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De uns tempos a esta parte – e isto só data dos meados da república – 
tomou-se dos nossos dirigentes e mais magnatas uma vaidade 
singular: a vaidade de Botafogo e adjacências. O resto do Rio não 
existe; mas paga imposto. O Rio é Botafogo; o resto é a cidade 
indígena, a cidade negra. 

Lima Barreto1 

A visibilidade maior do projeto de modernidade implantado pelas elites políticas republicanas na Cidade do 

Rio de Janeiro deu-se pela especialização dos espaços, cuja polarização emblemática encontra-se expressa em epígrafe, 

nas palavras de Lima Barreto, pela contraposição entre duas formações discursivas (MAINGUENEAU;1998), “o Rio 

[que] é Botafogo”, de um lado, e “o resto do Rio [que] não existe mas paga imposto”, de outro lado. Ainda na citação, 

devemos assinalar a referência à temporalidade em “e isto só data dos meados da república”. Precisamos, igualmente, 

ressaltar o discurso irônico que se instala a partir da seqüência “e isto só”, uma expressão que funciona como elo 

coesivo com o que vem a seguir no texto e, ao mesmo tempo, sugere uma ruptura com os (bons) tempos de outrora. 

Como síntese possível acerca da temática do trecho em epígrafe, indicamos que haveria, segundo Lima Barreto, uma 

outra e mais profunda polarização, na qual a República, com as vaidades de seus dirigentes e de seus magnatas, adquire 

uma valoração negativa.  

O breve exercício de análise do discurso com o qual abrimos a presente comunicação debruça-se sobre uma 

pequena mas significativa parte de nossa dissertação de Mestrado (FREITAS;2003), recentemente defendida, qual seja, 

o caminho metodológico que adotamos. Assim, através da investigação das formações discursivas presentes nos relatos 

(CERTEAU;1994) de Afonso Henriques de Lima Barreto, focalizamos sua “trajetória” (BOURDIEU;2000) de 

deslocamentos no espaço-tempo da cidade do Rio de Janeiro na República Velha. Tais formações, próprias do discurso 

barretiano, estabeleceriam uma “simbólica da distinção” (BOURDIEU;1997) entre as grandes oposições sociais que se 

afirmavam para negros e intelectuais em um tempo-espaço historicamente determinado e caracterizado na dissertação 

através de duas representações, que, considerando os limites desta comunicação, têm como ícones a “cidade negra” e a 

“cidade das letras”. 

Prosseguindo em nosso exercício, que busca revelar algo do modo pelo qual interligamos História Política e 

Análise do Discurso, com incursões no campo biográfico, vejamos a seguir uma passagem da correspondência entre 

Lima e Lobato: 

Rio, 4-1-1919. 

Meu caro [Monteiro] Lobato. 

Recebi as primeiras provas impressas [de Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá]. 
Fi-las ler por um amigo, aquele a quem o livro é dedicado [Antônio de Noronha 
Santos]. (...)Muito obrigado pelas referências aos meus broquéis; e, embora o 
João do Rio se diga literato, eu me honro muito com o título e dediquei toda a 
minha vida para merecê-lo.  

Por falar em semelhante paquiderme... Eu tenho notícias de que ele não se tem 
na conta de homem de letras, senão para arranjar propinas com os ministros e 
presidentes de estado ou senão para receber sorrisos das moças brancas 
botafoganas daqui – muitas das quais, como ele, escondem a mãe e o pai. É por 
causa dessa covardia idiota que “essa coisa” não acaba... 
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Digo as daqui, porque são as que eu conheço, na montra da Rua do Ouvidor, e 
nos cochichos dos cafés, chopes e confeitarias. 

Lendo unicamente jornais, como a gente inteligente do Rio, elas só conhecem a 
literatura do seu tempo por aquilo que, como tal, neles é publicado: João do Rio, 
etc., etc.2 

Embora, na citação, Lima Barreto tenha feito críticas, com a costumeira ironia, à superficialidade dos leitores e 

leitoras dos jornais, foi nos periódicos que ele conseguiu publicar uma vasta obra entre 1902 e 1922. Podemos, 

igualmente, perceber que Barreto não ficou livre das tensões, inevitáveis para um “ator do político” (SIRINELLI;1996) 

como ele, negro e intelectual. Observamos que as relações pouco amistosas com Paulo Barreto, o João do Rio, foram 

compartilhadas com outros interlocutores, dentre os quais Noronha Santos e Monteiro Lobato. Na carta, a contundência 

da agressividade do discurso barretiano dialogava com o discurso igualmente agressivo de Monteiro Lobato em carta 

anterior, datada de 28 de dezembro de 1918, na qual, ao comentar a boa acolhida de seu mais recente “livro de contos”, 

Urupês, ele escrevera: “Cá entre nós: não sou literato, nem quero ser, porque João do Rio o é”.  

Verificamos que, ao contrário de Monteiro Lobato, Lima Barreto se orgulhava de ser “literato”, mesmo 

compartilhando essa atividade com “semelhante paquiderme”, conforme João do Rio foi nomeado. Por outro lado, Lima 

Barreto se opunha à atitude de João do Rio de “esconder mãe e pai” para negar suas origens negras, tal como faziam as 

“moças brancas botafoganas”. Na passagem, a permanência do racismo, “essa coisa” que “não acaba[va]...” foi 

atribuída à atitude de “covardia idiota” de apagamento das “negras imagens” através dos “títulos” e da “posição”. 

Frente às posições hegemônicas acerca das questões internacionais, nacionais ou locais que atravessaram seu tempo, 

Lima Barreto buscou, com paixão e risco, o caminho menos fácil da análise crítica através de uma “narratividade 

delinqüente” (CERTEAU;1994), como em:  

A Questão dos “Poveiros” 

Fui estudar alguma coisa da história das relações yankees com outros Estados 
estrangeiros; é deplorável, é cheia de felonias. Lembrei-me também como lá se 
procede com os negros e mulatos. Pensei. Se os doutrinatários que querem que 
procedamos com os japoneses, da mesma forma com que os Estados Unidos se 
comportam com eles, forem vitoriosos, com a sua singular teoria, não faltará 
quem proponha que também os imitemos, no tocante aos negros e mulatos. É 
lógico. Então, meus senhores, ai de mim e de... muita gente!3  

No artigo citado, Lima Barreto partiu do episódio da disputa entre os pescadores originários de Póvoa do 

Varzim, especializados na pesca em alto-mar, e os japoneses, imigrantes recém-chegados ao Brasil. Para além das 

tensões entre os americanos do Norte e os japoneses, o autor fez referência à opressão sofrida por negros e mulatos 

americanos. Ao expandir o campo de análise, desta maneira, ele buscou não só refletir sobre a questão fundamental da 

identidade brasileira, de imigrantes, de diferentes raças, mas, também, sobre a “questão do outro” (TODOROV;1999) 

no contexto político duríssimo do Entre-Guerras.  

Um outro exemplo que denota o significado das cartas como lugar de definição da posição de Lima Barreto 

enquanto “intelectual dessacralizado” (SIRINELLI;1996) nos círculos de sociabilidade e, sobretudo, como suporte para 

a discussão do pensamento político nas primeiras décadas do século passado, é o da correspondência entre Manuel de 

Oliveira Lima e Lima Barreto, da qual selecionamos esta carta de 1919:   

Todos os Santos (Rio de Janeiro), 29 de junho de 1919. 

Meu caro Senhor doutor Oliveira Lima. 

Muita saúde, em companhia de sua excelentíssima senhora. 
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Acabo de ler o seu artigo no A.B.C. Ele me suscitou dúvidas que, sem ter a 
pretensão de que o senhor mas esclareça, me julgo, contudo, obrigado a submetê-
las ao seu esclarecido espírito. (...)  

A minha tenção era perguntar-lhe, ao senhor, mais esclarecido e inteligente do 
que eu, mais culto e mais viajado do que eu, conhecendo bem a evolução das 
idéias e a sua transformação em sentimentos, a ditar atos quase automáticos – se 
eu, homem de cor, mulato, etc. etc., posso e devo concorrer de alguma forma 
para reforçar a influência ou o predomínio, no Brasil, dos Estados Unidos; e, 
também, se não é minha obrigação de modesto homem da pena combater de 
todas as maneiras essa influência? (...)4 

Na passagem, Lima Barreto fez uso intensivo, como estratégia discursiva, de expressões de polidez e de 

interrogações retóricas para mapear os diferentes lugares de poder naquele contexto. Na carta, o escritor não só afirmou 

sua posição claramente nacionalista como explicitou, polida mas ironicamente, um olhar sobre uma sociedade que 

apartava os dois lugares, o de intelectual e o de negro. Esse fragmento de texto é útil na constatação de algo que parece 

o óbvio: que o negro constituía um lugar à margem, em baixo, logo, da exclusão, e que o intelectual era um lugar do 

saber e, portanto, do poder de dominação. Nessa perspectiva, o que está pressuposto é, de um lado, a representação do 

intelectual do tipo tradicional (GRAMSCI;1982) e, de outro, a representação do negro sempre em posição subalterna. 

Foi nesse cenário que Lima Barreto circulou, deslocou-se. 

Em seus artigos e crônicas, Lima Barreto criticou o conceito de intelectual composto na modernidade e 

distanciado daquele outro que, tradicionalmente, considerava o eterno em detrimento do efêmero: 

Tudo hoje é intelectual e o xadrez não podia fazer exceção à regra. O football 
também o é, apesar de ser jogado com os pés; o atirar de pistola e remar em 
canoas leves, também! (...) 

O que não é intelectual são as manifestações de arte, de ciência e literatura. (...)  

O Brasil, ao acreditar em semelhante pessoal, ficará célebre no mundo, desde 
que ganhe campeonatos internacionais dessas futilidades todas.5 

Na passagem, Lima Barreto anteviu a possibilidade, hoje tornada factual, da construção da imagem “positiva” 

do Brasil através do desempenho de seus atletas nos esportes, especialmente no futebol. E a crítica aos privilégios que 

os “futeboleiros” auferiam só foi suplantada pela crítica às vantagens que os “doutores” usufruíam apenas com a 

apresentação de seus diplomas como credenciais: 

Esse espírito de dar aos “formados” os bons lugares da administração vai 
tomando vulto, vai crescendo desbriadamente com os anos da República. (...) 

Essa superstição do doutor vai de tal modo avassalando a nossa administração 
que, nas promoções, um bacharel, um engenheiro, um médico ou um dentista 
que concorra com um colega não “anelado”, em igualdade de condições ou não, 
o mais certo é ser promovido o “doutor”. Note-se que não falo de repartição 
especial. (...) 

Os seus [do nosso ensino superior] estabelecimentos são verdadeiras oficinas de 
enobrecimento, para dar títulos, pergaminhos, – como o povo chama os seus 
diplomas, o que lhes vai a calhar – aos bem nascidos ou pela fortuna ou pela 
posição dos pais.6 

 Como formação discursiva, a imagem do “diploma abre-te Sésamo” concorreu para a construção das 

oposições sociais que distinguiam a “cidade das letras” como representação do espaço de “densa concentração de 

propriedades positivas” (BOURDIEU;1997). Na perspectiva do combate ao projeto de modernidade instalado na 

República, o discurso de Lima Barreto buscou tornar perceptível que “o poder se afirma[va] e se exerc[ia] (...) sob a 

forma mais sutil, a da violência simbólica” (BOURDIEU;1997). Os efeitos do poder simbólico eram quase sempre 
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invisíveis e, portanto, precisavam ser desocultados; um desses efeitos era a crescente reserva e destinação dos “bons 

lugares da administração” para os “anelados”, sendo estes, por seu turno, exclusivamente os “bem nascidos ou pela 

fortuna ou pela posição dos pais”. Segundo Lima Barreto, até mesmo no “execrável football”, os “anelados” recebiam 

vantagens. Do mesmo artigo, destacamos:  

(...) porque os pais, tios, tutores, vendo o futuro dos filhos, sobrinhos e pupilos, 
só garantido com o “canudo de lata”, hão de empregar todos os recursos, 
processos e manhas, para obter a aprovação dos seus candidatos e vê-los afinal 
munidos com o diploma – “abre-te, Sésamo!” (...) 

Até no execrável football os doutores são as primeiras figuras entre os jogadores 
honorários.  

À proporção que os “anelados” ganham importância, iníquos privilégios, o 
ensino desanda e piora a olhos vistos, como está na consciência de todos. 

Costumo admitir que os nossos nobres doutorais venham a chegar, como os seus 
semelhantes feudais, a jactar-se de não saberem ler nem escrever, na sua 
qualidade de gentis-homens acadêmicos. 

A avaliação desfavorável do “ensino [que] desanda[va] e piora[va] a olhos vistos” reforçou a crítica aos 

“iníquos privilégios” dos “nobres doutorais”, os quais muniam-se do “canudo de lata” como se este fosse um título de 

nobreza e, em breve, não precisariam sequer saber ler e escrever, “como os seus semelhantes feudais” e “na qualidade 

de gentis-homens acadêmicos”. Segundo o texto de Lima Barreto, e como a sua própria trajetória demonstrou, os 

lugares de prestígio na “cidade das letras” estavam previamente marcados e, portanto, interditados aos do povo. Na 

crítica aos “doutores”, um dos ingredientes foi a inevitável referência à Escola Politécnica, a instituição de formação de 

engenheiros situada no Largo de São Francisco.  

O significado da passagem fracassada de Lima Barreto pela Escola Politécnica pode ser lido de dois modos 

distintos. Uma leitura mais superficial tem sido a de que a frustração de Lima Barreto por não ter conseguido diplomar-

se engenheiro explicaria sua amargura, expressa em inúmeros escritos, diante dos “doutores” e de seus privilégios. No 

entanto, a situação de Lima Barreto poderia ser interpretada de modo mais aprofundado, como um caso emblemático de 

“violência simbólica” que negros e pobres sofriam e ainda sofrem quando buscavam e buscam romper a hierarquia dos 

lugares marcados na sociedade: 

No Brasil, o doutor (e olhem que eu escapei de ser doutor), é um flagelo, porque 
se transformou em nobreza (...) 

O doutor, se é ignorante, o é; mas sabe; o doutor, se é preto, o é, mas... é branco.7 

Nos relatos do próprio Lima Barreto, há diversas passagens como essa, nas quais ele afirmou, de modo irônico, 

ter “escapado de ser doutor”. Tendo em vista a imagem consagrada do “doutor” como aquele que “sabe” e “é branco”, 

podemos colher exemplos de comentários a propósito das tensões vividas por Lima Barreto como estudante negro e 

pobre, desde 1897, quando foi aprovado nos exames e ingressou na Escola Politécnica, até 1903, quando desistiu de 

tornar-se doutor:  

Desde muito que eu desejava abandonar o meu curso. 

Aquela atmosfera da escola superior, não me agradava nos meus dezesseis anos, 
cheios de timidez, de pobreza e de orgulho. 

Todos os meus colegas, filhos de graúdos de toda sorte, que me tratavam, 
quando me tratavam, com um compassivo desdém, formavam uma ambiência 
que me intimidava, que me abafava, se não me asfixiava. (...) 

Fui perdendo o estímulo; mas, a autoridade moral de meu pai, que me queria 
formado, me obrigava a ir tenteando... (...) Os últimos anos, passei-os pelos 

4 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

corredores da escola a discutir, já afeito ao seu “ar” – agora! – ou a ler na 
Biblioteca Nacional ou Municipal; mas, sobretudo, na da própria escola.(...)  

Vivia eu nesse conflito moral desde os meus dezesseis anos, quando, aos vinte e 
um, meu pai adoeceu sem remédio, até hoje. Estava livre, mas, por que preço, 
meu Deus! Enfim... Não seria mais doutor em cousa alguma – o que me 
repugnava – nem precisaria andar agarrado ‘as abas da casaca do doutor [Paulo 
de] Frontin. Ia me fazer por mim mesmo, em campo muito mais vasto e mais 
geral!8 

Após seguidas reprovações em disciplinas do curso e, também, após a doença do pai e, ainda, após passar a 

residir no subúrbio de Todos os Santos com a família, Lima Barreto abandonou a Escola Politécnica. No mesmo 

momento, sentiu-se obrigado, por necessidade de sobrevivência, a prestar concurso para amanuense da Secretaria de 

Guerra. 

A trajetória de Lima Barreto demonstrou que, pelo caminho da educação formal, a porta para o “título” e o 

reconhecimento na “cidade das letras” estava fechada para negros e pobres. Para quem buscava uma posição valorizada 

positivamente na “cidade das letras”, nem a Escola Politécnica nem tampouco a Academia Brasileira de Letras... Restou 

como única porta entreaberta a dos “quotidianos”, através dos quais Lima Barreto conseguiu expor-se e expor sua obra 

com maior freqüência. No entanto, precisamos assinalar que nem todos os jornais e revistas acolheram os escritos, as 

idéias e a figura de Lima Barreto:  

Rio, 4-1-1919. 

Meu caro [Monteiro] Lobato. 

(...) Com a formidável venda que o livro [Urupês] de você tem tido aí, parece 
que lá a coisa é diferente. Nunca supus assim São Paulo. Penitencio-me. 

O meu Policarpo do qual tirei 2.000, há dois anos, está longe de esgotar-se, 
apesar de tê-lo vendido (a edição) quase pelo preço da impressão.(...) Isto dá a 
medida da inteligência do leitor do Rio. Há uma coisa que ele pede ao autor: 
posição.(...) Além disso, uma outra coisa influi poderosamente no sucesso do 
livro: a tendência erótica (...) 

O leitor comum do Rio, ou leitora, não sabe ver Amor senão no livro em que ele 
aparece em fraldas de camisa. 

Incapaz disso, pois respeito e tenho muito medo de semelhante deus, procurei 
empregar a violência, a análise cruel e corajosa, para ser veículo de minhas 
emoções e pensamentos, despertando a curiosidade, de forma a não morrerem 
meus livros nas livrarias. É defeito que neles eu reconheço, mas era preciso. 
Estou falando muito de mim. Adeus. 

Lima Barreto 

N. B. – Nasci no Rio de Janeiro e meus pais também.9 

Como pano de fundo para o debate acerca do contexto da produção literária nas primeiras décadas do século 

XX, Lima Barreto destacou que a posição social do autor de uma determinada obra era um critério importante, que 

atravessava a discussão das relações entre a produção e a recepção das obras literárias. Ao mesmo tempo em que 

avaliou negativamente os leitores cariocas, comparando-os com os paulistas, no final da carta em que se dirigia a um 

paulista como Monteiro Lobato, Lima Barreto não deixou de sublinhar que “nascera no Rio de Janeiro e seus pais 

também”, o que lhe dava pleno direito de fazer aquela crítica aos seus conterrâneos.  

Com a marca do humor, Lima Barreto revelou suas limitações em relação ao “Deus do Amor”, do qual tinha 

“muito medo” e, por isso, respeitava. Embora “reconhecesse esse defeito” em seus livros, qual seja, o de concentrarem-

se no “emprego da violência, na análise cruel e corajosa, para ser veículo de suas emoções e pensamentos, despertando 

a curiosidade”, Lima Barreto não queria “vê-los morrerem nas livrarias”, ou seja, sua intenção era de que sua obra 
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sobrevivesse ao seu tempo e aos leitores do seu tempo. Na correspondência intensamente trocada com Monteiro Lobato 

nos quatro últimos anos de vida, entre 1918 e 1922, encontramos uma observação que, de certo modo, antecipava o que 

vem sendo a recepção dos escritos de Lima Barreto: 

São Paulo, 28-12-1918. 

Meu caro Lima Barreto, 

Recebi as últimas provas [de Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá], e acabo de 
rever eu mesmo os primeiros capítulos do teu livro. Que obra preciosa estás a 
fazer! Mais tarde será nos teus livros e nalguns de Machado de Assis, mas 
sobretudo nos teus, que os pósteros poderão “sentir” o Rio atual com todas as 
suas mazelas de salão por cima e Sapucaia por baixo. Paisagens e almas, todas, 
está tudo ali. (...)10  

A opinião autorizada do editor Lobato destacou a produção do escritor Lima Barreto para ressaltar seu 

significado como registro de um espaço-tempo, o Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX. Na seqüência, a 

“cidade das letras” e a “cidade negra” foram reapresentadas por Monteiro Lobato através do contraste entre as duas 

imagens, “salão por cima e Sapucaia por baixo” do “Rio [de Janeiro] atual [das décadas de 1910, 1920] com todas as 

suas mazelas”. 

Segundo a tipologia proposta por Sirinelli, Lima Barreto seria um caso de intelectual dessacralizado, cuja 

trajetória de rupturas começou bem cedo. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em uma sexta-feira, 13 de maio de 

1881, sete anos antes da festa oficial da Abolição, à rua Ipiranga, 18, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, sendo 

filho de João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta Barreto.Tendo ficado órfão de mãe em dezembro de 1887, 

aos sete anos de idade, o mais velho dos quatro filhos de João Henriques de Lima Barreto celebrou com o pai a Lei 

Áurea em 1888 e acompanhou “com desgosto”11 a proclamação da República no ano seguinte.  

Após 1889, Lima Barreto assistiu à mudança na vida do tipógrafo João Henriques com a queda da monarquia, 

sentiu as pressões que o pai sofreu, dada a sua condição de compadre do visconde de Ouro Preto, viveu a demissão de 

João Henriques da função de mestre de composição na Imprensa Nacional em 1890. Sem ser monarquista, como ele 

próprio escreveu, Lima Barreto tratou o regime que antecedeu à República com uma certa simpatia. Aos 41 anos, 

faleceu em 1o de novembro de 1922, à rua Major Mascarenhas, 26, no subúrbio carioca de Todos os Santos, no qual 

passou a residir a partir de 1903, aos 22 anos de idade.  

É interessante observar que, morto Lima Barreto, o caixão com seu corpo refez o mesmo percurso que, vivo, o 

escritor fizera diuturnamente: foi transportado de trem, dessa vez no carro fúnebre da Estrada de Ferro, até a estação 

Central do Brasil, de onde atravessou o centro da cidade e foi conduzido ao cemitério São João Batista, no bairro de 

Botafogo, atendendo a um pedido feito em vida pelo próprio Lima Barreto. A análise de sua trajetória de deslocamentos 

no exercício da “dupla exterioridade” de negro e de intelectual tornou-se um caminho para o mapeamento de aspectos 

referentes às perplexidades presentes no conjunto das relações sociais e políticas implicadas no projeto das 

“transformações de toda ordem [que] compuseram um amplo quadro de mudanças que trouxe ritmos e impulsos novos à 

vida, e novas leituras, medos e representações às mentes” (MENEZES;1997) nas primeiras décadas do século XX na 

cidade-capital da República brasileira. Pensamos que, ao vivenciar a experiência de pertencimento aos dois lugares de 

uma só vez, o de negro e o de intelectual, Lima Barreto encarnou a dupla exterioridade, alcançando uma condição 

comparável ao do exilado moderno, deslocando-se e deslocado nos espaços diferenciados, estrangeiro em sua própria 

terra.  
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