. Lima Barreto foi um defensor ferrenho da preservação do morro do Castelo, 

escreveu em jornais condenando a intenção governamental de arrasar aquele lugar. 

Não é nada crível que o adjetivo “desgracioso” na obra seja para o morro. A ironia 

tem como característica mais marcante o fato de dizer o contrário do que realmente 

quer dizer e o que a diferencia da mentira é a atitude de o enunciador deixar marcas 

de sua real intenção perceptíveis pelo seu interlocutor (BRAIT, 2008). 

O “desgracioso”, ironicamente empregado, leva-nos a pensar que há outros 

lugares considerados “graciosos” por alguns nos tempos modernos cariocas. Daí, o 

termo usado em relação ao morro do Castelo, nesse processo irônico na obra, serve 

também para evocar uma oposição. 

Essa outra oposição na passagem da narrativa é também um lugar carregado 

de sentido: a Avenida Central. São dois cronotopos que se opõem: o desgracioso 

morro e a Avenida. O morro é o símbolo do passado e da tradição e a Avenida, o 

marco do progresso e da modernidade. Fica também evidente, nesse pequeno 
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trecho, o intuito do narrador de exibir a onda de progresso em conflito com o 

passado quando ele, ironicamente, caracteriza as picaretas que golpeiam o morro 

como objetos pertencentes aos construtores da Avenida Central. Até mesmo as 

ações são opostas: construção versus destruição. 

O tempo passado ressurge a partir da descoberta de uma galeria 

subterrânea. A atenção dada aos subterrâneos tem um sentido especial no todo da 

obra. Subterrâneo é o que está abaixo, escondido, fora do alcance da visão. 

Geralmente, está associado à escuridão e ao mistério. Esses lugares abaixo do solo 

encontram-se no espaço do morro do Castelo, que é um lugar fora do foco dos 

adeptos à reforma da área urbana do Rio. Os subterrâneos mostram-se em 

contraste com o que está visível, ou pelo menos com o que se deseja exibir, na 

geografia da cidade. A narrativa se inicia no momento da destruição do morro do 

Castelo (1904-1905) e vai para o passado a partir da descoberta de um escrito, um 

velho códice, que narra uma história romântica. O início, na verdade, dessa volta ao 

passado se dá a partir de um acontecimento provocador de um escândalo, que 

chama a atenção para o “desgracioso morro” no Rio de Janeiro “moderno”. 

Já é possível perceber nessa parte da narrativa o escândalo, que é um 

acontecimento carnavalesco. As situações escandalosas são extremamente 

renovadoras segundo o pensamento de Bakhtin (2005), são elas que quebram a 

continuidade de uma rotina, põe a nu situações e pessoas e fazem emergir novas 

visões sobre o real. Na literatura, são inúmeras as incidências de situações 

escandalosas. Como exemplo, podemos lembrar aqui de O idiota de Dostoiévski na 

passagem em que Nastácia Filippovna em meio a uma roda de convidados joga ao 

fogo notas de dinheiro. 

A descoberta da entrada de uma galeria se dá em meio a uma multidão. É 

sempre quando as pessoas estão reunidas que o escândalo explode e traz à baila 

situações novas ou que permaneciam no ocultamento. É isso que acontece logo no 

início de O subterrâneo do morro do Castelo: 

 
Anteontem, ao cair da noite, era grande a azáfama naquele trecho de obras. 
A turma de trabalhadores, em golpes isócronos brandiam os alviões contra 
o terreno multissecular, e a cada golpe, um bloco de terra negra se 
deslocava, indo rolar, desfazendo-se, pelo talude natural do terreno 
revolvido. 
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Em certo momento, o trabalhador Nelson, ao descarregar com pulso forte a 
picareta sobre as últimas pedras de um alicerce, notou com surpresa que o 
terreno cedia, desobstruindo a entrada de uma vasta galeria. 
O Dr. Dutra, engenheiro a cujo cargo se acham os trabalhos naquele local, 
correu a verificar o que se passava e teve ocasião de observar a seção reta 
da galeria (cerca de 1,60m de altura por 0,50 de largura). 
O trabalho foi suspenso a fim de que se dessem as providências 
convenientes em tão estranho caso; uma sentinela foi colocada à porta do 
subterrâneo que guarda uma grande fortuna ou uma enorme pilhéria; e 
como era natural, o Sr. Ministro da Fazenda, que já tem habituada a 
pituitária aos perfumes do dinheiro, lá compareceu, com o Dr. Frontim e 
outros engenheiros, a fim, talvez, de informar à curiosa comissão se achava 
aquilo com cheiro de casa-forte... (1999, p. 20) 

 

Os trabalhadores comportavam-se maquinalmente, desferindo no morro 

golpes “isócronos” com picaretas e, de repente, essa cena marcada pela repetição é 

alterada por uma descoberta realizada por um trabalhador chamado Nelson. Essa 

menção ao nome do operário é algo importante nesse acontecimento da narrativa, 

não só pela atenção que Lima Barreto sempre dispensou aos segmentos sociais 

populares em suas obras, mas pelo fato de esse trabalhador representar nesse 

momento carnavalesco uma das extremidades de uma hierarquia social, que será 

quebrada. Da confusão da descoberta de uma passagem subterrânea, explode o 

encontro de posições hierárquicas e tempos diferentes. A entrada da galeria, que 

ressurge da picareta do trabalhador Nelson, cessa a rotina de serviço e atrai para 

perto dela operários e profissionais do alto escalão. Esse acontecimento é 

carnavalesco, há nele a interrupção de uma rotina e a reunião de elementos 

opostos. Até mesmo o próprio subterrâneo traz no seu possível conteúdo uma 

dualidade apontada pelo narrador: a grandiosidade e a seriedade de uma fortuna ou 

o riso, a pilhéria. Estão-se ali, diante daquela descoberta, os operários, os 

engenheiros e o Ministro da Fazenda. Vale lembrar a imponência social que a classe 

dos engenheiros possuía no momento da Primeira República.  

A pequena descrição que o narrador faz do Sr. Ministro é exageradamente 

carnavalesca, ele destaca na figura daquele homem público o nariz, a capacidade 

olfativa: “habituada pituitária aos perfumes do dinheiro”. O ministro é apresentado 

como um animal que fareja procurando alimento. Está aí um pouco da estética da 

caricatura. A figura do ocupante desse cargo mistura-se com os outros, ele perde 

sua aura de imponência. Todos se familiarizam e bailam desnorteados diante da 

descoberta. Essa condição fica bem patente quando o narrador-jornalista descreve 

como encontrou o engenheiro no local da abertura da galeria subterrânea: “O Dr. 
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Pedro Dutra, enlameado e suarento, discreteava num pequeno grupo” [grifo meu]  

(1999, p. 25). Um engenheiro em meio à lama, sem destaque, discreto em meio aos 

trabalhadores braçais.  

Situações como essas, com diferentes gradações de riso, vão se repetindo no 

decorrer da obra. Em torno dessa descoberta e do morro do Castelo, o narrador vai 

tratando com o riso os “científicos” representantes do poder governamental, perdidos 

no meio da confusão do carnaval promovido pelos subterrâneos do morro. 

Atentemos para essa passagem com outra gradação do riso, dessa vez bem irônica:  

 
O comparecimento de S. Exª., bem como a conferência que hoje se deve 
realizar entre o Dr. Frontin e o Dr. Lauro Müller, levam-nos a supor que nas 
altas camadas se acredita na existência de tesouros dos jesuítas no 
subterrâneo do morro do Castelo. 
Durante toda a tarde de ontem, crescido número de curiosos estacionaram 
no local onde se havia descoberto a entrada da galeria, numa natural 
sofreguidão de saber o que de certo existe sobre o caso. 
Hoje continuarão os trabalhos, que serão executados por uma turma 
especial, sob as imediatas vistas do engenheiro da turma. 
Que uma fada benfazeja conduza o Dr. Dutra no afanoso mister de 
descobridor de tesouros, tornando-o em Mascotte da avenida do Dr. Frontin. 
(1999, p. 20-21). 

 

Mais uma vez encontramos oposições que permeiam a narrativa. De início, o 

jornalista menciona toda a atenção dos líderes para os subterrâneos como o 

indicativo de que em outras camadas sociais também se acredita nos tesouros do 

subsolo do morro do Castelo. Está aí uma oposição entre os discursos e as crenças 

populares e o ceticismo dos líderes pertencentes a outros segmentos sociais. 

Engenheiros de formação positivista, avessos à metafísica, ao saber popular e a 

outras formas de conhecimento circulam em torno de uma lenda popular. Percebe-

se, com essas palavras do narrador, que a crença, estimulada pela descoberta da 

entrada de uma galeria coloca tanto as crenças populares e o mistério quanto os 

conhecimentos técnicos dos engenheiros ao redor dela. Logicamente que há aí 

também uma agulhada nos líderes que se alvoroçam pela questão das riquezas. É 

uma ironia que desenha o perfil dos comandantes brasileiros daquele tempo que, 

além de seguidores e propagadores das ideias cientificistas, eram sedentos por 

dinheiro e corruptos. Pouco diferentes de nossos políticos de hoje!  

As lendas dos tesouros dos jesuítas, que o narrador no início da obra diz 

terem vindo da tradição popular, agora também pertencem às “altas camadas”. A 
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presença do alto escalão do governo no local e a conferência a ser realizada entre 

Lauro Müller e o Dr. Frontin levam o jornalista a supor que essa crença não é só de 

alguns segmentos populares. A ironia nessas afirmações deixa patente que, na 

verdade, a afirmação do jornalista é a de que o interesse maior dos sábios homens 

do governo não é na lenda, mas no possível tesouro. 

A aglomeração aumenta em torno da abertura da galeria pela tarde e mais 

uma vez o jornalista-narrador ironiza o engenheiro responsável pelo trabalho de 

escavação do subterrâneo. O comentário irônico do narrador também reúne 

elementos marcados por oposições. Primeiramente podemos considerar a situação 

de um engenheiro, profissional ligado ao saber “científico” e às edificações, dedicar-

se ao “afanoso mister de descobridor de tesouros”. São posturas incondizentes 

dentro do imaginário que se construiu e se popularizou sobre esses profissionais da 

“sciencia”. Tesouros estão relacionados à lenda, ao imaginário, à fantasia. Outro 

elemento que reforça ainda mais as oposições é a fada. Ao desejar que esse ente 

maravilhoso ajude um engenheiro positivista fica mais evidente ainda a oposição 

que se formou em torno da descoberta do subterrâneo. Os homens de “sciencia”, de 

acordo com o pensamento de muitos, seriam capazes de resolver tudo. Uma fada 

ajudar um engenheiro acaba sendo uma situação risível.  

O riso reduzido, e pontiagudo, finaliza quando o narrador explica que a ajuda 

da fada pode tornar o Sr. Dutra o “Mascotte da avenida do Dr. Frontin”. Sobre essa 

última ironia do narrador há pontos que merecem algumas considerações, pois 

essas palavras são carregadas de sentidos bem interessantes para a interpretação 

que agora construímos. 

O narrador, ao afirmar que o engenheiro poderia vir a se tornar um 

“mascotte”, sugere um vazio. A Avenida Central é um emblema da modernidade 

para um determinado segmento social. Ser “mascotte” é ser um símbolo de um 

emblema. Percebe-se nas palavras do narrador a sugestão sutil de que os símbolos 

como os emblemas são vazios em si, só existem como formas de representação de 

alguma coisa. Logo, a situação do engenheiro, na ironia do narrador, é a de ser um 

vazio representando uma coisa vazia.  

É mais do que conhecida a aversão radical que Lima Barreto nutria pelas 

reformas violentas, respaldadas pelos discursos cientificista, na cidade do Rio de 
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Janeiro. No entanto, é interessante lembrar que o autor não era contra as ações 

modernas em si. O autor se opunha, na verdade, à forma como a “modernização” 

era gerenciada. Ele atacava frontalmente o autoritarismo nas medidas embasadas 

nos discursos cientificistas. 

É possível entender nessa relação entre “mascotte” e Avenida construída pelo 

autor, como a negação desse ícone da modernidade brasileira e, logicamente, a 

negação dos profissionais que, embasados na “sciencia”, intervinham violentamente 

no espaço público agradando a um segmento social privilegiado e agredindo outros. 

Ficaram patentes na história as imposições relacionadas à Avenida feitas à 

população, como a proibição de vacas leiteiras na avenida e a obrigatoriedade de 

andar calçado (RICCI, 2005). Esse ataque à modernização violenta na obra torna-se 

ainda mais claro se atentarmos para a forma como o narrador nomeia a Avenida 

Central: “avenida do Dr. Frontin”. O que se entende desse detalhe discursivo? 

Se considerarmos que Frontin é um engenheiro, o representante de uma 

classe profissional intimamente ligada ao saber “científico de base positivista e 

membro de um segmento social favorecido, podemos entender que a Avenida, no 

discurso do autor, não é de todos. A partir disso, pode-se pensar que as promessas 

da “sciencia” não são para todos, que as intervenções no espaço público favorecem 

alguns e desfavorecem muitos. Essas considerações podem ser corroboradas se 

nos lembrarmos dos moradores do morro do Castelo. Lima Barreto questionou na 

imprensa o destino dos populares daquele lugar, onde morariam com o arrasamento 

do morro e a (des)atenção dos governantes para aquela população. 

A partir de todas essas considerações, conseguimos compreender melhor a 

“separação” apontada pelo jornalista, no início da citação, entre o saber popular e o 

saber das camadas sociais consideradas eruditas, como os engenheiros. Todas 

essas oposições carnavalescas circulando em torno da descoberta de uma abertura 

subterrânea constituem um discurso sobre a racionalidade cientificista de um lado e 

o mistério e outros saberes descartados por essa racionalidade. A confluência de 

todos esses importantes profissionais em torno de uma crença popular é uma 

situação risível na história e que mostra o quanto era equivocado o pensamento de 

que o saber considerado científico ocupa um espaço superior e embasado nele 

pode-se intervir na vida autoritariamente.  
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A lenda desconcerta e inquieta os engenheiros. Veremos que, no decorrer da 

narrativa, o riso em torno dos profissionais que se respaldam no saber da “sciencia” 

proporciona interessantes interpretações do discurso literário de Lima Barreto. 

Nos dois próximos capítulos do folhetim, datados respectivamente de 29 de 

abril e 02 de maio de 1905, o jornalista narra seu encontro com o Dr. Dutra e as 

correntes carcomidas encontradas nos subterrâneos. Em ambos os acontecimentos, 

há a ironia ao retratar os homens públicos, com boas doses de um riso menos 

contido tendendo para o caricatural. 

Na abertura do capítulo do dia 29 já encontramos o riso para todo aquele 

cenário e toda a situação em torno do mistério dos subterrâneos. O jornalista ao 

caminhar pelas obras da Avenida com o intuito de chegar até o morro descreve 

criticamente o cenário: 

 
Uma hora da tarde; o sol causticante ao alto e uma poeirada quente e 
sufocante na Avenida em construção; operários cantam em voz dolente, 
enquanto os músculos fortes puxam cabos, vibram picaretas, revolvem a 
areia e a cal das argamassas. 
O trajeto pela Avenida, sob a canícula medonha, assusta-nos; um amigo 
penalizado, resolve-se a servir nos de Cirineu e lá vamos os dois, 
satirizando os homens e as coisas, pelo caminho que conduz ao tesouro 
dos jesuítas ou à blague da lenda. 
Estacamos para indagar de um grupo de trabalhadores onde podíamos 
encontrar o Dr. Dutra. 
- Patrão, não sabemos; nós trabalhamos no theatro. 
Não eram atores, está visto; simples operários, colaboradores anônimos nas 
glórias futuras da ribalta municipal. (1999, p. 24) 

 

O caminhar pela Avenida em construção é um suplício, chegando a ser 

comparado aos passos para o Calvário. Isso fica evidente quando o narrador afirma 

terem encontrado um Cirineu para ajudá-los. Simão Cirineu foi o homem, segundo o 

evangelho de Lucas e Mateus, que ajudou Cristo a carregar a cruz até o local da 

crucificação. Essa caminhada carregando a “cruz” é uma construção carnavalesca e 

com doses da ironia. Em vez da seriedade que tal acontecimento sagrado costuma 

impor, nela impera o riso. Os passos árduos do narrador descritos com exagero, 

quando comparados ao sacrifício de Cristo, servem para ridicularizar tudo que se 

encontra na Avenida Central e no morro. Apesar da caminhada cansativa, os dois 

seguem o caminho rindo e “satirizando os homens e as coisas”.  

Vale pensar que nessa construção carnavalesca, tudo é relativizado e motivo 

de riso. Percebemos claramente isso quando o narrador diz que ele e o seu Cirineu 
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vão “pelo caminho que conduz ao tesouro dos jesuítas ou à blague da lenda”. 

Embora haja uma dubiedade na expressão “blague da lenda”, isso não retira esse 

poder do riso carnavalesco, nessa parte da obra, de tudo relativizar. A ambiguidade 

dessa expressão encontra-se nas duas possibilidades de se entender a lenda, ou 

como algo que provoca a blague, a piada, ou como algo que é a própria piada. A 

lenda pode ser provocadora de uma piada que envolve e engana todos, como 

também pode ser ela mesma a própria piada e da mesma forma tornar todos que 

nela acreditam e com que ela se envolvem motivos de chacota. Em ambos os casos, 

as pessoas que rodeiam o morro do Castelo em busca do tesouro são enlaçadas 

pelo riso. 

E o riso continua para as figuras que circulam em torno da crença nos 

tesouros subterrâneos, principalmente para os homens de “sciencia”. O narrador 

apresenta o Dr. Dutra, como já adiantamos anteriormente, sem destaque entre os 

operários, sujo de lama, desanimado e perdido. É mais uma vez o riso para essa 

figura social representante do pensamento “científico”. O riso que contorna a figura 

do engenheiro marca-se pelo exagero, tendendo para o caricatural. Ao se ler a 

descrição que o jornalista-narrador faz, chega-se a imaginar um desenho desse 

doutor estampado em uma revista ou jornal. 

Comentamos, respaldados em Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo 

(1995), no capítulo deste trabalho em que analisamos Os Bruzundangas, a respeito 

da caricatura em Lima Barreto. Segundo ela, os elementos da caricatura, a que o 

autor recorre para fazer seu trabalho literário, servem como instrumento para 

ridicularizar comportamentos considerados “elevados” socialmente. Sobre o poder 

dessa manifestação do riso, encontramos em George Minois considerações que, 

além de irem ao encontro das palavras de Carmem, ajudam-nos a respaldar a 

análise que pretendemos fazer sobre os doutores em O subterrâneo do Morro do 

Castelo:  

 
E a caricatura é a destruição dos ídolos pelo riso, sua redução ao estado de 
patifes: “A derrisão inclui aqui um importante processo de marginalização, 
de exclusão moral, política e social. Ela atribui de maneira muito concreta, 
pelo desenho, um valor degenerescente à personagem do adversário. 
Elabora retratos ridículos, construindo, por meio deles, o negativo da nova 
sociedade sonhada... (2002, p. 469) 
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É evidente que as afirmações de Minois sobre a caricatura dizem muito sobre 

esse tipo de manifestação do riso, no entanto, não podemos nos esquecer de que 

nenhuma teoria pode abranger por completo todas as formas de se construir um 

trabalho artístico. Não cabe aqui aplicar um raciocínio dedutivo, próprio dos 

positivistas na análise que fazemos desta obra de Lima Barreto. Cada construção 

literária é uma, apresenta peculiaridades próprias. O que Minois afirma em relação à 

caricatura, tem muito a ver com o riso que Lima Barreto constrói para os 

representantes da “sciencia” na Primeira República, principalmente quanto à 

destruição da idolatria desses homens. Acompanhemos os acontecimentos da 

narrativa para entendermos como se dá o riso em relação aos doutores. 

O primeiro contato que o jornalista tem como o Dr. Dutra é de ironia. O autor 

que narra questiona inicialmente sobre o tesouro, se já foram encontrados os 

apóstolos de ouro com olhos de esmeraldas. O Dr. não entende de imediato a 

pergunta, que é logo explicada pelo jornalista. Em seguida Dutra o leva para a 

galeria, e o jornalista-narrador descreve o lugar ironicamente como “Um cenário 

tétrico de dramalhão”. 

Na apresentação que o jornalista faz, O Dr. Dutra mostra-se desanimado com 

os trabalhos de escavação em busca de tesouros e perdido diante dos 

questionamentos do jornalista. O engenheiro não consegue afirmar nada sobre os 

trabalhos e tergiversa quando questionado: “Não tenho opinião formada apenas 

conjeturas... Os jesuítas talvez hajam construído o subterrâneo para refúgio, em 

caso de perseguição; o Marques de Pombal era um pouco violento...” (1956, p. 26). 

O jornalista aproveita a deixa e ironiza a fala de Pedro Dutra: “Gostamos do 

conceito; um pouco...” (1999, p. 26). 

O trabalho literário de Lima Barreto nessa apresentação do Dr. Pedro Dutra é 

bem coerente. A fala do engenheiro positivista apresenta-se fragmentada, separada 

por reticências e ponto-e-vírgula. Está aí o indicativo de um discurso incerto, mas 

que seu autor, o engenheiro, se nega a aceitar essa incerteza e escamoteia seu 

saber com informações não tão necessárias ou pertinentes àquela situação. A 

tentativa de explanar sobre o Marquês de Pombal acaba sendo excedente na 

conversa com o jornalista. Esse detalhe serve para ironizar a informação do 
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engenheiro positivista e deixar patente o pedantismo e a inconveniência nessa 

explanação sobre o déspota esclarecido:  

 
O nosso companheiro de excursão quis discursar ainda sobre o papel do 
Marquês de Pombal no movimento político e religioso do século XVIII; mas 
o calor sufocava e nada mais havia de interessante sobre o subterrâneo do 
Castelo. 
Despedimo-nos gratos à amabilidade cativante do Dr. Pedro Dutra, cujo 
aspecto não era, entretanto, o de quem se julga à porta de um tesouro 
secular.  
Em torno, contida pelo arame, apinhava-se a multidão sonhadora e 
desocupada... (1999, p. 27) 

 

No comportamento risível do Dr. Pedro Dutra, é visível o ataque que Lima 

Barreto faz aos senhores da “sciencia”. O engenheiro positivista é de pouca ação, 

com o discurso entrecortado e incerto. Já abordamos a visão positivista de grupos 

da “intelectualidade” brasileira no primeiro momento republicano quando estudamos 

a obra Os Bruzundangas. Embora o positivismo não se resuma somente nessa 

característica, a sua marca mais relevante encontra-se no comportamento de seus 

adeptos brasileiros em acreditar que fosse possível dar explicações para tudo. No 

quadro em que está Pedro Dutra, fica patente a incapacidade do engenheiro diante 

do problema que surge: o mistério dos subterrâneos. Sua formação acadêmica de 

nada adianta, as fórmulas prontas se esboroam diante da inconstância dos 

acontecimentos e seu saber bibliográfico sobre o conde de Oeiras é entediante. 

Como forma de corroborar o nosso pensamento, vale lembrar aqui da 

abordagem que no início deste capítulo fizemos do trabalho de Cláudia Paixão sobre 

o morro do Castelo. Na entrevista em que ela analisa o discurso de dois engenheiros 

que participaram do desmonte do morro do Castelo, Cláudia aponta para a 

preocupação desses profissionais com detalhes técnicos-científicos e o seu pouco 

caso com o real e com as relações sociais. 

 A crítica irônica e ao mesmo tempo carnavalesca aos líderes engenheiros 

continua. No capítulo seguinte, datado de dois de maio de 1905, as figura que 

entram na roda do riso são o Presidente Rodrigues Alves, o engenheiro Paulo de 

Frontin e Bernardino de Campos. Antes, porém, o narrador ironicamente convida os 

que acreditam na existência de tesouros nos subterrâneos do Castelo a se 

alegrarem. Ele afirma que um modesto som metálico soa arrepiando os cabelos dos 

caçadores de tesouros. Em seguida, revela quais são os metais encontrados: 
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Por agora, contentemo-nos com o ferro velho; ferro cujo passado destino, 
ao que se diz, honra pouco a doçura de costumes dos discípulos de Loiola, 
ferro em cuja superfície oxidada a Academia de Medicina ainda poderá 
achar resquícios do sangue dos cristãos-novos. 
Ainda bem que hoje em dia nem mais para os museus poderão servir as 
carcomidas correntes levantadas pelas mãos dos buscadores de ouro. 
(1999, p. 29) 

   
 
No trecho que acabamos de apresentar, marcado pela ironia, está uma face 

do riso de Lima Barreto sobre o qual Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo teceu 

as seguintes considerações: “Por isso, a nosso ver, o lugar entre a dor e a arte é o 

lugar da ironia de Lima Barreto, a qual, aproximando-se mais da sátira e da 

caricatura, se apresenta engajada na confiança da liberdade para os homens” (1995, 

p. 25). 

A ironia que o autor usa para anunciar os modestos metais que enganam os 

sedentos caçadores de tesouros é envolvida numa atmosfera de dor. Ela é 

portadora de lembranças de um passado obscuro, carregado de brutalidade. 

Evidentemente que essa situação não está ali por acaso. Embora o autor afirme que 

as correntes nem mais para o museu podem servir, à medida que ele vai ironizando 

nossos líderes, também vai insinuando sobre a aura autoritária e brutal do poder 

republicano e é crível que essa ironia na arte literária do autor seja portadora 

também situações sofríveis e dolorosas. Na figura de Bernardino de Campos, 

Rodrigues Alves e Paulo de Frontin encontramos pitadas de um riso que indicam a 

tristeza no autoritarismo: “Agora que tanto se fala na candidatura do Sr. Bernardino 

de Campos seria assaz de temer que as golilhas e polés encontradas no Castelo 

ainda estivessem capazes de uso” (1999, p.30). 

Depois de Bernardino de Campos, o riso se direciona a Rodrigues Alves, 

Paulo de Frontin e aos seus áulicos: 

 
O Sr. Presidente da República lá esteve, na galeria dos jesuítas, galeria em 
que, diga-se a verdade, sente-se bem a sua angélica pessoa. 
Foi isto ontem pela manhã, depois do café e antes da segunda inauguração 
do primeiro decímetro de cães. 
S. Exª., acompanhado da casa civil e militar, do Dr. Frontin e de outras 
pessoas gratas (gratas, sr. Revisor!), enveredou pelo buraco, iluminado por 
um foco de acetileno, que dava à galeria o tom macabro de furna de Ali 
Babá. (1999, p. 30) 
 

 
Novamente encontramos uma oposição: homens de saber, “próximos da 

‘luz’”, entrando em uma caverna escura. É a lenda dos tesouros que continua a fazer 



193 

 

com que todos circulem ao seu redor. Até mesmo os ilustrados homens do poder 

“científico” são colocados em situações como essa, a de entrar em um ambiente 

nada condizente com suas posições sociais. O que os obriga a isso? O interesse em 

grau elevado pelas riquezas coloca essas figuras sociais eminentes embaixo da 

terra. A cena é de carnaval, é uma forma, de acordo com a estrutura da obra, de 

rebaixar. Porém, essa construção literária não fica só nisso. O subterrâneo é um 

elemento do trabalho criador de Lima Barreto, ele traz uma carga forte de sentidos. 

No jogo de oposições que o autor construiu nessa obra, o que está abaixo da terra é 

o passado, a oposição da modernidade, são as lendas, as crenças, as pulsões 

humanas mais profundas tudo o que os homens de “sciencia” “negam”. Os sábios 

homens encontram-se na Avenida Central e tentam apagar o passado, que é o 

morro do Castelo. A atitude desses doutores de entrar nesses subterrâneos, de 

revolvê-los, vai de encontro ao que eles mesmos pregam, que é a superioridade da 

“sciencia” diante dos outros saberes. É aí que encontramos o discurso de Lima 

Barreto com o intuito desmascarador. Em sua construção literária, ele aponta para a 

hipocrisia daqueles que estão no poder. O conhecimento “científico”, que 

fundamenta os discursos desses homens de “sciencia”, é tão frágil que se quebra ao 

som dos barulhos dos tesouros escondidos nos subterrâneos. Isso os faz dar ouvido 

às lendas populares e entrar em cavernas. Lembremos que no início da narrativa, o 

jornalista afirma que essas lendas vieram da oralidade popular. Esse menção à 

oralidade a respeito das lendas sobre tesouros nos subterrâneos do Castelo não 

está na história por acaso, ela faz parte das oposições construídas. Outros saberes 

não eram bem vistos pelos líderes que construíam a imagem da modernidade 

brasileira calcada na “sciencia”. No discurso de Lima Barreto está a afirmação de 

que a ambição, o desejo pelos tesouros, é capaz de fazer os doutores retorcerem as 

suas convicções mais rígidas, como a fé na “sciencia”. Está aí um discurso sobre a 

tensão entre o que é a “sciencia” no plano da idealização e no plano real. Lima 

Barreto aponta na obra para o saber “científico” dessacralizado, imerso nas tensões 

sociais orquestradas pela economia e pela política.  

É possível entrever na arquitetura literária que o autor montou duas situações: 

uma relacionada à questão da “sciencia” e dos outros saberes, e a outra relacionada 

à questão do riso. 
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As manifestações do riso tanto em Os Bruzundangas quanto em O 

subterrâneo do morro do Castelo, apresentam o riso carnavalesco, porém esse riso 

não é mais o riso carnavalesco em seu estado inaugural. Prova disso é a cena com 

diferentes formas de riso que acabamos de analisar. Ela é recheada com elementos 

do carnaval, porém, essa situação risível em que se encontram os ilustres doutores 

republicanos apresenta algo que destoa da gargalhada do carnaval: o 

direcionamento. Essa construção carnavalesca, assim como outras na obra, visam 

ao ataque, à derrisão, ao apontamento para hábitos governamentais que Lima 

Barreto condenava. Não só em O subterrâneo do Morro do Castelo, mas de forma 

geral, o riso nas obras do autor serve para mostrar discordância, para debochar de 

comportamentos governamentais, atacar situações que ele condenava e refletir 

sobre a sociedade e o ser humano. Esse aspecto da construção do riso em Lima 

Barreto difere daquilo que Bakhtin (1999) concebe como riso carnavalesco, algo 

alegre, desprovido de intenções denegridoras. 

Essa concepção de carnavalesco de Bakhtin, no entanto, é refutada por 

George Minois:  

 
Vê-se que o grotesco rabelaisiano, longe de ser essa festa popular alegre, 
que celebra as funções fundamentais e o ciclo eterno e otimista nascimento-
crescimento-geração-morte – como escreve Bakhtine -, é portador de um 
cômico violento, agressivo, odioso, contra as mesmas funções e esse 
mesmo ciclo, já que o aviltamento supremo consiste em reduzir o inimigo e 
suas funções. (2003, p.470) 

 

E como fica o riso que estamos abordando em O subterrâneo do Morro do 

Castelo entre as concepções de Bakhtin e de Minois? É certo que nas cenas que 

essa narrativa apresenta, na imagem de certas personagens e em muitos 

acontecimentos, há a presença do carnavalesco no trabalho de Lima Barreto. A 

estruturação que autor faz do riso traz, sem dúvidas, elementos do carnaval, do 

grotesco. Na conhecida obra de Bakhtin intitulada A cultura popular na Idade Média 

e no Renascimento, há uma abordagem detalhada da linguagem grotesco e das 

manifestações do riso carnavalesco. Encontramos marcas dessa linguagem do 

carnaval e do grotesco na arquitetura do riso que Lima Barreto construiu. Porém, 

não é aquele riso com a essência “alegre” e que celebra as funções fundamentais de 

um ciclo eterno de nascimento e morte. É o riso direcionado e que, também, não 

está totalmente dentro da concepção de Minois, pois não é “violento”, nem 
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“agressivo”, e nem odioso. A mesclagem de riso carnavalesco e ironia na construção 

do autor já mostra isso. Se o riso carnavalesco é bem direcionado, a ironia, que por 

natureza apresenta sempre um alvo, não seria menos nessa cena que o autor 

construiu.  

Antes de o narrador expor carnavalescamente as autoridades narrando a 

entrada delas no “buraco”, ele ironicamente as (des)qualifica. É sabido que em 

situações mais rotineiras de ironia, afirma-se com o intuito de negar. Logo, a 

afirmação de que o Rodrigues Alves é uma “angélica” pessoa e que Frontin e toda a 

comitiva são pessoas “gratas” revela claramente como essas personagens são 

realmente apresentadas na obra. O narrador ainda realça o adjetivo “gratas”, 

chamando a atenção do revisor para esse detalhe. Está mais do que evidente o riso 

irônico para esses representantes do poder republicano. Por trás do adjetivo 

“angélica”, está o mau, o autoritarismo, a prepotência apontada pelo narrador; e, por 

trás do “gratas”, um riso para a notoriedade dos doutores normalmente veiculada 

pela imprensa. Ao chamar atenção do revisor para esse adjetivo, o jornalista pede 

para que ele não seja confundido e trocado pela palavra gradas (importantes, 

notáveis). Na brincadeira com esses vocábulos, ele reforça a intenção de mostrar 

que os doutores ali presentes são, na verdade, gratos por vantagens obtidas. 

Quanto à relação entre “sciencia” e outros saberes, essa passagem com os 

doutores circulando em torno da lenda também aponta para outra situação que vai 

além do discurso de Lima Barreto. Com ela, é possível ver que a rigidez entre o 

mundo científico e os outros conhecimentos não é tão forte assim. Apesar da cena 

envolvendo os doutores que o autor construiu ser rígida e maniqueísta, ela oferece 

possibilidades de enxergar matizes nessa situação sobre a “sciencia”. Lembremos 

também que essa polarização que o trecho apresenta ao abordar os homens de 

“sciencia” é uma forma de construção artística ao se produzir uma verdade sobre o 

real, como vimos há pouco em Candido (2000). Ela é necessária ao se ressalvar um 

ponto, ao se construir uma ordem apanhada na (des)ordem da imensidão do real. 

No entanto, nessa construção polarizada que há na obra, encontramos nuances. 

Muito temos falado das oposições em Os subterrâneos do Morro do Castelo, 

vale esclarecer que não é somente nelas que conseguimos interpretações 

interessantes. Entre um polo e outro das construções que a obra apresenta, nos 
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matizes dessas polarizações, há possibilidades de leitura que aprofundam as 

questões do cientificismo e a relação tensa e plural que essa forma de saber 

mantém com a sociedade. O doutor abordado pelo riso não é tão antípoda em 

relação aos outros conhecimentos na sociedade. E a crença no saber científico por 

parte dos líderes não é uma fé tão sagrada. As próprias oposições e seus matizes 

apontam para isso. 

Nos próximos capítulos de O subterrâneo do Morro do Castelo encontraremos 

situações arquitetadas com o riso carnavalesco envolvendo os homens de 

“sciencia”. Será necessária uma atenção especial com essa parte da obra, pois nela 

discutiremos essa presença tensa e matizada do cientificismo na sociedade. 

 

 

 

3.2.1 – TODOS NA RODA... 

 

No capítulo seguinte a esse que acabamos de abordar, datado de 03 de maio 

de 1905, o jornalista apresenta a descoberta de mais uma galeria:  

 
Mais uma galeria subterrânea foi descoberta ontem no morro do Castelo. 
Decididamente a velha mole geológica, esventrada pela picareta do 
operário descrente, despe o mistério que a envolvia e escancara o seu bojo 
oco e cobiçado à pesquisa dos curiosos. 
Já ninguém contesta que o morro lendário, célula matriz de Sebastianópolis, 
encerra nas arcas de seus poços interiores, atulhados pela caliça de três 
séculos e meio, um alto, um elevado tesouro... bibliográfico pelo menos. 
(1999, p. 32) 
 
 

A descoberta de mais uma galeria é a continuidade dessa atmosfera 

carnavalesca que envolve a narrativa. O jornalista, ao apresentar esse 

acontecimento ironiza a crença nos tesouros. Primeiramente, ele afirma que a 

presença desses tesouros já é algo indubitável e, em seguida, utilizando uma pausa 

com reticências, especifica os tesouros que os subterrâneos do morro com certeza 

guardam: riquezas bibliográficas, “pelo menos”. Nessa ironia, se entrevê um pouco 

do perfil dos exploradores de tesouro apresentado pelo autor. Lima Barreto exibe os 
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nossos elegantes e sábios líderes expondo sua avidez pela materialidade e a sua 

desconsideração de outros tesouros, que também fazem parte da história de uma 

população. O autor desnuda a condição ética dos representantes da “sciencia”. A 

ironia em relação aos tesouros bibliográficos sugere o pouco ou nenhum interesse 

dos governantes por esse tipo de riqueza. Nessa construção do discurso sobre a 

“sciencia”, ou melhor, sobre os seus representantes brasileiros no poder, está uma 

pequena ironia que aponta para uma contradição altamente questionável: líderes 

que usam a aura do saber, da intelectualidade e do conhecimento e, no entanto, 

desconsideram riquezas bibliográficas em detrimento de tesouros materiais. É 

comum, nas obras do autor, os homens públicos aparecerem marcados pelo 

desânimo, pela rudeza, pela insipiência e pela corrupção. Mais adiante, em outra 

passagem do texto, o jornalista reforça essa face dos nossos líderes: “hoje é a 

própria cripta do morro que parte como a querer bradar para o céu o seu protesto 

contra a irreverência e a avidez dos homens!” (1999, p. 33). É interessante observar 

que o jornalista, que narra e é personagem da história, caminha sempre em busca 

desses tesouros não-materiais.  

O ataque à ganância e à visão limitada de nossos governantes, através do 

riso irônico, é algo patente. A própria destruição do morro do Castelo, que é um dos 

temas centrais da narrativa, aponta para isso. A abordagem do assunto logicamente 

não é por acaso, ela é reveladora da brutal interferência no espaço urbano 

sustentada por discursos científicos e também por questões políticas e econômicas. 

As palavras inflamadas do jornalista nessa outra passagem do capítulo que ora 

abordamos não deixam dúvida: “O homem já não se contenta em querer escalar o 

céu, quer também descer ao coração da terra e não poderá o morro do Castelo 

embaraçar-lhe a ação” (1999, p. 33). Em se tratando de um autor como Lima 

Barreto, extremamente atento à administração do Brasil e sensível às questões 

sociais, torna-se evidente a pesada crítica que ele faz nessa passagem. O morro do 

Castelo é tradição, passado, memória cultural, “tesouro bibliográfico”, no entanto, o 

que tudo isso importa aos nossos líderes positivamente “científicos”, que só vem o 

desenvolvimento humano e social linearmente, em uma única direção: a 

materialidade? É possível entrever no discurso do autor que a “sciencia” na 

sociedade brasileira encontrava-se numa situação tensa, rodeada de interesses 
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políticos e econômicos. Aqui lembramos novamente Needell (1993) quando expõe 

que a formação de nossos jovens era orientada para o progresso material. 

A confusão se intensifica com a descoberta de mais aberturas e a multidão é 

atraída por essas descobertas. É nesse momento que o riso carnavalesco em torno 

dos “homens de sciencia” ganha mais força e exibe com mais nitidez o discurso 

sobre a visão cientificista fundamentadora das atitudes dos líderes brasileiros na 

Primeira República. Encontramos, nessa altura da narrativa, uma personagem de 

extrema importância na exposição que o autor faz das figuras públicas 

governamentais. Essa figura ajuda a desenhar, através de um contraste, os líderes 

republicanos representantes da “sciencia”. Vamos ao capítulo seguinte, é nele que 

surge essa personagem. 

O capítulo, publicado em 04 de maio de 1905, inicia-se com a descrição da 

aglomeração em torno do local onde estaria o suposto tesouro. A personagem, a 

que nos referimos há pouco, aparece em destaque em meio à multidão e é 

facilmente percebida pelo jornalista, que cobre os acontecimentos no morro do 

Castelo: 

 
 
Aproximamo-nos. Havia uma franca comunicatividade entre os curiosos, 
trocavam-se comentários estranhos sobre a direção dos subterrâneos, as 
salas amplas, em mármore rosado, nas quais se enfileiram, pejadas de ouro 
e pedrarias, as arcas dos discípulos de Loiola. 
Mas em meio a multidão, salienta-se um senhor alto, de bigodes grisalhos e 
grandes olhos penetrantes, cuja voz pausada e forte atrai a atenção de toda 
gente. O círculo de curiosos se aperta a pouco e pouco e os ouvidos 
recebem deleitados as palavras do oráculo. 
De coisas extraordinárias sabe este homem; tem talvez cinqüenta anos de 
idade, dois terços dele gastos no esmerilhamento das verdades ocultas nas 
entrelinhas de pergaminhos seculares. 
Ele sabe de todo um Rio subterrâneo, um Rio inédito e fantástico, em que 
se cruzam extensas ruas abobadadas, caminhos de um Eldorado como não 
no sonhara Pangloss. [grifo meu] (1956, p. 36) 
 
 

Depois da descoberta das galerias, esse é o segundo acontecimento que 

inicia um outro momento da narrativa. A aparição é carnavalescamente interessante, 

tão interessante quanto à figura que aparece. A personagem surge em meio à 

multidão, destaca-se nela, faz com que as pessoas que ali estão a rodeiem e a 

ouçam. Ele não emerge dos subterrâneos do Castelo, mas vem a público a partir da 

confusão em torno deles e de suas lendas. O corpo dessa personagem apresenta 

traços do corpo grotesco. Ele é alto, tem os olhos e o bigode evidenciados; este se 



199 

 

destaca pela cor e aqueles pelo tamanho e pela expressividade, são olhos grandes 

e penetrantes. Além disso, sua voz é forte e pausada. São necessárias agora 

algumas considerações sobre esse corpo grotesco para esclarecermos o sentido da 

palavra grotesco e para embasarmos a interpretação que faremos dessa 

personagem.  

O grotesco, corriqueiramente, é entendido como algo feio, desajeitado, pouco 

agradável esteticamente, porém não é esse o sentido que Bakhtin atribui a ele:  

 

Como já sublinhamos várias vezes, o corpo grotesco é um corpo em 
movimento. Ele jamais está pronto nem acabado: está sempre em estado 
de construção, de criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, 
esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele (lembremos a imagem 
grotesca do corpo no episódio do nascimento de Gargântua e da festa da 
matança). (1999, p. 277) 
 

Logicamente que as considerações do grotesco que Bakhtin faz no trecho 

acima são relativas a esse fenômeno em seu estado inaugural em forma de literatura 

na obra Gargântua e Pantagruel de Rabelais. No entanto, como o próprio Bakhtin 

salienta em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, as manifestações 

do grotesco não desapareceram, elas atravessaram diferentes épocas e se mantêm 

vivas na literatura, embora diferentes do seu estado original. Estamos trabalhando 

com uma construção literária do início do século XX, logicamente que os traços do 

corpo grotesco, que destacamos nessa figura criada por Lima Barreto, não serão 

exatamente os mesmos desse fenômeno em seus primórdios. 

A figura no meio da roda de pessoas no morro do Castelo tem os olhos 

grandes e penetrantes. Esse detalhe é importante. Geralmente, os olhos não 

costumam ser motivos do grotesco, a não ser que sejam exagerados. Os olhos 

dessa personagem apresentam, de certa forma, esse exagero. A atenção que o 

jornalista-narrador dá a eles é o indicativo do quanto eles chamam a atenção, do 

quanto absorvem o mundo e do quanto estão atentos ao movimento da vida. Como 

já evidenciamos através de Bakhtin, o grotesco é vida, ele nega a estaticidade, o 

acabamento, as verdades prontas. A personagem destacada surge em meio à 

multidão de populares e não no reduto dos “sábios” engenheiros. Também não se 

mostra perdido diante da crença nos tesouros subterrâneos e dos mistérios que 

rodeavam aquele local. O corpo grotesco não teme a natureza e o mistério, pois faz 

parte deles, ele é “a sensação viva que o povo tem de sua imortalidade histórica 

coletiva” (BAKHTIN, 1999, p. 284). O senhor se apresenta altivo e firme no que diz a 
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respeito do morro do Castelo e dos seus subterrâneos e suas afirmações vão de 

encontro às medidas que os sábios engenheiros fazem ao explorar o morro.  

Os conhecimentos que essa personagem traz estão intimamente ligados à 

esfera popular. O narrador afirma que ele sabe “coisas extraordinárias”, de um “Rio 

subterrâneo”, ou seja, oculto, invisível aos olhos de muitos. Nessa figura que surge, 

estão presentes o imaginário, o passado e uma cidade bem diferente do Rio de 

Frontin, é uma cidade subterrânea como o jornalista narrador afirmou. Sua 

eloqüência e seus conhecimentos seduzem os populares ali no morro do Castelo, o 

que este homem sabe é bem mais próximo da população e o discurso dele mais 

acessível a ela. Percebe-se na estrutura da obra a intenção de mostrar nessa figura 

um saber vivo, próximo aos populares, diferente daquele conhecimento que circula 

entre “os homens de sciencia”. A personagem fala altivamente dos subterrâneos e 

se envereda por uma história ultrarromântica vivida por uma condessa italiana, um 

religioso da ordem dos jesuítas e um praticante do corso. 

Tudo isso que envolve esse misterioso homem o coloca em oposição ao 

racionalismo dos líderes republicanos na obra. Lima Barreto, como um cronista 

atento ao cotidiano do Rio de Janeiro na República Velha, não deixaria registrar o 

forte vínculo da população com o mistério e com a emoção e o distanciamento dessa 

população com o rigor racional proposto pela “sciencia”. A personagem que agora 

focamos e seu destaque em meio à multidão ratificam essa nossa afirmativa. É 

conveniente aqui apresentar um trecho da obra Os bestializados que tem muito a ver 

com o assunto que abordamos: 

 

Mais ou menos à época da Revolta da Vacina, por exemplo, João do Rio 

verificou, ao visitar a Casa de Detenção, que “Com raríssimas exceções, 

que talvez não existam, todos os presos são radicalmente monarquistas. 

Passadores de moedas falsas, incendiários, assassinos, gatunos, 

capoeiras, mulheres abjetas, são ferventes apóstolos da restauração”. Eram 

monarquistas e liam romances de cavalaria. Esta extraordinária revelação 

confirma o abismo existente entre os pobres e a República e abre fecundas 

pistas de investigação sobre um mundo de valores e idéias radicalmente 

distinto do mundo das elites e do mundo dos setores intermediários [grifo 

meu]. (CARVALHO,1987, p. 31) 

 

As palavras de José Murilo de Carvalho convergem para a interpretação que 

fizemos do discurso de Lima Barreto sobre o distanciamento entre a pluralidade 

popular e a visão dos governantes na República Velha. A leitura rápida do discurso 
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de autor permite entrever que os populares, seus conhecimentos, suas crenças, 

suas formas de interpretar o mundo, seus valores e anseios eram distante dos ideais 

daqueles que estavam próximos ou no poder governamental e que tentavam seguir 

a moda cientificista. Porém, como já afirmamos, essa situação entre populares e 

doutores não é tão maniqueísta assim e a própria obra de Lima Barreto permite 

entrever isso. Continuemos a análise da personagem que chama a atenção dos 

populares e do jornalista que narra. A breve conversa entre o repórter e o sábio 

senhor serve para iniciarmos nossa análise: 

 
Acercamo-nos também, na ânsia de escutar a palavra sábia; ele já 
enveredara por um detalhe trágico da história conventual do Castelo: a 
história de uma condessa italiana, da família dos Médicis, raptada, em noite 
escura, de um palácio florentino e conduzida num bergantim para o claustro 
dos jesuítas, onde, em babilônicas orgias, seu alvo corpo palpitante de 
mocidade e seiva corria de mão em mão, como a taça de Hebe; depósito 
sagrado de um capitoso vinho antigo. 
Os circunstantes ouviam boquiabertos a interessante narrativa; um senhor, 
nédio e rosado, aparteava de quando em vez, pilhérico. 
Ousamos uma pergunta: 
- Há documentos a respeito? 
- Preciosíssimos, meu amigo; eu tive sob os olhos todo o roteiro das 
galerias; conheço-as como a palma das minhas mãos. A reconstrução 
daquela época trágica seria uma obra de fazer arrepiar os cabelos!... 
- E quanto às duas galerias recentemente descobertas? 
Ele disse: 
- Não valem nada, meu amigo; o caminho está errado; por aí não darão no 
vinte. 
 [...] 
- E o cavalheiro me pode dar alguns apontamentos a respeito? 
- Com prazer; o meu maior desejo é elucidar todos os pontos desta 
interessante história para que o governo não esteja a perder tempo e 
dinheiro com buscas fatalmente improfícuas. 
- Neste caso... 
- Apareça em minha residência; mostrar-lhe-ei os documentos. 
- É favor; lá irei hoje mesmo. 
- Às oito horas, está dito. (1999, p. 37-38) 
 

 

O sábio fortalece ainda mais o interesse pelos mistérios do morro do Castelo. 

Ele menciona a história de amor da condessa italiana raptada e, em seguida, 

questionado pelo jornalista, fala sobre a organização do espaço subterrâneo e os 

tesouros que nele existem. Vale observar o trabalho cuidadoso do autor no momento 

em que o narrador, brevemente, conta num discurso indireto a história da condessa 

italiana. A linguagem torna-se mais ornada, com adjetivações apelativas ao 

emocional. Já encontramos aí o indicativo de uma outra forma, ressaltada pelo 

narrador através do uso das palavras, de narrar e de sentir. Isso também é uma 

oposição à linguagem daquela atualidade. Essa outra forma de narrar e sentir é 
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trazida por esse sábio que chama a atenção dos populares. O papel desse senhor, 

exibindo conhecimentos sobre o passado do morro e chamando a atenção daqueles 

que o rodeiam, é de um duplo destronante. Ele é um sábio, só que seus 

conhecimentos não são “científicos”, ele vem da experiência de vida e de apertados 

laços com o mistério. Parece que nessa figura está o que Lima Barreto apresenta 

como outras formas de sabedoria, de conhecimento do mundo e da vida, algo 

descompromissado, livre de interesses econômicos e do pedantismo acadêmico. O 

entusiasmo com que este senhor discursa deixa patente seu amor e sua condição 

ética diante do tema que pesquisa. O seu interesse é ajudar, elucidando vários 

pontos sobre a situação no morro do Castelo. O jornalista-narrador mostra-se 

interessado pelas informações dessa personagem e respeitoso diante dos seus 

conhecimentos, algo que não acontece em relação às informações das autoridades 

da Primeira República ligadas à “sciencia”. Essas autoridades são motivo de riso no 

discurso desse narrador. 

Então a narrativa prossegue e a ida até à casa do sábio suburbano traz 

passagens interessantes a partir de oposições. O “senhor alto de bigodes grisalhos 

e olhar penetrante” reside numa área suburbana, bem diferente do local da cidade 

onde se respira a modernidade. A primeira oposição que encontramos no trajeto se 

dá nas lembranças do jornalista provocadas pelo lugar: “Uma ladeira íngreme, lá 

para os lados da Gamboa, lamacenta e negra a nos recordar o passado Porto Artur 

com toda a bravura dos vencidos e todo o ridículo dos vencedores” (1999, p. 41). 

Porto Artur é a denominação do reduto dos amotinados na Revolta da Vacina, 

no Bairro da Saúde. Logicamente que essa lembrança do narrador não está ali por 

acaso, vale lembrar o ponto de enunciação de Lima Barreto, que mencionou, em seu 

Diário íntimo, aspectos positivos nesse acontecimento: “Essa mazorca teve grandes 

vantagens: 1) demonstrar que o Rio de Janeiro pode ter opinião e defendê-las com 

armas na mão; 2) diminuir um pouco o fetichismo da farda; 3) desmoralizar a Escola 

Militar” (BARRETO, 2001, p.1222). Também considerando que a vacinação 

obrigatória tinha um alicerce científico e que foi implantada abruptamente, podemos 

pensar que a associação feita entre a localidade onde morava o sábio suburbano e o 

local dos amotinados da Revolta da vacina é um detalhe significativo. Assim como lá 

ficaram os revoltosos, os oponentes à lei da vacina, em lugar semelhante também 

reside um senhor cuja figura mostra-se em oposição ao cientificismo republicano. 
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O discurso do autor sobre a visão cientificista e outras formas de entender o 

mundo espalhadas pelo Rio de Janeiro se dá, nesse momento da narrativa, através 

de oposições espaciais e essas oposições entre espaços estão intimamente ligadas 

com os personagens. A atmosfera que o narrador apresenta na localidade onde 

mora o sábio suburbano é bem diferente do Rio de Janeiro europeizado que os 

líderes republicanos desejavam. Robert Oakley, ao comentar o romance Clara dos 

Anjos, aponta para um detalhe importante nas obras de Lima Barreto e que tem 

relação com o que vamos analisar. Ele nos lembra que os espaços físicos 

associados à construção do romance é algo muito significativo na produção do 

autor. Esses espaços são carregados de aspectos sociais, econômicos e 

psicológicos. Meneses, Leonardo Flores, Marramaque e outros personagens de 

Clara dos Anjos estão intimamente ligados ao espaço suburbano e às mazelas 

daquele lugar. Na versão definitiva desse romance, “o espaço físico no qual se 

movem estes personagens faz parte orgânica do mundo romanesco. Esse espaço 

não pode dissociar-se dos personagens, nem estes dele” (OAKLEY, 2011, p. 14).  

É uma situação semelhante que encontramos em O subterrâneo do Morro do 

Castelo na apresentação da localidade onde mora o misterioso homem procurado 

pelo jornalista. O sábio do subúrbio é indissociável da localidade onde reside, ele e a 

atmosfera do seu lugar são extremamente carregados de sentidos na narrativa. 

Ambos, espaço e personagem, permitem ver, nessa criação literária, uma ponta da 

infinidade de relações que existem em uma cidade como o Rio de Janeiro. Isso nos 

faz pensar como uma sociedade é plural e como através da literatura podemos 

chegar a inúmeras interpretações de um local. Esse trecho da obra Mulheres de 

papel, ajuda a corroborar o que afirmamos: 

 
A cidade era, na verdade, muitas cidades. A leitura, poucos anos antes, de 
Manuel Antônio de Almeida apresentava-nos um outro Rio de Janeiro que 
nada tem a ver com o mundo de Aurélia Camargo... Anos depois, será Lima 
Barreto quem vai introduzir o espaço dos subúrbios, em que a cidade é 
totalmente diferente das duas anteriores. Assim, o problema da construção 
do espaço urbano no romance coloca-nos frente a uma caleidoscópica 
visão, em que cada faceta expressará, via de regra, uma determinada visão 
do social. Claro está que as coisas não se passam de forma mecânica, mas 
– tomadas as devidas precauções – dependendo da construção do espaço 
urbano, estaremos diante de uma outra visão de mundo. [grifo meu] 
(RIBEIRO, 1996, p. 56) 
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Sobre as afirmações acima de Luis Filipe Ribeiro, vale lembrar os diferentes 

discursos sobre o morro do Castelo que abordamos no início deste capítulo. A 

diferença no tratamento que se dá a esse espaço carioca na obra de Luís Edmundo 

e na obra de Machado de Assis. Vale também pensar que além do ponto de 

enunciação do autor que narra a sociedade em que vive, é possível entrever 

situações e relações numa obra que vão muito além do que esse autor quis narrar. 

As oposições rígidas que encontramos numa primeira leitura de O subterrâneo do 

Morro do Castelo são cheias de frestas que permitem ver relações sociais das mais 

diversas. 

Continuemos, então, a análise do lugar por onde anda o jornalista à procura 

do detentor das exóticas informações sobre o morro do Castelo para percebermos o 

que essas oposições têm a nos dizer. 

O caminho debaixo de uma chuva torrencial e toda a dificuldade para se 

encontrar a casa do misterioso senhor são detalhes, como já afirmamos, que 

constituem uma “oposição” à área moderna do Rio de Janeiro. Tudo o que cerca 

essa personagem que o jornalista procura está em inicial “antagonismo” à imagem 

da cidade moderna e civilizada. O trecho abaixo da obra permite-nos desdobrar 

esses contrastes reveladores de relações sociais complexas: 

 
A luz dúbia e intermitente das lamparinas elétricas da Central, que 
dificilmente nos aponta o caminho da residência do “nosso homem”. 
Neste cenário trágico nos encaminhamos pelas tortuosas vilas da Gamboa, 
à cara das preciosas informações que nos prometera de véspera o senhor 
alto, de olhos penetrantes. 
Há alguma dificuldade em encontrar a casa; a escuridão tenebrosa da noite 
e da iluminação nos não consente distinguir os números dos portais. 
Indagamos da vizinhança: 
- O Sr. Coelho? Sabe nos dizer onde mora o Sr. Coelho? 
- Ali adiante, moço, informa-nos opulenta mulata que goza a noite, 
refestelada à janela. 
Caminhamos; em meio à ladeira íngreme, um velho abanando o cachimbo. 
Informa-nos: 
- O Sr. Coelho mora no 27, passando aquela casa grande, a outra. 
O Sr. Coelho, concluímos, é conhecido de toda gente; toda gente nos dá 
notícias precisas do Sr. Coelho, inda bem... [grifo meu] (1999, p. 42) 

 
De início, fica evidenciado o claro-escuro no tratamento das duas localidades 

do Rio de Janeiro: a Avenida Central e o subúrbio onde mora o misterioso homem. 

No entanto, numa leitura mais atenta, é possível perceber que esses contrastes 

apresentam relações sociais bem matizadas. Atentemos primeiramente para o 

sentido das oposições que encontramos na construção literária. 
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“A luz dúbia e intermitente das lamparinas elétricas da Central” é uma 

passagem carregada de sentidos. Apresenta-se no discurso do narrador como algo 

incerto, inseguro e incapaz de indicar a casa do Sr. Coelho. A palavra luz traz uma 

carga de sentido relacionada ao progresso, ao saber e à racionalidade, que se 

mostra precária diante do turbilhão de culturas e espaços que existem em uma 

cidade. A Avenida está associada, ironicamente, à luz e em situação oposta às 

“tortuosas vilas da Gamboa”. A iluminação da Avenida Central não pode ajudar a ver 

o que está simbolicamente distante dela, ou seja, é precária e incapaz de dar conta 

de outros espaços diferentes do espaço da Avenida. Esse sábio, que o jornalista 

procura, mora distante das luzes da Central, está visceralmente ligado ao seu 

espaço, que se opõe ao espaço carioca esquadrinhado pelas réguas positivistas. 

Podemos pensar, a partir desse discurso na obra, que o espaço suburbano está 

mais ligado ao caos, à “desordem”, à liberdade humana e, consequentemente, à 

desobediência aos parâmetros da racionalidade espacial imposta à geografia 

carioca. Vale salientar que a “desordem” do caos aqui mencionado é uma oposição 

à ordem proposta pelo cientificismo e não a ausência de uma organização. No caos, 

também há uma ordem. Continuemos. 

E as oposições continuam ao se apresentar mais detalhadamente o lugar. As 

ruas próximas à casa do sábio suburbano não possuem iluminação e o cenário é 

pitoresco. A “opulenta” mulata na janela, um velho abanando o cachimbo são sinais 

dessa diferença entre esses dois lugares no Rio. E o Sr. Coelho é conhecido de 

todos ali. Se nas áreas consideradas modernas e elegantes do Rio, ele é, de  início, 

desconhecido, no refúgio da tradição e das manifestações culturais mais populares, 

ele é bem popular. A expressão “inda bem” do jornalista, ao constatar essa 

popularidade do Sr. Coelho, é reveladora da sua alegria por descobrir que ainda há 

espaços na cidade onde se aceitam abertamente outras formas de se interpretar a 

vida. 

Além dessas oposições marcadas pelo lugar onde fica a casa do Sr. Coelho, 

encontramos também uma ponta da racionalidade e do mistério no pequeno trecho 

em que o jornalista procura vagueia pelo subúrbio. Ele menciona a dificuldade de 

encontrar a casa do seu misterioso colaborador devido à má iluminação e fala das 

“tortuosas vilas da Gamboa”. Percebemos aí alguns simbolismos interessantes. A 

falta de luz está relacionada ao mistério, ao desconhecido e as “tortuosas vilas” 
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sugere uma oposição a um espaço planejado, esquadrinhado e oferecido aos 

habitantes. O lugar onde mora o sábio suburbano é um espaço construído com a 

participação dos seus moradores, onde se cruzam conflitos, necessidades, 

memórias, experiências, interações, enfim um espaço que reflete o ser humano mais 

distante de imposições externas. Isso nos faz lembrar as considerações de Zigmunt 

Bauman (1999), que anteriormente apresentamos, de que a ordenação de um 

espaço não pode ser somente pautada pela estética e pela harmonia. A Avenida 

Central foi um marco na modernidade brasileira e também na interferência de 

planejadores no espaço do Rio de Janeiro. Lima Barreto sempre flanou pela cidade 

observando espaços e relações humanas e o trecho que acabamos de analisar é 

mais um dos muitos discursos do autor sobre a interferência da “sciencia” na 

sociedade e as amputações que essa interferência fazia nas relações entre indivíduo 

e sociedade. Em uma análise de Vida e morte M. J. Gonzaga de Sá, Carmem Lúcia 

reflete sobre essa relação entre o indivíduo e a cidade. Essa reflexão serve para 

fechar essa temática do espaço que aqui abordamos. A partir do trecho abaixo 

podemos ver o quanto Lima Barreto pensava o espaço urbano e a relação deste 

com seus moradores: 

 
Dessa forma, os passeios do historiador artista têm dois roteiros ou dois 
níveis de realidade que se realizam, simultaneamente. O primeiro leva à 
cidade enquanto objeto real, entidade concreta, com suas ruas, prédios, 
bairros e bondes. Neste roteiro, os homens habitam a cidade. O segundo, 
conduz à cidade da utopia, das marcas de sonho guardadas do passado 
que se infiltram no presente, mágico porque moderno. Neste roteiro, é nos 
homens que a cidade vive, porque faz parte de suas vidas de sonho, sujeita 
aos movimentos da memória coletiva: “vivo nela e ela vive em mim”, como 
enfatiza o rico conteúdo da expressão de Gonzaga de Sá em passagem já 
citada. (FIGUEIREDO, 1998, p. 133) 
 
 

A partir disso, pensamos os espaços da cidade. O esquadrinhamento do Rio 

não interferia somente no espaço físico, mas também nas relações dos habitantes 

entre si, dos habitantes com o seu lócus e nos seus hábitos. O percurso do jornalista 

até a casa do Sr. Coelho é uma pequena mostra da complexa relação entre 

habitantes e espaço físico e da vida que a cidade ganha no interior desses 

habitantes. 

Outro ponto importante na análise que estamos fazendo do discurso de Lima 

Barreto e que integra essas oposições em O subterrâneo do Morro do Castelo diz 

respeito à onomástica. Pela primeira vez na obra, o narrador menciona o sobrenome 
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do Sábio: Coelho. O dicionário de símbolos (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1999, p. 

540-542), entre as inúmeras interpretações que apresenta a respeito desse animal, 

aponta principalmente para a associação que se costuma se fazer dele com a vida, 

com a constante reprodução. Nesse aspecto, na estrutura da obra, o nome do Sr. 

Coelho também é carnavalesco, pois ele nega a estaticidade dos conhecimentos 

eleitos como corretos na sociedade por um grupo. A personagem está relacionada à 

renovação, à proposta de uma nova visão do real e se opõe, com o mistério, ao 

saber cristalizado dos engenheiros de formação positivista. Além disso, vale lembrar 

que o coelho é um animal que se refugia em tocas. A personagem criada por Lima 

Barreto mora em lugar escondido, de difícil acesso, longe das luzes racionais da 

Avenida Central. A situação da personagem chega a nos remeter a Lewis Carrol, se 

pensarmos que, para se conhecer um mundo cheio de mistérios, o jornalista agiu 

como Alice no país das maravilhas, seguindo o Coelho. Estão aí mais oposições no 

jogo de claro-escuro que o autor traça na obra. No entanto, essa construção em 

branco e preto permite vislumbrar relações sociais mais complexas. A começar pelo 

sábio, pode-se perceber que ele acaba fornecendo matéria para os jornais, é muito 

conhecido na localidade onde mora e é alvo de interesse das pessoas interessadas 

no passado do morro do Castelo, tanto que o jornalista se interessou pelas suas 

histórias. Logo, essa oposição não é tão frontal como aparenta numa primeira 

leitura. Lima Barreto era, principalmente, um cronista e é crível que as narrativas que 

construiu do seu tempo permitem vislumbrar relações sociais que vão muito além de 

fortes oposições. Continuemos a análise do ambiente do Sr. Coelho, para 

desdobrarmos mais detalhadamente essa questão dos sentidos das oposições que 

estamos mencionando. 

A toca, ou melhor, a residência desse misterioso senhor também apresenta-

se carnavalesca e, por isso, rica em sentidos. Em seu interior, há uma atmosfera de 

mistério e de exotismo: 

 
Encontramos, por fim, o 27, entramos. Casa modesta de empregado 
público, sem altas ambições; efígies de santos pendem das paredes; há no 
ambiente o perfume misterioso da gruta de um derviche ou do laboratório de 
um alquimista. 
À luz macilenta de uma lâmpada de querosene os nossos olhos divisam 
retratos em fotogravura de Allan Kardec e Pombal, que “hurlent de se 
trouver ensemble”. 
- Tem aqui o Pombal! hein, Sr. Coelho? 
- O Pombal? Meu grande amigo, meu grande amigo!... (1999, p. 43) 
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Mais uma situação relacionada ao sábio suburbano que o opõe à onda 

modernizadora e racional que impera no Rio de Janeiro. O ambiente da casa ajuda a 

alicerçar a imagem misteriosa do Sr. Coelho em antagonismo à atmosfera racional 

da Avenida, desde os quadros dos santos na parede ao perfume mencionado pelo 

narrador. Ao final da citação está patente uma marca do carnaval quando o Sr. 

Coelho refere-se ao déspota esclarecido: “- O Pombal? Meu grande amigo, meu 

grande amigo!...” Nesse tratamento, encontramos a familiaridade carnavalesca, que 

desmancha as hierarquias e as formalidades. 

Um outro detalhe carnavalesco apontado pelo jornalista, no entanto, torna-se 

ainda mais expressivo: os quadros de Allan Kardec e do conde Oeiras, ou Marquês 

de Pombal. Uma luz “macilenta” permite o jornalista vislumbrar a figura na parede do 

líder espírita e do déspota esclarecido. Duas figuras que podem ser consideradas 

antagônicas na conformação da cena apresentam-se próximas. Ironicamente, o 

narrador afirma que os dois “hurlent de se trouver ensemble”, ou seja, gritam por se 

encontrar juntos. Já temos nesse paradoxo carnavalesco um destaque para o 

Marquês de Pombal, uma figura extremamente importante na construção do riso 

carnavalesco em que alguns homens ilustres da Primeira República, no decorrer da 

narrativa, serão envolvidos em uma sessão espírita contada pelo sábio suburbano. 

E o diálogo entre o jornalista e o Sr. Coelho se estende. O sábio suburbano 

observa as dificuldades no exercício do jornalismo na busca de notícias e o 

profissional da informação elogia o senhor misterioso, colocando-o como uma 

pessoa fadada a satisfazer a curiosidade da população. Envaidecido, o Sr. Coelho 

afirma que seu maior prazer é abrir os olhos do público para que ele não caia na 

falsidade dos embusteiros. Depois da troca de elogios, o guru apanha velhos papéis, 

exibe-os ao jornalista e explana brevemente sobre as galerias subterrâneas do 

morro do Castelo e sobre a história dos tesouros lá escondidos. 

Segundo ele, há tesouros no subterrâneo do morro e as galerias até agora 

encontradas não conduziriam a eles, elas eram usadas para o esgoto. As galerias 

que serviam para o transporte de mercadorias eram outras e foram construídas na 

mesma época da rede de esgotamento. Os jesuítas argutos sobre o seu futuro, 

quando construíram os esgotos do colégio, arquitetaram e construíram outras 

galerias para o transporte e armazenamento de suas riquezas. Bem antes da ordem 
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de expulsão da Companhia de Jesus dada pelo marquês de Pombal, quando os 

religiosos chegaram ao Brasil, esses túneis foram construídos. 

O Sr. Coelho explica que em 1710, quando Duclerc, corsário a serviço da 

França chegou ao Brasil e foi misteriosamente assassinado aqui, os jesuítas 

previram uma vingança iminente dos franceses. Mais tarde, René Duguai-trouin veio 

em busca de vingança saqueou o Rio de Janeiro. Prevendo o ataque do compatriota 

de Duclerc, os jesuítas trataram de colocar suas riquezas em lugar seguro: nos 

subterrâneos do morro do Castelo (BARRETO, 1999, p. 45). 

É interessante observar que a história narrada pelo Sr. Coelho, e comprovada 

por uma ata, está em desacordo com o que acontece na história amorosa que faz 

parte de O subterrâneo do Morro do Castelo. A narrativa D. Garça, encontrada entre 

esses papéis e publicada pelo repórter, apresenta esse acontecimento da guarda do 

tesouro nos subterrâneos, porém isso acontece nessa história romântica antes da 

chegada do corsário Duclerc. Essa ação dos jesuítas se dá em uma reunião em que 

os religiosos decidem enviar o padre João de Jouquières, o amante de D. Garça, a 

uma missão no interior do Brasil. Na ausência desse padre é que acontece a 

chegada de Duclerc, que mais tarde é morto no Rio de Janeiro. A tomada de decisão 

de armazenamento dos tesouros se dá devido a iminente chegada do próprio 

corsário amante de Garça e não devido à chegada de Duguay-Trouin para fazer a 

vingança. Tudo indica uma incoerência na articulação dos fatos na narrativa. 

Após a explicação, o Sr. Coelho apresenta ao jornalista a ata, datada de 

1710, que os jesuítas lavraram dos seus bens enterrados no morro do Castelo. O 

capítulo finaliza com esse documento apresentado por inteiro. 

No capítulo seguinte do folhetim, publicado em 6 de maio de 1905, o Sr. 

Coelho continua a história das riquezas dos jesuítas, dizendo que em 1759, quando 

Gomes Freire expulsa os religiosos do Brasil e confisca os bens dessa ordem no Rio 

de Janeiro a mando do Marquês de Pombal, a maior parte dos tesouros já estavam 

em lugar seguro. 

O jornalista fica extasiado com as afirmações do seu colaborador, com o 

relato que ele faz da história das riquezas dos jesuítas, com os documentos que ele 

apresenta e com a descrição que o guru faz da planta dos subterrâneos com a 
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localização precisa dos tesouros. Um trecho dessa conversa merece ser transcrito, 

pois ele nos encaminha à análise do riso carnavalesco, que envolve os homens de 

“sciencia”. A passagem se inicia com o espanto do jornalista: 

 
- Extraordinário! 
- É verdade, meu amigo, e quem for vivo há de ver; contanto que 
abandonem o caminho errado em que vão e tratem de penetrar no 
subterrâneo do alto para baixo, o que não será difícil visto a existência das 
escadas em espiral que conduzem ao grande salão que lhes descrevi. E 
ninguém está em melhores condições de descobrir o que está lá dentro que 
o próprio Marquês de Pombal, que pretendia confiscar todas as riquezas da 
Companhia. 
- Quem? O marques de Pombal? exclamamos sem compreender. 
- Sim senhor; o Marquês de Pombal ou Dr. Frontin, que são uma e a mesma 
pessoa. (1999, p. 51) 

  
 

Na primeira menção que o Sr. Coelho faz do marquês de Pombal, já se inicia 

o processo carnavalesco em relação a essa figura, quando ele, o sábio suburbano, 

demonstra familiaridade com o déspota esclarecido. Agora, a partir de Pombal, esse 

processo vai se desenvolvendo e enlaçando outras figuras ilustres da República 

Velha. Quando afirma que o marquês é o Dr. Frontin, há um escândalo que provoca 

assombro no jornalista e na sua equipe: “Esta frase dita num tom firme e catedrático, 

na meia luz de uma sala francamente iluminada, deu-nos calafrios à alma, já, de 

resto, habituada às surpreendentes coisas de que tem sido pródigo este encantado 

morro do Castelo” (1999, p. 53).  

A história que o Sr. Coelho conta à equipe, para explicar a sua surpreendente 

revelação, põe várias figuras em uma roda espírita bem carnavalesca. Nessa roda, o 

claro-escuro, ou melhor, as oposições que inicialmente se apresentam no discurso 

de Lima Barreto em relação à onda cientificista tornam-se mais fortes, porém, como 

já afirmamos, apresentam nuances carregadas de sentidos. Como o narrador sugere 

em relação à história do sábio senhor, “ouçamo-lo”: 

 
Quando, há anos passados, ocupava a diretoria da Estrada de Ferro 
Central, o atual construtor da Avenida sentiu-se seriamente impressionado 
com os desastres consecutivos que ali tinham lugar; abatia-o uma 
neurastenia profunda, quiçá uma íntima desconfiança das suas habilitações 
técnicas. 
- Que diabo! Eu emprego todos os meios, ou todas as providências para 
evitar desastres e sempre esta danada cábula, exclamava S. Exª., 
amarrotando a barba ruiva. 
Mas os desastres continuavam e o povo insistia em chamar a Central, pelas 
iniciais: Estrada de Ferro Caveira de Burro. 
Certa vez, lamentava-se o Sr Frontim, numa roda de amigos, da jettatura 
que o perseguia, quando um dos circunstantes, notável engenheiro, 
sugeriu-lhe uma ideia. 
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- Seu Frontin, eu lhe darei a explicação de tudo: venha comigo a uma 
sessão... O Sr Frontin sorriu, incrédulo. 
Mas o amigo insistiu; que não fazia mal experimentar, era sempre uma 
tentativa, que diabo! 
Enfim, o ilustre engenheiro decidiu-se; foram combinados dia e hora e a 
sessão realizou-se em uma casa da Rua D. Polixena, em Botafogo. 
O médium, um conhecido jornalista vidente, de óculos e barbas negras, 
invocou o espírito do Visconde de Mauá, fundador das estradas de ferro no 
Brasil, e este, apresentando-se teve esta frase: 
- Que queres tu, Pombal? 
O Sr. Frontin ficou surpreso e começou a empalidecer. 
Em torno, os circunstantes não dissimulavam o espanto. 
- Pombal? Por que Pombal? 
Nova invocação foi feita; e o espírito, já desta vez irritado, escreveu pela 
mão do médium:  
- Ora, Pombal, não me amole! 
Era baldado insistir; ou o espírito estava enganado ou era algum breijeiro 
(que lá por cima também os há) que queria fazer espírito. [grifos meus] 
(1999, p. 53) 

 

Essa pequena narrativa do Sr. Coelho começa com uma crise do Dr. Frontin. 

O engenheiro de formação positivista se angustia com as falhas que ocorrem na sua 

atuação profissional. Sua crença em suas habilitações técnicas começa a ruir. A 

situação em que se encontrava o Dr. Frontin, construída por Lima Barreto, põe, 

inicialmente, em um extremo o homem de “sciencia” e em outro, o mistério. É uma 

passagem literária que também deixa bem evidente a oposição estruturadora do 

discurso do autor. Ela torna de início patente que, em seu discurso, o autor afirma o 

quanto os conhecimentos “científicos” são precários diante da grandiosidade do 

mundo. O contraste entre “sciencia” e saber popular fica ainda mais forte quando o 

Sr. Coelho menciona a significação que os populares dão às iniciais da E.F.C.B.: 

Estrada de Ferro Caveira de Burro. De um lado, um doutor em crise pela crença na 

“sciencia”, lutando para manter de pé sua formação “científica” e de outro, a 

criatividade e pluralidade do saber bem-humorado da população. Porém, nessas 

oposições, podemos perceber nuances que exibem a complicada relação do 

pensamento cientificista com a diversidade social e humana. A situação do Sr. 

Frontin já mostra isso claramente.  

É possível perceber uma inquietação até mesmo existencial no 

comportamento do engenheiro. Quem seria ele sem a sua aura “científica”? As 

respostas que encontrava na “sciencia” não resolviam seus problemas profissionais, 

isso era decepcionante e lhe manchava o rótulo de magnífico profissional da 

engenharia, algo que fazia parte de sua vida. O engenheiro passa por um processo 

de desconstrução, é obrigado a rever suas crenças, desestruturar-se. É um processo 
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que se insere dentro da questão da renovação que o carnaval sugere, dentro do 

ciclo de vida-morte-vida. Esse ciclo se inicia a partir da sessão espírita, ela é um 

momento carnavalesco, pois rompe com uma condição cristalizada. 

Vários detalhes são interessantes nesse episódio em que o Sr. Frontin é 

protagonista. Vejamos. O processo de angústia do doutor começa a ser apresentado 

quando ele lamenta as falhas que ocorrem em sua administração. Com essas 

lamúrias, ele é convidado para uma sessão espírita. Porém, ao reclamar, o 

engenheiro insiste em afirmar que usa todos os seus conhecimentos científicos e 

utiliza, para a situação angustiante em que se encontra, o termo jettatura, evitando o 

uso da expressão popular mau-olhado. Outro detalhe é o apelido popular das iniciais 

da obra: Estrada de Ferro Caveira de Burro. Por final, ainda encontramos um outro 

ponto indicativo de uma outra situação que permite ver além da oposição que a cena 

se apresenta, é a questão do convite. Quem o convida para essa sessão é um 

notável engenheiro. Exploremos todos esses detalhes. 

A não aceitação por parte de Frontin da insuficiência dos seus conhecimentos 

perante os problemas que enfrentava nas situações reais e seu sorriso diante da 

proposta do amigo já é o indicativo claro da rigidez da sua crença na racionalidade 

da “sciencia” e do seu cepticismo diante do mistério. O discurso do autor aponta 

para o pensamento de que a “sciencia” tudo pode resolver. Percebe-se na opção 

pelo termo de origem italiana, destacado em itálico, o indicativo de que o doutor 

recusa termos mais populares e, consequentemente, é arredio às crenças 

consideradas “exclusivas” de determinados segmentos sociais. Essas oposições 

rígidas, no entanto, atenuam-se. O convite feito por um outro engenheiro, “notável” 

segundo o narrador, já deixa evidências de que a crença em saberes fora da 

“sciencia” não existe só nas camadas populares. Até mesmo o ato de o narrador 

indicar com exatidão o bairro onde a reunião mediúnica aconteceu também prova 

isso. Botafogo era um bairro elitizado e várias vezes Lima Barreto no conjunto de 

sua produção literária expressou sua reserva em relação aos moradores dessa 

localidade. Logo, o que parece extremamente oposto não é tão oposto assim. Na 

mesma cena em que há um famoso engenheiro que recusava outro tipo de saber, 

há um “notável” engenheiro que acredita em sessões espíritas. Os populares, com o 

apelido dado à estrada de ferro, encontram outras explicações para os distúrbios 

nas obras de Frontin. Tudo isso demonstra que Lima Barreto não deixou de tratar a 
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complexidade social e o intercâmbio entre os diferentes segmentos da população 

nos diversos espaços da sociedade. 

O que encontramos nessa parte da narrativa é a circularidade cultural já 

discutida neste trabalho quando abordamos a personagem Felixhimino Bem 

Karpatoso no capítulo em que tratamos de Os Bruzundangas. Esse doutor em 

questões econômicas não deixa de tirar proveito das crenças populares, ele monta 

negócios com ervas, torna-se um grande fornecedor para inúmeros feiticeiros, e o 

grande lucro que obtém aplica em sua campanha política. Karpatoso tinha a aura de 

cientista da economia, não tomava medidas que fizessem bem para a população, 

mas conhecia bem a sociedade em que vivia e sabia como tirar proveito disso para 

si próprio. Seus discursos de grande conhecedor de economia serviam para agradar 

a uma elite e suas ações clandestinas ajudavam-no a manter sua campanha política. 

A relação, no entanto, que o doutor Frontin tem com as crenças no mistério mostra-

se diferente, pois ele procura uma sessão espírita não para obter lucro, mas sim 

para resolver uma questão profissional e humana que o angustia e que a “sciencia” 

não explica.  

Nesses dois casos percebemos um fio da imensa teia de relações em que o 

saber “científico” e seus representantes estavam envolvidos na sociedade brasileira 

no tempo da Primeira República. Há um diálogo tenso entre o que era popular, e 

considerado afastado do progresso, e o saber “científico”, considerado por alguns 

como algo próprio de uma elite intelectual. Várias são as maneiras como as pessoas 

de diferentes segmentos sociais interagem com esses saberes e com seus 

representantes e essas nuances que analisamos agora apontam para isso.  

Os homens de “sciencia” não estavam tão distantes assim da fé no mistério, 

como o autor nos mostra em sua construção literária que, numa leitura apressada, 

nos leva a enxergar só fortes oposições. Só os conhecimentos “científicos” não são 

suficientes para as várias cidades que existem na cidade do Rio de Janeiro. A 

relação entre a “sciencia” e as várias categorias sociais é complexa, ela não se 

resume em um quadro de exclusão de uns e inclusão de outros. Nos diversos 

grupos sociais ocorrem aceitação, adaptação, recusa parcial e total das mudanças 

da sociedade estribadas na “sciencia”. Um homem de “sciencia” numa sessão 
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espírita acontecida num bairro nobre da cidade e a explicação dos populares para os 

acidentes ocorridos na estrada de ferro são reveladores disso. 

Tanto os eventos religiosos, como a festa e outras manifestações populares 

eram, e são, espaços onde se cruzam diversos segmentos da sociedade. Em seu 

trabalho intitulado A subversão pelo riso, Rachel Soihet discute esses cruzamentos 

em que os populares têm um papel significativo neles. As palavras da pesquisadora 

servem para corroborar o pensamento que desenvolvemos:  

 
Assim, através não só das manifestações carnavalescas, mas também da 
religião, a cultura de origem negra exercia sua influência sobre os grupos 
dominantes, apesar da oposição de que era objeto, permitindo aos seus 
seguidores impregnarem-se da força necessária para fazer frente às 
dificuldades que se lhes apresentavam... (SOIHET, 1998, p. 110) 
 
 
 

A carnavalesca roda espírita de que o engenheiro Paulo de Frontin participa é 

um exemplo de como se cruzavam pessoas de vários segmentos sociais e de 

variadas formações em encontros como esse, quer fossem encontros de caráter 

religioso ou não. Também é o indicativo de que nesse momento de radicalização do 

pensamento cientificista na organização da cidade, os populares não se 

submeteram passivamente àquilo que os ideais de progresso determinavam. De 

uma forma ou de outra, aproveitando os espaços que havia na organização social, 

souberam criar estratégias e levar sua cultura adiante, fazendo intercâmbio com os 

mais distintos segmentos da sociedade.  

Tanto em Lima Barreto, como em outros autores, encontramos essas 

relações complexas apontadas em O subterrâneo do Morro do Castelo. Assim como 

os feitos da cabocla Bárbara desciam o morro do Castelo e chegavam às áreas mais 

nobres, também o Sr. Coelho despertou a atenção de pessoas além da sua 

localidade e as manifestações religiosas atraíam para si inúmeros seguidores em 

busca de soluções para os seus problemas.  

Um pouco desse complexo cenário que envolve crenças religiosas 

encontramos também em Paulo Barreto, o famoso João do Rio. Em sua obra As 

religiões no Rio, há um bom discurso acerca da pluralidade de crenças no espaço 

urbano carioca que permite entrever desde “A igreja positivista” até “O satanismo”. 

Embora João do Rio fosse um adepto da modernidade e não olhasse com bons 

olhos os credos “populares”, nas páginas que o autor escreveu encontramos 
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bastantes detalhes do complexo movimento das relações sociais nas religiões na 

cidade de São Sebastião. Retornemos a O subterrâneo do Morro do Castelo. 

Então, apesar da incredulidade de Frontin, demonstrada através do seu riso 

no momento do convite, ele decide ir à sessão espírita. Lá se surpreende quando é 

chamado de Pombal pelo espírito do Visconde de Mauá, que incorpora no médium. 

O engenheiro, curioso, insiste para que o espírito lhe explique por que o chamou de 

Pombal, no entanto, ele não responde e se irrita pedindo que Frontin (ou Pombal) 

não o amole mais. O acontecimento é carnavalescamente risível, principalmente, por 

exibir a figura ilustre e racional de Frontin todo atrapalhado em uma reunião 

mediúnica. 

Enfim, o espírito de Mauá não apresenta explicações, então decide-se invocar 

o espírito de D. José, rei de Portugal quando o conde de Oeiras (Pombal) foi 

ministro. Atentemos para a narrativa do Sr. Coelho sobre a conturbada sessão: 

 
O mofino monarca apresentou-se sem demora, tratando o Sr. Frontin pelo 
nome de seu dominador ministro. 
O médium pediu-lhe explicações; e D. José, sem se fazer rogado, declarou 
que efetivamente o Conde de Oeiras encarnara no diretor da Central e que 
estava na terra expiar as passadas culpas; que os desastres o haviam de 
perseguir por toda a vida e que assim como Sebastião José reconstruíra 
Lisboa, assim também André Gustavo seria o encarregado de reconstruir o 
Rio de Janeiro. 
A propósito do subterrâneo do Castelo nada disse o espírito; mas fácil é 
concluir que, tendo sido Pombal o predestinado a tornar efetiva a expulsão 
dos jesuítas e a confiscar-lhes os bens, era justíssimo que, na segunda 
encarnação, reparasse o mal, descobrindo os seus tesouros ocultos e 
distribuindo-os com os pobres.  
Era esmagadora a conclusão; realmente a carta régia de 4 de novembro de 
1759 não podia ficar sem conseqüência nos fastos da Humanidade. 
E há de ter lá pelo Castelo mais pessoal daquela época; concluiu o Sr. 
Coelho. 
- Quem nos poderá garantir que o engenheiro Pedro Dutra não é o Conde 
de Bobadella? 
Os fatos no-lo dirão. (1999, p. 55-56) 

 

A sessão narrada pelo Sr. Coelho é tão carnavalesca que ainda permite a ele 

uma continuidade da história dos vultos relacionados à questão da expulsão dos 

jesuítas. Ou seja, não é uma narrativa acabada. Assim como Frontin é a 

reencarnação de Pombal, Pedro Dutra poderia ser o conde de Bobadella, mais 

conhecido como Gomes Freire, governador do Rio de Janeiro na época em que os 

membros da Companhia de Jesus foram expulsos da cidade.  
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Se Pedro Dutra é ou não Gomes Freire, a narrativa não revela isso, nem 

mesmo a sessão espírita o faz, porém a associação de Paulo de Frontin a Pombal, 

já é um material suficiente para uma análise do discurso de Lima Barreto sobre a 

“sciencia” em O subterrâneo do Morro do Castelo. 

O marquês de Pombal é um líder do governo português no momento em que 

segmentos sociais favorecidos da Europa respiravam os ideais iluministas. Embora 

seja perigoso afirmações e conceituações breves de um pensamento de uma época, 

faz-se necessário agora nos atermos a algumas considerações comuns sobre o 

Iluminismo. É recorrente nas análises sobre esse movimento intelectual a oposição 

que ele faz entre a luz e a treva. Nele, a luz está sempre associada a coisas 

positivas, ao passo que a escuridão está relacionada a situações negativas. Nesse 

contraste, o progresso, o saber, a liberdade humana e o tempo presente e futuro 

estão associados à luz, ao passo que a ignorância, o atraso e os tempos primitivos e 

“obscuros” da humanidade estão associados à escuridão. Os iluministas viam no 

racionalismo o desprendimento humano do “atraso”. Logicamente que essa visão 

era linear, uniformizante e acarretava exclusão: 

 
O cosmopolitismo, que expressa a visão otimista das “Luzes” quanto à 
superação das fronteiras políticas e culturais, relega a uma posição inferior 
e desprezível as criações culturais nacionais, encarando-as como 
sobrevivências de tradições vindas das idades obscurantistas. Em seu 
lugar, acreditam os “filósofos”, desenvolvia-se uma cultura que era de todos 
os homens educados e cultos, sem fronteiras, cujo centro de irradiação é 
Paris mas que se reencontra, sempre igual a si mesma, em Potsdam, 
Berlim, São Petesburgo, Weimar, Madri, Lisboa, etc. O homem verdadeiro 
não tem Pátria, é um cidadão do mundo. A Europa é uma só – “Europa 
francesa”, afirma Rivarol, premiado pela Academia de Berlim. [grifos meus] 
(FALCON, 1994, p. 47). 
 
 

Grosso modo, nessa visão, as manifestações culturais do passado pertencem 

ao atraso e às trevas e o ser esclarecido é urbano, “educado” e “culto”. Não é sem 

motivo que Robert Darnton (1986) ao analisar o pensamento da gente “comum” 

através dos contos de fadas, afirma que “O UNIVERSO MENTAL dos não 

iluminados, durante o Iluminismo, parece estar irrecuperavelmente perdido” (1986, p. 

21). Percebe-se nessas palavras de Darnton o quanto o mundo das pessoas 

excluídas do Iluminismo foi relegado, por aqueles que se encontravam no poder, ao 

ocultamento. Com isso, fica também notório o enlaçamento dessa tendência 

intelectual com as elites dominantes europeias. 
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Rouanet (1988) também faz algumas considerações que nos interessam 

sobre esse movimento intelectual e que vão ao encontro do que já foi apresentado. 

Ele diferencia Ilustração de Iluminismo afirmando que este é uma tendência que 

atravessa épocas e faz o uso da razão para dissolver pensamentos existentes e 

para construir nova realidade, ao passo que aquela é o movimento de ideias que 

circulou em torno dos filósofos enciclopedistas do século XVIII. As marcas do 

Iluminismo atravessaram o tempo, principalmente o racionalismo e o 

cosmopolitismo, e essas duas faces desse movimento de ideias continuaram 

gerando circunstâncias de exclusão.  

Vale observar que esse recorte que fizemos do Iluminismo é o que nos 

interessa para a interpretação que estamos construindo de O subterrâneo do Morro 

do Castelo e que esse movimento intelectual não se resume só a isso. Ele também 

apresentou inúmeras outras facetas, inclusive aquela positiva que combateu o 

absolutismo e ajudou a repensar a organização social europeia.  

Alguns líderes do continente europeu beberam, a seu modo, as ideias 

iluministas e as transformaram em ações, de acordo com as conveniências do 

sistema governamental em que se encontravam. É nessa apropriação do Iluminismo 

que encontramos os déspotas esclarecidos. O poderoso marquês de Pombal foi um 

deles, uma personagem importante no despotismo esclarecido português. As 

características marcantes do Iluminismo que aqui apresentamos se exibem na 

associação que Lima Barreto construiu entre Frontin e Pombal. E aí que começamos 

a perceber o fio que liga esses dois vultos históricos nessa construção discursiva do 

autor sobre a “sciencia”. 

Vertentes do pensamento iluminista como o racionalismo e o cosmopolitismo 

assemelham-se ao pensamento dos homens de “sciencia” republicanos em suas 

empresas. Esse racionalismo e o cosmopolitismo, anteriormente mencionados, 

excluíam do campo de visão de nossos planejadores republicanos toda a pluralidade 

de saberes e de condutas que não se encaixavam nos padrões propostos de cidade 

e homens civilizados. 

Frontin, no decorrer da obra, é desenhado como um homem racional e 

atrapalhado com essa racionalidade diante do turbilhão de situações do mundo real. 

Ele desdenha do mistério quando é convidado para uma sessão espírita, é sempre 
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associado ao marco maior da modernidade brasileira naqueles tempos: a Avenida 

Central. O seu rigor ao seguir as curvaturas da “sciencia” acaba tornando-o um 

déspota. Não só ele é desenhado dessa forma na obra, mas de forma geral os 

homens envolvidos com a “sciencia” na Primeira República. O engenheiro é um 

personagem que representa, de certa maneira, um segmento da sociedade carioca 

que se exibe letrado e racional. No calor desses ideais de nossos líderes, está a 

exclusão do que é diferente, o alijamento daquilo que foge ao que é concebido como 

ideal. Essa questão é temática constante nas obras de Lima Barreto, o autor sempre 

refletiu sobre o lugar dos miseráveis no primeiro momento republicano, sempre 

questionou a forma como o poder (des)considerava o outro. Pombal era um 

“esclarecido”, mas era um déspota. O personagem Frontin na obra, assim como 

seus companheiros, é um homem de “sciencia”, mas seu pensamento, suas ações 

trafegam para as relações autoritárias, para as conveniências das teias do poder 

político e econômico. 

O engenheiro, segundo as informações da sessão espírita, tinha a missão de 

reformar a cidade do Rio e de descobrir o tesouro dos jesuítas e de distribuí-los aos 

pobres como forma de se redimir do que fez na sua vida passada como marquês de 

Pombal. No entanto, com ironia bem mordaz, o narrador mostra que o engenheiro 

não cumpriu essa missão quando parte do tesouro foi encontrada: 

 
O Sr. Rodrigues Alves, logo ao saber do encontro do crucifixo de ouro, 
numa das galerias do morro do Castelo, foi pronunciando o venha a nós e 
chamando aos peitos o objeto achado pelo Dr. Dutra. Por seu lado, o Dr. 
Frontin, que para essas coisas não é mole, foi se apossando do candieiro 
de ferro, encontrado na sala abobadada. 
A seguirem as coisas, para o futuro, o mesmo rumo, e dado o caso de 
aparecer o S. Inácio de Loiola ou qualquer dos apóstolos, claro está que 
aqueles dois senhores se julgarão com o direito de carregá-los. 
Que isso é torto como qualquer das galerias não pode haver a menor 
dúvida: tudo o que ali dentro possa estar guardado e que na opinião do Sr. 
Léo Junius representa riquezas fabulosas, pertence de direito ao povo, 
único soberano – em doutrina e em imagem de retórica, é verdade. 
   [...] 
Se é assim, mandemos plantar batatas a tal igualdade, porque nenhum 
deles é melhor do que qualquer homem do povo, único pagante dos 
trabalhos feitos no morro do Castelo. 
Vamos lá, Sr. Rodrigues Alves e Dr. Frontin, entreguem ao Museu Nacional 
o que lhes não pertence: isto aqui não é, positivamente, a casa da mãe 
Joana. [grifo meu] (1999, p. 122-124) 

 
 

Eis o “cumprimento” da missão destinada ao Dr. Frontin! Com esse 

personagem, o jornalista aponta para o autoritarismo e a desonestidade de muitos 
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dos nossos representantes da “sciencia” diante das riquezas do morro do Castelo. 

Ele ainda afirma que, dessa forma, o mesmo acontecerá com a outra parte do 

tesouro se for encontrada: ficará na posse desses representantes do poder 

governamental. Percebemos nesse quadro o autoritarismo dos esclarecidos 

engenheiros e o quanto esses líderes, que lidavam com a “sciencia”, visavam à 

riqueza material. 

Aí chegamos, ou melhor, voltamos à sessão espírita em que se encontra a 

reencarnação do marquês de Pombal. Esbarramos novamente no fio que liga essas 

duas figuras históricas na obra. Desdobremos mais essa questão já mencionada. Na 

figura do engenheiro associado ao déspota esclarecido, está o poder político e 

econômico entranhado na “sciencia”. Em uma das passagens da obra aqui citadas, 

o jornalista ironiza a afirmação do Dr. Dutra de que o marquês era “um pouco 

violento”. Com essa ironia, torna-se visível o perfil de Pombal no discurso do 

emoldurador da história: era um déspota, violento e esclarecido por necessidade de 

sustentação do poder político. Frontin, a sua reencarnação, deveria executar ações 

que pagassem as maldades do líder português, no entanto isso não acontece. É na 

personagem desse engenheiro que se encontra a complicada situação dos nossos 

líderes em relação à “sciencia” apontada por Lima Barreto. Vejamos mais. 

A criação de um imaginário favorável à República deveu-se, em boa parte, a 

imagem negativa e de atraso que se construía dos tempos monárquicos 

(CARVALHO, 1990). O sistema republicano, considerado pelos líderes da época 

como avançado diante do regime monarquista, tem em sua base a “sciencia”. No 

entanto, esse tipo de saber, da forma que foi abraçado pelos líderes republicanos, 

afogava-se na complexa realidade brasileira e, principalmente, se perdia em meio a 

interesses econômicos e de poder político. As ações do engenheiro Paulo de Frontin 

no discurso do narrador revelam isso. Lima Barreto, ao fazer essa construção 

literária com o personagem Paulo de Frontin, expõe que nele e nos homens de 

“sciencia” estão o desinteresse pelo bem coletivo, a negação de grupos sociais, o 

desejo pelo poder político, a ganância exagerada pelas riquezas materiais, a 

excessiva racionalidade e a visão excludente e linear de progresso. Situações que, 

no real interesse científico, não deveriam existir.  
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3.2.2 - UM POUCO MAIS DE CLARO-ESCURO E NUANCES NA SESSÃO 

 

Embora O subterrâneo do Morro do Castelo esteja estruturado em oposições, 

sempre é bom lembrar ele tem em sua conformação o folhetim e a crônica, que são 

gêneros com que Lima Barreto tinha intimidade. Principalmente na crônica, o detalhe 

tem uma grande importância, é nele que localizamos situações discursivas que vão 

além da estrutura central da narrativa constituída por oposições como temos 

mostrado. Mesmo depois de analisarmos esses detalhes que compõem as nuances 

na estrutura da obra, é valido nos determos mais um pouco no claro-escuro, 

analisando os discursos por trás desses contrastes. 

Se atentarmos bem, perceberemos que a caminhada do jornalista que 

emoldura a história já se apresenta em oposição, ela é sempre na direção de 

conhecimentos que passam longe do campo de visão dos líderes planejadores. 

Conhecimentos esses que, pelo o que podemos perceber, significam riquezas para 

esse jornalista. Ele se interessou pelas histórias do Sr. Coelho, publicou a história 

romântica de D. Garça e descreveu o subúrbio respeitosamente e criticou a 

ganância dos demolidores do morro do Castelo. Esforçou-se para mostrar ao público 

uma outra visão que se encontrava subterrânea. Enfim, o jornalista põe em todas, ou 

quase todas, as situações que narra oposições que separam em um lado os líderes 

apegados à “sciencia” e o restante das pessoas. A passagem extensa que vai em 

seguida merece uma leitura atenta: 

 
Dia a dia vai ser tornando mais interessante este caso dos subterrâneos do 
Castelo, que veio trazer à banalidade chata de nossa vida burguesa uma 
nota estranha de aventura romanesca, fazendo vibrar o espírito popular que 
tem algo de feminino pela curiosidade com que espreita pela fechadura de 
todas as casas, na ânsia de tudo saber e penetrar, até os últimos detalhes. 
Ninguém imaginaria a princípio que esse fato corriqueiro, que se chama em 
engenharia um movimento de terras, tomasse em pouco tempo as 
proporções extraordinárias de uma expedição de Jasão, de uma viagem do 
Cândido ao país do Eldorado. 
Para alguns velhos, revolvedores da papelada secular, traças de arquivos e 
bibliotecas, o morro do Castelo sempre foi, porém, uma caixa impenetrável 
de segredos, cofre de surpresas para onde os seus olhos perscrutadores se 
volviam curiosos, na esperança de adivinhar-lhe o conteúdo do bojo. 
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O engenheiro Dutra pronunciou o Sésamo abre-te naquela furna de Ali 
Babá; a sua picareta demolidora foi despedaçando o modelo resistente, 
abatendo com fragor grandes moles de granito, levando a eletricidade 
irreverente ao soturno âmbito dos subterrâneos, onde a voz humana ecoa 
hoje, após três séculos de silêncio e paz, com o tom diabólico de 
profanação que teria a música “cake-walk” nas catacumbas de Roma. 
Devem tremer no fundo da cova as ossadas dos jesuítas que solaparam a 
montanha e hoje a sentem profanada pelo progresso iconoclasta que deixa 
em sua passagem o cheiro acre do acetileno ou a claridade baça das 
lâmpadas elétricas. 
No intuito muito nosso de servir ao público, não temos poupado esforços 
para trazê-lo ao par de quanto novo aparece naquele saco de coisas 
curiosas e interessantes. 
Às nossas notas anteriores temos a acrescentar mais as seguintes: 
Os trabalhos, graças aos esforços do incansável engenheiro Dutra, vão 
adiantadíssimos. [grifos meus](1999, p. 118-119) 
 
 
 

Na citação, estão bem fortes novamente o gosto da população e do jornalista 

pelo mistério e pela emoção em oposição ao interesse de nossos líderes pelos 

tesouros materiais, pelo progresso e pela racionalidade. O que emergiu dos 

subterrâneos do morro do Castelo, na obra, ocasiona uma quebra da vida burguesa 

cristalizada. Isso é carnavalesco. O jornalista destaca que a interrupção do ritmo 

mecânico da vida surge de algo corriqueiro, batizado pela engenharia de movimento 

de terra. É fácil vislumbrar, nessa parte do discurso, o apontamento para uma 

ambivalência indicadora de diferentes pontos de enunciação: o que para os 

engenheiros é um corriqueiro acontecimento, para outros é algo cheio de surpresas 

e mistério. Assim é o morro do Castelo para os dois segmentos sociais rigidamente 

distanciados na obra. Duas formas bem diferentes de se ver o mundo.  

A quebra da rotina faz vibrar o espírito popular e traz outras possibilidades de 

se interpretar o real. Nas demais oposições nessa passagem da obra, Lima Barreto 

frisa outra divergência de enunciação: o que é o morro para alguns e para outros 

que o invadem com o espírito do progresso. Isso nos faz lembrar Needell (1993) e 

José Luís Romero (1999). Este quando aborda as ideologias por trás do espaço 

físico de uma cidade e aquele quando aponta para a formação europeia de nossos 

líderes. A pressão internacional na organização da América se deu de várias formas, 

inclusive na ordenação do espaço físico das cidades, segundo Romero. As reformas 

no Rio vêm dessa onda internacional. A formação europeizada dos líderes 

intelectuais brasileiros, para Needel, fazia com que eles vissem o Brasil de forma 

bem diferente de grande parte da população brasileira. Enfim, são oposições 

exibidas por Lima Barreto em seu discurso literário. 
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Essas duas visões ficam patentes quando o narrador comenta sobre as 

pessoas interessadas pelos segredos daquele lugar e logo em seguida a invasão 

dos subterrâneos pelos homens do progresso representados pelo Dr. Dutra. O 

“progresso iconoclasta” se apresenta em vários cronotopos que se vinculam, de 

acordo com a organização da obra, ao presente e à modernidade. Encontramos 

esses cronotopos na picareta, na eletricidade irreverente, no cheiro de acetileno e na 

luz baça das lâmpadas elétricas. Eles sugerem um confronto com o passado, com o 

subterrâneo e com a escuridão. E a linguagem derramada se confronta com a 

objetividade e a racionalidade do progresso: “Devem tremer no fundo da cova as 

ossadas dos jesuítas que solaparam a montanha e hoje a sentem profanada pelo 

progresso iconoclasta”... 

Diante de todas essas construções alicerçadas na oposição, o narrador deixa 

evidente sua parcialidade no que diz respeito ao pensamento cientificista e racional 

dos líderes engenheiros. É no final da citação que encontramos uma declaração da 

busca desse jornalista por situações novas vindas do morro do Castelo, situações 

diferentes de tesouros materiais procurados por nossos líderes. O jornalista afirma o 

seu esforço para levar aos seus leitores novidades sobre o morro do Castelo, 

referindo-se àquele lugar como um “saco de coisas curiosas e interessantes”. Tanto 

nessa citação quanto em outras passagens da narrativa, é comum nos depararmos 

com referências ao morro que o associam à surpresa, ao mistério e às situações 

instigantes. Embora seja velho, o morro do Castelo é, no discurso desse narrador, o 

novo diante da regularidade da vida moderna. Os mistérios e novidades desse lugar, 

ressaltados pelo jornalista, em oposição à visão pragmática da “sciencia” encontram-

se ainda mais evidenciados no momento em que ele acrescenta informações sobre 

os trabalhos de engenharia ali realizados. A linguagem, que antes tendia para o 

emocional ao tratar do morro do Castelo, ganha formalidade e torna-se objetiva e 

seca ao noticiar os trabalhos do “engenheiro Dutra” naquele local. Também na 

palavra final do parágrafo (adiantadíssimos), sente-se a ironia em relação aos 

trabalhos que ferozmente corroem a vida do morro do Castelo. 

Toda essa inflamação nesse discurso literário marcado por fortes oposições 

nos faz lembrar de um ponto importante relacionado aos ideais de Lima Barreto. As 

mazelas da Primeira República foram motivos de intensas reflexões do autor. Em 

meio ao turbilhão de problemas do período republicano, o autor tinha seu ponto de 
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enunciação, exibia em sua produção escrita os seus ideais de organização de país 

apontando para o que considerava errado. Nele, está uma radicalidade no 

tratamento literário das questões e dos atores da Primeira República devido até 

mesmo ao seu forte apego ao ideal de “literatura como missão”.  

Uma das posições bem definidas de Lima Barreto se revela diante dessa 

racionalidade científica no tratamento das questões humanas. O combate a essa 

visão extremamente racional nós encontramos exposta de forma ostensiva tanto em 

O subterrâneo do morro do Castelo como em outras obras do autor. A racionalidade 

dos adeptos da “sciencia” em face ao mistério e as surpresas da vida aparecem na 

arquitetura da obra em fortes contrastes e com uma posição bem assumida pelo 

narrador. Dentre vários exemplos indicadores do ponto de enunciação do autor face 

à visão racional de mundo e do seu gosto pelo incontornável mistério que há na 

vida, podemos citar rapidamente esse belo trecho de O cemitério dos vivos: 

 
Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível; nunca, por 
mais que quisesse, pude ter uma concepção mecânica, rígida do Universo e 
de nós mesmos. No último, no fim do homem e do mundo, há mistério e eu 
creio nele. Todas as prosápias sabichonas, todas as sentenças formais dos 
materialistas, e mesmo do que não são, sobre as certezas da ciência, me 
fazem sorrir e, creio que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, ele 
me vem de longas meditações e de alanceantes dúvidas. (BARRETO, 2001, 
p. 1388)       

 

É nessa perspectiva de Lima Barreto em que se assenta a forte construção 

em claro-escuro que inicialmente percebemos em O subterrâneo do morro do 

Castelo a respeito do racionalismo cientificista. Expõe-se na obra a incipiência e a 

precariedade do saber “científico” aqui no Brasil, o apego de nossos líderes a 

crenças cientificistas que contribuíam para a segregação social, a incapacidade 

dessas crenças de solucionar os problemas brasileiros e outras múltiplas questões 

políticas e econômicas, que escoavam para a “sciencia” são expostas nas 

personagens e situações que o autor construiu nessa narrativa. 

Desdobramos bastante o discurso sobre a “sciencia” desde a carnavalesca 

sessão espírita. Porém, ainda há situações a serem analisadas a respeito de nossos 

líderes e do pensamento cientificista na sociedade. No entanto, para finalizar, faz se 

necessário abordar uma outra parte da obra conformadora do discurso literário de 

Lima Barreto sobre o cientificismo: a história intitulada D. Garça. Vejamos o que 
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essa derramada história de amor tem a nos oferecer na arquitetura discursiva de O 

subterrâneo do Morro do Castelo. 

 

3.2.3 – UM VELHO CÓDICE 

 

Nas publicações que o jornalista faz das informações e do material que o Sr. 

Coelho oferece a ele e ao público, uma delas é mais extensa e tem um papel 

interessante na conformação do discurso sobre a “sciencia” na obra. É uma narrativa 

ultrarromântica longamente intitulada: “D. Garça ou O que se passou em meados do 

século XVIII, nos subterrâneos dos padres da Companhia de Jesus, na cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro, a mui heroica por ocasião da primeira invasão do 

franceses a mando de Clerc”. Embora essa história não tenha muito a dizer em seu 

interior sobre o pensamento cientificista, ela faz parte da grande conformação de 

oposições de O subterrâneo do Morro do Castelo e uma abordagem dela é válida 

para complementar o estudo dos discursos de Lima Barreto sobre a “sciencia” que 

temos feito. 

O texto de teor ultrarromântico envolve dois nobres e um corsário francês. Ele 

é publicado pelo repórter que investiga o passado do morro e as publicações diárias 

dessa narrativa são intervaladas com outras publicações sobre as galerias dos 

subterrâneos do morro. Aí já encontramos um contraste significativo: a mesclagem 

de informações dos trabalhos dos engenheiros positivistas no morro do Castelo, 

naquela atualidade, com uma história de caráter gótico ocupando o espaço de um 

veículo moderno de comunicação. 

Façamos um resumo dessa tragédia de amor para tornar mais clara a análise 

que pretendemos fazer. 

A história que acontece nos palcos do morro do Castelo, envolve três 

personagens: O padre Jean ou João de Jouquières, a condessa Alda ou dona Garça 

e o corsário François Duclerc. 

O padre João de Jouquières, ou Jean, era na verdade o marquês de 

Fressenec. Em seu tempo de nobreza, João conheceu em Versailles a condessa 
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Alda, esposa do conde Ruffo de Lambertini. O marquês se apaixonou por ela e, por 

esse tempo, chegou à corte o corsário Duclerc, afamado pela bravura. Os dois 

homens se interessaram pela condessa. Nessa disputa, João sai em desvantagem 

devido a um duelo provocado por ele mesmo contra o corsário. Com esse escândalo 

que o próprio marquês ocasionou, Alda passa a olhá-lo com indiferença e ele se 

torna um desafeto do rei. O nobre perdeu, então, o prestígio na corte e sem opção 

ingressou na Ordem dos Jesuítas. Ao se tornar religioso, João teve uma entrevista 

com o superior da Companhia e relatou-lhe todo o seu sofrimento por amor. O 

superior o enviou para Lisboa, onde ele ficou um ano, com a promessa de que a 

Companhia de Jesus o ajudaria. Passado um ano, a condessa Alda chega a 

Portugal em uma embarcação dos jesuítas. Ela foi capturada pelos piratas de Argel, 

foi prisioneira deles na embarcação. A poderosa Ordem resgatou a condessa e 

trucidou toda a tripulação dos piratas argelinos. Mais tarde ela foi enviada 

secretamente para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro figurando como 

esposa de Martim Gonçalves Albernaz. 

No Rio de Janeiro, a condessa Alda recebe da população o apelido de D. 

Garça. Ela morou em uma casa que tinha ligação subterrânea com o colégio dos 

jesuítas e recebia constantes visitas do seu amante, o padre João ou o ex-marquês 

de Fressenec. O envolvimento amoroso dos dois é perturbado pela chegada do                  

corsário Duclerc, que vem na missão de saquear o Rio de Janeiro.  

A poderosíssima Companhia de Jesus não seria apanhada de surpresa na 

iminente invasão do Rio de Janeiro pelo corsário. Devido à rede relações que ela 

possuía, os jesuítas do morro do Castelo tomaram antecipadamente ciência do 

ataque e decidiram em uma reunião guardar os seus bens nos subterrâneos do 

morro do Castelo. É nessa mesma reunião que outra importante decisão é tomada. 

Nela, faz-se a escolha de um padre para uma missão: seguir os passos do 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhangüera, filho), descobridor de minas 

de ouro. Bartolomeu dava continuidade aos trabalhos do seu pai e as suas 

descobertas interessavam aos poderosos jesuítas. Os religiosos ali reunidos votam 

no padre Jouquières para tal missão. A decisão é contestada pelo padre escolhido, 

porém no embate que João de Jouquières trava com Gaspar Hurtado, padre reitor 

do Colégio dos Jesuítas, acaba sendo derrotado e resolve obedecer às ordens 
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devido à ameaça de ser expulso da Companhia. Sem o prestígio de ser membro 

dessa ordem, ele não seria ninguém. 

O padre Jean, ou João de Jouquières, segue para o interior do país revoltado 

e pensando em vingança. A invasão do Rio de Janeiro acontece, então, na ausência 

do ex-marquês. Afastado de D. Garça, ele já previa que o seu rival, François 

Duclerc, viria ao encontro da Condessa. 

Padre João esteve em missão durante quatro meses e um dia e, nessa 

missão, defrontou-se com um grupo de homens chefiado por um bandeirante. O 

chefe e o grupo ordenaram severamente que o padre retornasse. O jesuíta, diante 

da ordem ameaçadora, retornou ao seu colégio no Rio de Janeiro. Quando lá 

chegou, a invasão já tinha acontecido e ele teve notícias do que aconteceu com Alda 

e Duclerc. Segundo seu informante, um dos estudantes do colégio, o corsário foi 

perseguido, mas fugiu velozmente e foi parar na casa do almoxarife Albernaz (o 

falso marido de Alda). O estudante ainda informa que a casa foi destruída por uma 

bala de canhão. O padre questiona o estudante a respeito de Albernaz e de Alda e 

recebe a resposta de que Albernaz morreu em uma explosão no paiol da Alfândega 

e que Alda estava viva e foi morar em uma casa próxima à casa de um tenente onde 

estava morando Duclerc. João de Jouquières ficou enfurecido com tais informações, 

ele percebeu que Alda e Duclerc o enganavam. 

O reencontro de Dona Garça com o corsário foi turbulento, ele mostrou-se 

excessivamente enciumado por ela ter um relacionamento com João de Jouquières. 

No entanto, essa crise passou rapidamente e eles se mantiveram juntos. Um dia 

quando o casal se encontrava dormindo, o padre João chega e mata Duclerc. Alda, 

ao acordar e ver a cena, ordena ao padre que também a mate. O padre, de início, se 

nega, mas ao ouvir da mulher que ela não o amava e que seu verdadeiro amor era o 

corsário ali morto, então ele a golpeia com o punhal e, de volta à sua cela, toma um 

frasco de veneno. Eis o final da trágica história publicada no folhetim: 

 
 
No dia seguinte espalhava-se por todo S. Sebastião a notícia da morte 
misteriosa de Duclerc. 
Em vão se fizeram pesquisas para a descoberta do assassino do capitão 
francês e da bela italiana. 
Mas deu muito o que falar a estranha coincidência de ter sido encontrado no 
mesmo dia, no leito da sua cela do colégio, o corpo inanimado do padre 
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João de Jouquières e junto ao seu cadáver um vidro de veneno e um punhal 
tinto de sangue. (1999, p. 132) 

 

Uma trágica história de amor publicada em folhetim nos tempos da Avenida 

Central! A literatura gótica tem como marca a presença de elementos e situações 

bem avessos à racionalidade científica, como satanismo, mistério, paixões 

arrebatadoras, acontecimentos obscuros. Esses elementos estão intimamente 

relacionados com as mais profundas pulsões humanas. A presença dessa narrativa 

na obra já torna patente, de início, a oposição entre o pensamento científico nos 

tempos modernos e a emoção e o mistério relacionados ao passado. 

Desde o início de O subterrâneo do Morro do Castelo, nós nos deparamos 

com várias oposições carregadas de sentidos e diferentes passagens com o riso 

carnavalesco. A principal delas se mostra através do espaço físico, ou seja, a área 

do morro do Castelo em oposição ao espaço moderno da Avenida Central e seus 

engenheiros. A partir dessa, outras oposições surgem, como a presença 

contrastante de pessoas de diferentes condições econômicas e culturais em torno da 

descoberta das galerias; O Sr. Coelho e os sábios engenheiros; o espaço suburbano 

e a área moderna do Rio; os mistérios do Sr. Coelho e o saber técnico e positivista 

dos profissionais de engenharia. 

A narrativa, conformada por amor-aventura-morte, é destoante do clima de 

racionalidade sobre o qual Lima Barreto discursou nessa obra. Algumas passagens 

que comprovam isso são interessantes para se estudar as nuances que essa 

oposição apresenta. O jornalista, quando fala das narrativas românticas encontradas 

entre os velhos papéis apresentados a ele pelo Sr. Coelho, já menciona sutilmente o 

confronto dessas histórias com aquele momento de modernidade: 

 
Entre os preciosos documentos pertencentes ao nosso precioso informante, 
e de cujo conteúdo temos transmitido aos leitores a parte de que ele não faz 
absoluto segredo, ressaltam algumas narrativas da época, sobre casos de 
que foram teatro os subterrâneos do morro do Castelo, narrativas estas que 
pelo seu requintado sabor romântico, bem merecem a atenção do público 
carioca, atualmente absorvido em conhecer nos mínimos detalhes a história 
daquela época legendária. [grifo meu](1999, p. 58) 

 

Ao dizer que as histórias românticas encontradas merecem a atenção do 

público carioca naquele momento em que aquele lugar novamente se destaca, o 

jornalista exibe a necessidade do mistério, da emoção e da fantasia nos tempos 
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modernos. Isso é reforçado em vários momentos quando ele comenta sobre a 

narrativa D. Garça: 

 
Trata-se da história de um desses amores sombrios, trágicos, quase 
medievais, cheirando a barbacã e a castelo ameado; e que por uma singular 
recapitulação histórica, na Idade Moderna, a América do Sul foi teatro. 
Não é narrativa de uma dessas afeições de nosso tempo, convencionais e 
pautadas; é a do despreender de um forte impulso d’alma irresistível e 
absorvente. 
Um velho códice manuscrito em italiano dos meados do século XVIII conta-
o; e pela dignidade do seu dizer e pela luz que traz a um ponto obscuro da 
história de nossa pátria, merecia que, transladando-o para o vernáculo, não 
o mutilassem em uma forma moderna, que o desvigoraria sobremodo. 
Consoantes as altas autoridades filológicas e literárias, ao português de 
Gusmão, ou melhor, de Pitta, coevos com certeza do autor dele, devíamos ir 
buscar o equivalente de sua fogosa e hiperbólica linguagem; entretanto, não 
nos sobrando erudição para empresa de tal monta, abandonamos o 
propósito. 
Guardando no tom geral da versão o modo de falar moderno – embora 
imperfeito para exprimir paixões de dois séculos atrás, aqui e ali, 
procuramos com um modismo, uma anástrofe, ou com uma exclamação 
daquelas eras, tingir levemente a narração de um matiz arcaico. (1999, p. 
60-61) 

 

No início dessa passagem apresentada, o narrador afirma ser a América do 

Sul, na Idade Moderna, o palco dessa história por uma recapitulação histórica. Logo, 

dois tempos e dois espaços, respectivamente, se opõem e dialogam no discurso do 

autor: o medieval e o moderno, o espaço europeu e o sul-americano. Logo em 

seguida, o jornalista afirma não ser D. Garça uma narrativa como as que circulam 

por aquele momento, ou seja, convencionais e pautadas. A história encontrada, 

segundo ele, transborda de emoções, está intimamente ligada aos impulsos da alma 

e é irresistível e absorvente. Além disso, a linguagem da história apresenta-se bem 

diferente da linguagem daqueles tempos atuais. Toda essa descrição da narrativa 

romântica por parte do jornalista aponta para a ênfase que o poder dava ao 

racionalismo cientificista no tempo da Avenida Central e que o autor combate. No 

entanto, esses antagonismos que circulam em torno da narrativa D. Garça vão 

abrindo espaço para reflexões que vão além das oposições que de início vemos. 

Segundo, Carmem Lúcia: 

 
A celebração da ciência e da objetividade propõe subordinar a etnologia, a 
arte, a literatura e a história ao exame racional da experimentação e aos 
ditames do determinismo do meio e da hereditariedade. Nessa perspectiva, 
o conceito histórico deixa de ser exterior ao real para se tornar o próprio real 
em movimento; a ação e conhecimento não se separam em uma proposta 
de transparência entre a narração histórica e o vivido. Nega-se o valor ao 
irracional, à imaginação, ao variado, ao multicor. (FIGUEIREDO, 2006, p. 
127) 
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As considerações de Carmem Lúcia abrem espaço para uma discussão 

interessante sobre essas oposições que encontramos em o Subterrâneo do Morro 

do Castelo, principalmente no que diz respeito à narrativa D. Garça. Essa 

racionalidade no exame da literatura e da história, nós a encontramos no discurso 

crítico de Lima Barreto através da inserção no folhetim dessa narrativa romântica. 

No entanto, como já afirmamos, essas grossas oposições quando olhadas bem de 

perto vão formando nuances. Entremos em detalhes. 

A história dos três amantes no discurso do narrador opõem-se ao 

racionalismo pela exacerbação do sentimento, que é demonstrado pela linguagem. 

A linguagem e o sentimento transbordante estão intimamente relacionados ao tempo 

passado, e o tempo passado (medieval) e moderno se associam, respectivamente, 

como já dissemos, a diferentes espaços geográficos: Europa e América do Sul. Até 

agora encontramos nessas associações uma leitura racional e linear do processo 

histórico e não é crível que essa visão simplista esteja presente no discurso de Lima 

Barreto. Lembremos da visão profunda do autor em M.J. Gonzaga de Sá, obra em 

que ele tanto refletiu sobre tempo e história. Entender a narrativa D. Garça na 

estrutura de O subterrâneo do Morro do Castelo simplesmente como símbolo do 

tempo passado (superior em emoção e impulsos humanos) em oposição ao tempo 

presente (inferior pela racionalidade exacerbada) é atribuir ao discurso de Lima 

Barreto uma visão espelhada daquela visão linear da racionalidade “científica” 

acerca do processo histórico. Encontramos na ironia, nuances que quebram essa 

visão. 

Antes de se deter em detalhes do velho códice, o narrador comenta sobre 

uma observação de Von Martius a respeito das lendas de tesouros no Brasil: 

 
O grande Von Martius, cujos trabalhos sobre a nossa natureza e sobre a 
etnografia sul-americana merecem o aplauso dos institutos dos sábios de 
todo o mundo, faz notar que no Brasil as lendas sobre os tesouros ocultos 
substituem as dos sombrios castelos medievos que são o encanto dos 
povos ribeirinhos do Danúbio e, sobre os quais grandes gênios da arte têm 
bordado obras de um pichoso lavor estético em todos os moldes da fantasia 
humana, seja a música, a pintura, a poesia ou o romance. (1999, p. 58-59) 

 

Martius foi um entre vários outros cientistas viajantes que estudaram o Brasil 

no século XIX. Nesse século, foram inúmeras as expedições científicas às terras do 
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Novo Mundo visando a pesquisas geográficas, botânicas, zoológicas e etnográficas. 

Além de interesses políticos e econômicos nessas expedições, vislumbrava-se com 

elas a possibilidade de encontrar nas terras pesquisadas vestígios de estágios 

passados da humanidade pelos quais a Europa já teria vivido (SCHWARCZ, 1993). 

A menção do narrador a Martius e às considerações que ele faz a respeito das 

lendas brasileiras não é por acaso. A afirmação do botânico reproduzida em discurso 

indireto pelo narrador aponta para uma visão científica linear do processo histórico 

quando ele afirma que as lendas dos tesouros substituem às dos castelos 

medievais. É como se o Brasil estivesse passando por um estágio já defasado no 

continente europeu. A possível ironia nas observações elogiosas a Von Martius por 

parte do narrador já é o indicativo de uma discordância dessa associação rígida 

entre atraso-passado/progresso-futuro.  

Mais adiante, quando comenta da necessária presença feminina nas lendas, 

o narrador tece outros comentários sobre o morro do Castelo que tem a ver com as 

afirmações que ele reproduziu de Martius: “Pois o nosso morro do Castelo neste 

ponto também nada fica a dever aos castelos feudais da Idade Média” (1999, p. 60). 

Esse trecho parece comprovar uma concordância do jornalista narrador com a 

relação estabelecida pelo botânico bávaro entre lendas europeias e brasileiras no 

tempo. Ao afirmar que o morro nada deve aos castelos europeus, o narrador faz 

uma comparação favorável ao Brasil e, automaticamente, parece cair numa 

aceitação do pensamento linear das palavras de Martius na obra. No entanto, a 

passagem torna mais rica a discussão e mostra e direciona para pensamentos 

interessantes no discurso do narrador. 

Quando afirma que o morro do Castelo “nada fica a dever aos castelos 

feudais da Idade Média”, o jornalista mostra-se num ponto de enunciação isento de 

preconceito referente a esse “obscuro” tempo passado. Ele ironiza esse pensamento 

linear. E aí que podemos perceber a narrativa D. Garça não apenas como uma 

oposição aos tempos modernos “exageradamente racionais”, mas sim como um 

diálogo entre diferentes tempos naquele momento de descobertas das galerias 

subterrâneas. Esse diálogo é mais perceptível na estruturação de O subterrâneo do 

Morro do Castelo quando atentamos para a forma que a narrativa romântica é 

inserida na obra e para algumas considerações do jornalista sobre ela. 
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Inicialmente, ao abordarmos a narrativa D. Garça, observamos se tratar de 

uma narrativa romântica publicada em um veículo de comunicação moderno e 

objetivo. Isso, antes de ser uma oposição frontal, é um diálogo. Podemos entender 

que a emoção, a fantasia, o mistério e o “irracional” não são exclusividades do 

tempo passado e muito menos sinais de atraso. Embora isso passe por um processo 

de ocultamento, nos tempos intitulados de modernos, essas marcas humanas 

existem e dialogam com outros pensamentos na sociedade. Um veículo de 

comunicação moderno, marcado pela objetividade, servir de meio para uma 

narrativa misteriosa e exageradamente emocional nos permite entender que a 

racionalidade e emoção não se excluem, elas coexistem e dialogam. 

Na citação que fizemos anteriormente das páginas 60 e 61 de O subterrâneo 

do Morro do Castelo, o jornalista narrador deixa evidente a constituição de um 

diálogo entre tempos, ele tece considerações sobre a linguagem do velho códice e 

sua adaptação para uma publicação jornalística. Ele afirma que o velho códice ao 

ser publicado necessitaria, de acordo com as altas autoridades filológicas, de uma 

adaptação da linguagem para os tempos atuais e, ao mesmo tempo, essa 

adaptação deveria ser cuidadosa, buscando uma expressão equivalente à do 

original para não desvigorar e mutilar a narrativa ultrarromântica numa linguagem 

moderna. Ele acrescenta, usando o plural de modéstia, que não “sobrando erudição 

para empresa de tal monta”, abandonou o propósito. Percebemos uma ironia em 

relação aos exageros da linguagem e o apego aos mandamentos das “altas 

autoridades” filológicas. Tanto que o repórter opta pela publicação numa linguagem 

moderna, porém preservando em alguns pontos construções linguísticas capazes de 

oferecer um colorido arcaico à narrativa. 

Quais sentidos são possíveis de construir dessas considerações do repórter 

narrador? Embora D. Garça seja uma história produzida no século XX por Lima 

Barreto, ela se apresenta no tempo das publicações de O Subterrâneo do Morro do 

Castelo como uma das narrativas que conta o passado da vida carioca, tanto pela 

linguagem como pela escolha da temática envolvendo mistério, amor, aventura e 

morte. Sua inserção em um folhetim de um jornal numa linguagem 

predominantemente moderna, no entanto, deixa patente que ela não narra só o 

passado, mas também aquele presente em que o morro do Castelo é arrasado. 



232 

 

O interesse do repórter pela história circula mais em torno da sua essência do 

que pela sua organização linguística, logo fica evidente que há um discurso sobre a 

racionalidade negadora de alguns valores do passado. Porém, a história numa 

escrita moderna faz com que ela alcance a população e mexa com pulsões humanas 

e valores que nunca deixaram de existir nos tempos da Avenida Central. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo são dois grandes 

discursos carregados de problematizações sobre as consequências do pensamento  

“científico” na sociedade brasileira no período da Primeira República. Essas duas 

obras aqui estudadas pertencem a momentos distintos da trajetória de Lima Barreto 

e ambas trazem declaradamente temáticas de teor sociopolítico, que é uma marca 

identificadora da produção literária do autor e que revela um pouco, ou muito, do seu 

ponto de enunciação.  

O subterrâneo do Morro do Castelo foi publicado em 1905 no jornal O Correio 

da Manhã. A narrativa nasceu a partir de uma das fases da destruição do morro do 

Castelo no governo do presidente Rodrigues Alves e foi construída e apresentada ao 

público durante o processo de arrasamento daquele lugar. A construção da obra é 

coetânea ao acontecimento que ela narra e sua publicação se deu em fatias a partir 

do dia 28 de abril de 1905. Esse momento faz parte da fase inicial do autor nas 

letras. 

Se O subterrâneo do Morro do Castelo se dá na fase inicial de Lima Barreto, 

Os Bruzundangas são publicados em crônicas no semanário A.B.C. em 1917 e 

postumamente em forma de romance no ano de 1922. A primeira notícia que se tem 

da idealização dessa obra foi dada pelo próprio Lima Barreto num artigo publicado 

na Gazeta em 1911.  

O fato de haver essa diferença temporal na construção e publicação dessas 

obras, uma no início da carreira do autor e a outra nos momentos finais de sua 

produção jornalística e literária, não quer dizer, absolutamente, que um desses 

trabalhos seja superior ao outro. Normalmente, acredita-se que os anos de 

experiência contribuem para a boa produção literária e se esquece de que, muitas 

vezes, a criação de uma boa obra independe disso. Tanto O subterrâneo do Morro 

do Castelo quanto Os Bruzundangas são obras de boa qualidade, independente da 

fase em que cada uma foi produzida. Beatriz Resende, de certa maneira, corrobora 
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essa nossa afirmação quando, a partir da apresentação de um belo trecho de um 

artigo de Lima Barreto sobre o Rio de Janeiro publicado em 1º de janeiro de 1905, 

afirma que, nessa época, o autor “ignorado pelo público ou editores, [...] já estava 

pronto” (1999, p. 12). 

No cotejamento das duas narrativas, fica evidente que Os Bruzundangas e O 

subterrâneo do Morro do Castelo se aproximam em alguns aspectos e se 

diferenciam em outros, tanto no que se refere ao trabalho de conformação das 

obras, quanto o discurso que há nelas sobre a “sciencia”. Um dos pontos 

importantes dessas duas narrativas é o trabalho criativo com a forma literária e com 

o riso, harmonicamente casados com as intenções discursivas do autor sobre as 

questões sociopolíticas, como a questão da “sciencia”, que focamos neste nosso 

trabalho. 

Inicialmente, sobre a conformação dessas criações, pudemos perceber que a 

proximidade maior entre as duas se dá pelas marcas do gênero jornalístico 

literariamente trabalhado, aliás, traço comum em quase todas as produções do 

autor. Ambas foram primeiramente publicadas em jornal. Tendo em vista que esse 

meio de comunicação existe a partir das questões do tempo presente de uma 

coletividade, a publicação em jornal já é um forte indicativo do diálogo patente que o 

autor mantinha com o público sobre as questões da atualidade do seu tempo. 

Também essa proximidade entre a produção jornalística e a literária torna-se 

interessante se pensarmos que ela ofereceu ao autor maiores possibilidades de 

abordar as conflitantes situações da sua sociedade e do seu tempo. 

A familiaridade de Lima Barreto com o gênero jornalístico é mais intensa, 

especificamente, pelo apego do autor com a crônica. A atenção que ele dispensa 

aos detalhes na revelação do momento daquela atualidade, a linguagem clara e 

cotidiana e o tratamento que ele dá à movimentação daquela atualidade da vida 

urbana carioca são indicativos da sua intimidade com esse gênero discursivo. A 

crônica, de diferentes formas, está presente tanto em Os Bruzundangas quanto em 

O subterrâneo do Morro do Castelo dialogando com outros gêneros.   

Os Bruzundangas são um conjunto de crônicas conformados em um 

romance, uma narrativa sem um tradicional enredo que as organiza internamente em 

uma sequência. Essas crônicas circulam em torno objetivo maior em evidência na 
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obra, que é apresentar satirizando a administração do Brasil no recorte temporal da 

Primeira República. Nessa construção, encontramos o diálogo entre diferentes 

gêneros discursivos e o trabalho com as diversificadas formas do riso como a ironia, 

a caricatura, o riso carnavalesco, principalmente, e a sátira. Nela, há um diálogo de 

gêneros e esse carnaval tem muito a ver com as intenções discursivas do autor 

sobre os problemas do cientificismo. 

A crônica é a pequena e a grande narrativa dos fragmentos da vida urbana e 

ela é predominante nesse texto de Lima Barreto. O caráter flexível desse gênero 

permite a inclusão de elementos da estética das narrativas de viagem na obra e daí 

um diálogo interessante construído pelo autor entre esses dois gêneros. Aliás, não 

só a flexibilidade do gênero, mas também o manejo do escritor importa nesse tipo de 

produção escrita. Sobre esse trabalho com a crônica, valem aqui as palavras de 

Beatriz Resende apontando para a criatividade de Lima Barreto ao lidar com esse 

gênero: “Suas crônicas se modernizavam e modernizavam o gênero. Adequando-se 

aos novos modelos de imprensa, tornaram-se menores, mas ainda mais 

contundentes, apesar do frequente recurso ao humor satírico rascante” (2004, p. 20). 

Em Os Bruzundangas está patente o trabalho criativo do autor com a crônica em 

diálogo com a narrativa de viagem.  

Os textos de viagem, normalmente usados para se abordar um lugar distante, 

têm como marcas a descrição e o distanciamento do narrador da terra que ele 

descreve. Lima Barreto trabalha o olhar de um viajante para uma terra estrangeira e 

esse olhar possibilita a estranheza e o riso diante da organização social desse país 

e dos hábitos dos seus líderes. Esse viajante é também um jornalista que publica 

crônicas sobre o exótico país dos bruzundangas. O diálogo que o autor estabelece 

entre elementos estéticos da crônica com caracteres da narrativa de viagem amplia 

as possibilidades de expressão da obra ao se apresentar a Bruzundanga se 

pensando o Brasil. Esse diálogo entre esses dois gêneros e o riso diversificado na 

apresentação da exótica terra fazem com que o olhar sobre essa nação se dilate, 

permitindo uma visão que vai além da unilateralidade com que se vê a ordem social 

vigente predominando sobre uma pluralidade de grupos. 

No tocante ao trabalho com a temática que foi objeto de nosso estudo, a obra 

Os Bruzundangas passeia por várias questões relacionadas à “sciencia” no tempo 
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de Lima Barreto. Ela aborda a questão da excessiva racionalidade na ordem social, 

o olhar direcionado para as teorias europeias e a desconsideração da diversidade 

social e cultural do país ao se tomar medidas pautadas em matrizes estrangeiras de 

organização social adaptadas aqui de acordo com as conveniências de grupos 

sociais. Porém, o discurso de Lima Barreto nessa obra sobre os corolários da 

“sciencia” centra-se na questão dos doutores no Brasil do primeiro momento da 

República. O autor aponta para a trajetória e o lugar desses representantes do saber 

“científico”, desde a família bem situada socialmente até os cargos públicos, e para o 

poderio dessa classe que, em nome da “sciencia”, interferia nas mais diferentes 

instâncias sociais, desde às letras até à economia. Pudemos perceber bem esse 

direcionamento para o bacharelismo no Brasil da República Velha na situação 

risivelmente carnavalesca que o autor constrói envolvendo a personagem 

Felixhimino Ben Karpatoso. Nos hábitos e indumentária desse doutor, Lima Barreto 

evidencia a necessidade exagerada de uma estética da “sciencia” para que esta se 

firme na sociedade e, nessa estética, o indicativo da distinção social de um grupo 

que usa a estética e o discurso cientificistas como forma de alcançar e manter 

privilégios na sociedade. 

O subterrâneo do Morro do Castelo, como Beatriz Resende definiu (1999), é 

um “Folhetim de Lima Barreto”. Diferentemente de Os Bruzundangas, nele, há um 

enredo organizador da sequência da história ou das duas histórias que estão na 

obra. A partir do escândalo carnavalesco da descoberta de uma galeria subterrânea 

vem à tona, através da revelação de um velho manuscrito, uma calorosa história de 

amor que ocorreu no passado do morro do Castelo. Essa história é publicada em 

partes juntamente com as notícias do arrasamento do morro pelo jornalista narrador. 

O folhetim nessa obra do autor possui uma conformação diferente da conformação 

dos folhetins tradicionais. O espaço no jornal que costumeiramente se destinava a 

publicações diversas e que, costumeiramente, trazia diferentes tipos de narrativas, 

como melodramas e aventuras (BORRELLI, 1996, p. 57-58), apresenta-se na obra 

num diálogo com outros gêneros. Nesse diálogo entre gêneros está uma 

proximidade entre Os Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo e, ao 

mesmo tempo, uma diferença, pois apesar de ele acontecer nas duas narrativas, em 

cada uma se dá com gêneros diferentes.   
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Se em Os Bruzundangas, há, principalmente, o diálogo da crônica com 

elementos estéticos da narrativa de viagem, em O subterrâneo do Morro do Castelo 

ocorre o diálogo entre elementos do folhetim, da crônica e da literatura gótica. O 

mistério, o derramamento emocional, a aventura e a paixão proibida do gênero 

gótico apresenta-se em O subterrâneo do Morro do Castelo a partir da narrativa “D. 

Garça”. A inserção dessa aventura amorosa em um folhetim do início do século XX 

expõe o pensamento aparentemente radical no discurso do autor em relação à 

racionalidade da “sciencia” na ordenação da sociedade. O jornalista que narra deixa 

patente seu discurso sobre a oposição entre razão e emoção quando vai publicar em 

jornal o velho manuscrito com a história de amor do passado, ele se preocupa em 

não mutilar a linguagem do códice e afirma que a história “Não é narrativa de uma 

dessas afeições do nosso tempo, convencionais e pautadas; é a do desprender de 

um forte impulso d’alma irresistível e absorvente” (1999, p. 60). Porém, nas frestas 

dessa radicalidade do discurso de Lima Barreto é possível ver nuances que mostram 

não um total antagonismo aos pensamentos científicos, mas reflexões sobre a 

rigidez desses pensamentos. 

 Em Os Bruzundangas também está presente, porém com um enfoque menor, 

essa questão da “sciencia” que envolve a oposição entre razão e subjetividade, 

basta nos lembrarmos da epígrafe bíblica no início do capítulo “Os Samoiedas” para 

percebemos isso.   

Na narrativa do morro do Castelo, há uma construção marcada por elementos 

que apontam para essa forte oposição entre razão e emoção nos tempos de 

derrubamento do morro do Castelo e da construção da Avenida Central. O diálogo 

com elementos da literatura gótica apresenta-se como um recurso no jogo de 

contrastes que o autor arquitetou para discursar sobre a “sciencia”. Os traços do 

gótico na obra servem para exibir a questão do ocultamento das pulsões e da 

subjetividade humanas pela pressão cientificista no momento das reformas urbanas 

e culturais no Rio. São vários os indicativos disso na obra, como o fato de o 

manuscrito com a narrativa gótica ter vindo à tona a partir do escândalo na 

descoberta de uma passagem subterrânea. O subterrâneo é muito simbólico na 

obra. A personagem que apresenta esse manuscrito ao repórter é ligada ao mistério 

e a outras formas de se explicar a vida. Essa oposição entre racionalidade e emoção 

vai se alastrando e se apresentando tanto nos diferentes espaços quanto nas 
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diferentes culturas do Rio. O morro do Castelo e a Avenida Central são dois 

cronotopos que ostensivamente mostram essa oposição construída por Lima 

Barreto. Neles, está o discurso sobre a interferência “científica” no espaço urbano 

carioca e, consequentemente, na vida cultural da cidade. O morro é um cronotopo 

que escandalosamente explode de sentidos, ele é altamente carnavalesco, para ele 

tudo converge, até os espíritos do passado, como o marquês de Pombal. É um 

espaço que se mostra antagônico e, ao mesmo tempo, dialogante com o 

esquadrinhamento racional que assola a sociedade. Essa convergência para o 

morro lembra uma situação carnavalesca da obra de Cervantes. Nela, há uma 

estalagem em que ficam D. Quixote e Sancho e as mais diferentes personagens e 

situações vão aparecendo por ali. 

A figura do doutor, não de forma central como em Os Bruzundangas, também 

está presente em O subterrâneo do Morro do Castelo. O foco na obra não recai tanto 

sobre os privilégios sociais do doutor, mas da posição deles diante da onda 

cientificista vinda da Europa. A maneira como esses homens circulam atrapalhados 

em torno dos mistérios advindos daquele lugar é reveladora do quanto o autor 

considerou precário e limitado o saber desses profissionais diante da imensa 

diversidade de uma sociedade. Em tempos de propagação da racionalidade 

científica pelo mundo, o discurso de Lima Barreto nessa obra explora bem as 

consequências da “sciencia” aqui no Brasil a partir de uma localidade no Rio de 

Janeiro.  

Enfim, é uma construção arquitetada em fortes contrastes, porém, além desse 

discurso em claro-e-escuro, o texto apresenta nuances que ultrapassam esses 

antagonismos estruturadores da narrativa. Essas nuances, que vão surgindo no 

decorrer da apresentação das oposições, são reveladoras do quanto é plural uma 

cidade como o Rio de Janeiro e do quanto nela convivem o passado e o presente, a 

racionalidade e a subjetividade e as culturas mais distintas. 

Quanto ao trabalho com o riso nas duas obras, apesar de já termos feito aqui 

algumas considerações, alguns comentários a mais são convenientes. O 

predominante nas duas criações é o riso carnavalesco que se aproxima em alguns 

aspectos e se diferencia em outros em cenas das duas narrativas. Em Os 

Bruzundangas, a característica desse riso que mais aparece é a ambivalência. É 



239 

 

possível perceber isso logo no início, a partir do significado do nome do país 

(algaravia, desordem, bagunça) em oposição ao ideal de nação propagado pelos 

seus líderes. Essa ambivalência está no tratamento dado aos pomposos literatos da 

escola Samoieda e aos doutores. As vestimentas exóticas, os hábitos europeizados, 

os anéis indicativos da hierarquia doutoral são elementos carnavalescos que 

compõem um quadro risível e ambivalente marcado, ao mesmo tempo, pelo 

enaltecimento e pelo destronamento da casta dos doutores. Essas ambivalências 

são carregadas de sentidos, que exploramos no capítulo dedicado a essa obra. Em 

menor grau está o escândalo nas construções com o riso em Os Bruzundangas. Nós 

o encontramos na trajetória do doutor Karpatoso, na sua ascensão a partir de uma 

crise econômica pela qual o país passava e na situação de sua morte. Também a 

seção jornalística “De Cócoras” é ambivalente, ao mesmo tempo que é uma espaço 

no jornal destinado às pessoas elegantes, serve para retirar essas pessoas desse 

ideal de elegância e colocá-las na condição escatológica de humanos. O nome da 

secção sempre destacado com aspas não deixa dúvida da dualidade desse riso. 

Enquanto a ambivalência predomina na arquitetura de Os Bruzundangas, o 

escândalo nas construções com o riso carnavalesco está mais presente em O 

subterrâneo do Morro do Castelo. A narrativa começa com a escandalosa 

descoberta de uma galeria subterrânea no morro e esse acontecimento atrai a 

atenção de inúmeras e diferentes pessoas para aquele lugar. Advindas dessa 

descoberta, cenas risíveis vão surgindo. Nessa aglomeração acontece a aparição 

não menos escandalosa do Sr. Coelho, um homem misterioso que assusta a equipe 

do jornalista narrador da história ao revelar segredos do passado do Morro do 

Castelo e dos doutores que administravam os trabalhos de escavação naquele local. 

A sessão espírita, contada pelo Sr. Coelho, em que Paulo de Frontim se descobre 

como a reencarnação do marquês de Pombal é também carnavalescamente 

escandalosa. Além disso, ainda há as atrativas movimentações em torno das lendas 

dos tesouros dos jesuítas enterrados no morro e a exótica narrativa amorosa. Enfim, 

as duas obras apresentam traços da linguagem carnavalesca e cada uma traz si 

diferentes manifestações desse processo de carnavalização pelo qual a literatura 

passou durante séculos. 

De tudo que analisamos das duas obras, vale considerar o trabalho do autor 

com a forma literária. Não uma forma (ou fôrma) padronizada, mas o trabalho 
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criativo com a estética da obra no intuito de discursar sobre os corolários da 

“sciencia” no Brasil. Diferentemente do que se costuma pensar do fazer literário de 

Lima Barreto, pudemos perceber nitidamente sua criatividade em relação à temática. 

A crítica sempre apontou muito para o teor sociopolítico como caracterizador 

principal das produções do autor e deixou de olhar mais atentamente para o seu 

trabalho formal.  

Carlito Azevedo, no posfácio de O subterrâneo do Morro do Castelo, afirma 

que a obra “nos ajuda a perceber melhor que a evolução de Lima Barreto não se 

deu a partir de narcísicos refinamentos formais, mas de uma proximidade cada vez 

maior com a matéria suja da vida e dos dias” (1999, p. 137). Realmente, o ponto de 

partida do autor e o seu trajeto literário têm como chão as questões da vida e da 

sociedade. A forma literária nessas duas obras se organiza em torno disso. Bem 

diferente do que se acreditava no passado a respeito do trabalho literário do autor, a 

forma importa sim, mas desde que organizada internamente, em consonância com o 

conteúdo da obra e não a partir de padrões formais externos. Nas duas criações 

literárias, a forma é trabalhada criativamente em relação à matéria prima: a vida e a 

sociedade. 

A análise desses dois textos aqui feita também nos mostra como o trabalho 

formal criativo com os gêneros e com as diferentes formas do riso foi necessário 

para se discursar sobre questões como a “sciencia” na sociedade brasileira. Seria 

complicado refletir literariamente sobre a sociedade do primeiro momento 

republicano seguindo padrões formais eleitos como ideais por um grupo de 

escritores. No decorrer deste trabalho, mencionamos Bakhtin através de Paulo 

Bezerra (2004) ao tratarmos do romance como gênero em formação e abrangente. 

Com esse gênero em construção é capaz de se pensar melhor esse grande 

processo por que todos nós passamos chamado história. Sentimos na pluralidade 

desses trabalhos de Lima Barreto com os gêneros e com o riso conformados num 

romance a tentativa de dar conta de um momento da história do Brasil além dos 

discursos oficiais. 

Expostos pontos que distanciam e aproximam as duas narrativas, podemos 

afirmar também que os dois corpora aqui analisados apresentam marcas bem 

atípicas no conjunto de obras de Lima Barreto. Embora Os Bruzundangas se 
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aproximem de Coisas do Reino de Jambom pelo teor satírico e pela conformação 

em crônicas, desde Recordações do escrivão Isaías Caminha até Clara dos Anjos, 

nos deparamos com narrativas mais tradicionalmente organizadas na produção 

literária do autor.  

Os Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo apresentam 

organizações que os diferenciam das criações mais conhecidas de Lima Barreto. O 

diálogo patente entre gêneros discursivos é um diferencial. Uma narrativa de teor 

gótico em diálogo com as crônicas que narram as obras de modernização da cidade 

em O subterrâneo do Morro do Castelo e o grande quadro do Brasil apresentado por 

crônicas que dialogam com elementos da narrativa de viagem em Os Bruzundangas 

são traços distintivos dessas duas obras no conjunto de obras do autor. 

Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909), Numa e a Ninfa (1915-1917), 

Triste fim de Policarpo Quaresma (1916) e Vida e morte M. J. Gonzaga de Sá 

(1919), Clara dos Anjos (1904-1922) trazem questões sociopolíticas, porém sempre 

apresentando personagens envolvidos em um enredo e o tradicional personagem 

central da narrativa. Em Os Bruzundangas não há um enredo que estabeleça uma 

sequência e em O subterrâneo do Morro do Castelo, embora haja a romântica 

história de amor na obra, essa história não é o principal e sua protagonista e os 

personagens que a cercam são secundários em relação à temática maior da 

narrativa: o morro do Castelo no tempo das reformas no Rio. Nas duas criações, a 

abordagem das questões sociopolíticas é patente e colocada em primeiro plano e 

nelas não há protagonistas.  

As duas obras que estudamos neste trabalho, como afirmamos no início, são 

dois grandes discursos sobre os corolários da “sciencia” na sociedade brasileira no 

tempo de Lima Barreto. Esses discursos são complementares, cada uma dessas 

criações literárias traz diferentes consequências do pensamento “científico” no 

Brasil. Um dos pontos importantes nas abordagens feitas nessas duas narrativas é a  

de serem construções reveladoras de um país à margem da produção científica 

europeia e que tentava se situar entre as nações civilizadas. 

Os Bruzundangas são um discurso sobre a “sciencia” no Brasil que foca, 

principalmente, a questão dos doutores. Lima Barreto interpreta radicalmente a 

relação entre essa classe e a “sciencia”. Ele exibiu a apropriação desta última por 
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parte dos doutores como uma forma de manutenção de privilégios sociais de grupos 

em uma sociedade em estágio de mudança por pressões externas.  

O subterrâneo do Morro do Castelo é uma grande abordagem a respeito da 

questão da racionalidade versus emoção e da interferência científica no espaço 

urbano e cultural da cidade. Nas duas obras vemos primeiramente a radicalidade no 

trato das questões relacionadas à “sciencia”. 

De toda a análise que fizemos do discurso de Lima Barreto nessas duas 

obras a respeito da “sciencia” e das questões que a envolvem na sociedade, foi 

possível perceber de forma impactante essa radicalidade do autor no trato desses 

problemas sociais, tanto no riso ambivalente de Os Bruzundangas quanto nas fortes 

oposições de O subterrâneo do Morro do Castelo. Porém, as obras marcadas por 

essa radicalidade, que tende para o maniqueísmo, não se limitam só a esse discurso 

polarizado. 

Primeiramente, por toda obra ser ideológica, ela existe num tempo e num 

espaço e para ela convergem os mais variados reflexos dos conflitos desse tempo e 

desse espaço (BAKHTIN, 2004, p. 119). Também o lócus urbano não é um espaço 

só de cisão, mas de constantes diálogos e conflitos. Em Os Bruzundangas e em O 

subterrâneo do Morro do Castelo nos deparamos com esses conflitos e diálogos 

sociais possíveis de serem visualizados não só pelas frestas que um texto oferece 

além das intenções discursivas de um autor, mas também pelas próprias intenções 

do autor. 

As construções com o riso para atacar a interferência violenta no espaço 

urbano do Rio de Janeiro e para exibir as trapalhadas dos representantes da 

“sciencia” diante da profusão de situações na sociedade em O subterrâneo do Morro 

do Castelo, não são somente discursos maniqueístas de ataque ao autoritarismo da 

racionalidade científica, ao desrespeito à diversidade étnico-cultural do Brasil e à 

cupidez e à corrupção de nossos líderes. Da mesma forma que Os Bruzundangas 

com o riso ambivalente para os doutores e para suas articulações na sociedade 

visando a privilégios e a status não se limitam só a essa visão radical em relação a 

essa classe. 
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Ao passear pelas duas narrativas, entrevemos o próprio autor apontando para 

os conflitos e diálogos sociais em relação à “sciencia” que vão além da ambivalência 

e das oposições. São nuances, como afirmamos ao longo deste trabalho.  

Felixhimino Ben Karpatoso e sua estratégia de montar casas de ervas para se 

manter financeiramente, mostra bem a relação desse doutor com crenças mais 

populares e, de certa forma, a ciência por parte dele de que a sociedade é muito 

maior do que os seus conhecimentos “científicos”. A “jetattura”, ou mau-olhado, que 

preocupava o engenheiro Frontim a ponto de levá-lo a uma sessão espírita; o 

encontro mediúnico realizado no nobre bairro de Botafogo e os conhecimentos do 

Sr. Coelho, que seduzem uma equipe de jornalistas, são significativos exemplos na 

obra de que, na sociedade, diferentes saberes e culturas dialogam e entram em 

conflito constantemente. 

Tudo isso, as oposições, as nuances e as ambivalências, nos faz considerar 

Os Bruzundangas e O subterrâneo do Morro do Castelo dois discursos que expõem 

bem a complexidade da situação da “sciencia” aqui no Brasil no período da Primeira 

República. Os ataques ferrenhos aos doutores brasileiros e às consequências do 

cientificismo são patentes na obra, e justificáveis, mas isso não impede de ver 

também nessas duas narrativas a complicada situação em que os homens de 

“sciencia” e a organização social do Brasil se encontravam em face das pressões 

internacionais.  Como explicou, José Luis Romero (2009), o “agitado resto do mundo 

[...] nunca renunciou a integrar a América Latina no vasto âmbito do sistema 

mercantilista” e essa “integração” ou inserção por pressão externa gerou respostas 

próprias dos países latino-americanos, principalmente nas cidades. Isso nos faz 

perceber que várias respostas surgiram aqui no Brasil a partir da pressão dos países 

europeus calcada na “sciencia” enlaçada em questões da política internacional. 

Também vale pensar que as teorias europeias que aqui desembarcaram, ou 

que foram trazidas pelos nossos intelectuais, ocasionando várias respostas não 

podem ser pensadas de forma maniqueísta, simplesmente como ideias deslocadas. 

Roberto Schwarz (2012), em um texto recentemente publicado, tece considerações 

sobre análises equivocadas relacionadas ao seu ensaio intitulado Idéias fora do 

lugar (2000). Schwarz esclarece que sua intenção não era defender o lugar-comum 

que sempre emergiu ao se pensar ideias estrangeiras em relação ao país. Ou seja, 
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seu intuito não era fortalecer a crença de que todo o pensamento vindo de fora é 

estranho às nossas peculiaridades e de que nada disso serve ao Brasil, somente o 

prejudica. Muito pelo contrário, o autor aponta para discursos conservadoríssimos 

alicerçados nesse lugar-comum. O objetivo era “esclarecer as razões históricas 

pelas quais as ideias e as formas novas, indispensáveis à modernização do país, 

causavam não obstante uma irrecusável sensação de estranheza e artificialidade, 

mesmo entre seus admiradores e adeptos” (SCHWARZ, 2012, p. 132). 

A questão que Roberto Schwarz aventa nos faz pensar melhor o discurso de 

Lima Barreto sobre o que a “sciencia” desencadeou aqui no Brasil. Ao analisar as 

obras do autor carioca, faz-se necessário um olhar ciente da complexidade e do 

constante movimento que caracterizam as relações sociais. Aliás, analisar discursos 

é ter ciência de que tudo é movimento. As construções risíveis carregadas de 

ambivalência e de oposições que apresentamos e analisamos no decorrer deste 

trabalho apontam para situações graves e críticas e oferecem espaços para outras 

discussões. As teorias científicas europeias adaptadas alicerçando o pensamento e 

as ações de nossos líderes, o apego a estratos da cultura europeia e o descaso com 

os saberes brasileiros, a visão extremamente racional massacrando a subjetividade, 

o espaço dos doutores na estrutura sociopolítica do Brasil na Primeira República, 

tudo isso abre espaço para uma discussão maior. 

Se estivermos cientes da complexidade das situações, perceberemos que 

não se trata de se propor nessas construções literárias de Lima Barreto de repudiar 

todas as teorias científicas vindas do Velho Mundo, nem de se fechar à cultura 

europeia em nome de um nacionalismo cultural maniqueísta, nem substituir a 

racionalidade pela subjetividade e emoção na organização da vida, nem de enxergar 

todos os nossos “homens de sciencia” como profissionais que nada contribuíram 

para o país. Não é crível que um autor crítico como Lima Barreto, leitor de vários 

autores, antenado com os pensamentos que vinham da Europa e que faleceu com 

uma edição da Revue des Deux Mondes nas mãos, pensasse somente dessa forma. 

No conjunto de obras do escritor nos deparamos com situações que corroboram o 

que afirmamos. Em suas produções literárias, encontramos reflexões que 

ultrapassam e muito os ataques radicais em relação ao regime republicano. Se 

pensarmos, por exemplo, na profundidade de pensamento sobre a história, o 

homem e a sociedade que há em Vida e morte M.J. Gonzaga de Sá, fica mais 
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evidente essa situação. Nas próprias duas obras que aqui analisamos, apontamos 

situações que exibem nuances no discurso do autor em relação às consequências 

do pensamento científico no Brasil. 

Cabe pensar que em Os Bruzundangas e em O subterrâneo do Morro do 

Castelo, há abordagens radicais em relação à “sciencia” no Brasil, mas também 

indicativos da complexidade dessa situação e do grande e complicado diálogo que 

nosso país manteve com os países europeus produtores de ciência. Desse diálogo, 

despontam inúmeras situações, como a seleção bibliográfica que nossos intelectuais 

faziam das produções vindas do Velho Mundo, as interpretações dessas produções 

e os nomes europeus eleitos como grandes mestres da ciência. Embora o discurso 

de Lima Barreto revelasse forte incômodo e atacasse com força certas situações, é 

conveniente pensar que as nuances em suas construções revelam, além de simples 

frestas no texto, a consciência por parte do autor de que a Europa que serviu de 

berço a Gobineau também foi terra Natal de Rousseau. 

 Enfim, as duas obras que abordamos neste trabalho são discursos sobre 

esse diálogo e, como todo discurso, são vivos, inacabados e não se esgotam na 

análise que aqui fizemos. 
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