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Resumo 

 

 

 

Este trabalho aborda a visão científica do escritor brasileiro Lima Barreto presente em sua 

obra e procura, com base nela, investigar a relação entre Literatura e História da Ciência. Para 

essa abordagem, tomou-se como referência Triste Fim de Policarpo Quaresma, bem como 

crônicas e outras produções do autor, com vistas ao reconhecimento de um diálogo entre 

realidade e ficção. Investigou-se também a passagem do escritor pela Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro e suas leituras e reflexões sobre determinados aspectos do conhecimento 

científico em voga, motivadas pelo compartilhamento intelectual com homens letrados de seu 

tempo. O período abordado, situado entre o final do século XIX e o início do século XX, na 

cidade do Rio de Janeiro, mostra um contexto que foi marcado pela crença no progresso e 

valorização da ciência e exerceu profunda influência na caracterização dos personagens do 

autor. Porém, sendo uma voz dissonante de seu tempo, Lima Barreto evidenciou em sua obra 

uma desconfiança acerca do discurso de modernização vigente na época e posicionou-se de 

forma crítica diante do regime republicano apoiado em ideias positivistas.  

 

 

 

Palavras-Chave: Lima Barreto, História da Ciência, positivismo, agricultura, urbanização, 

crítica social, Literatura. 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This work analyses Brazilian writer Lima Barreto with focus on his scientific view, as shown 

in his work, and investigates the relationship between Literature and History of Science. It 

took “Triste fim de Policarpo Quaresma” (Sad end of Policarpo Quaresma) as a reference, as 

well as chronicles and other author's productions, regarding the recognition of a dialogue 

between reality and fiction. It also investigated the writer’s passage through the Polytechnic 

School of Rio de Janeiro and his readings and reflections on certain aspects of the scientific 

knowledge in vogue, motivated by intellectual sharing with literate men of his time. The 

analyzed period, between the end of the XIX
th 

and the early XX
th 

century, in the city of Rio de 

Janeiro, shows a context marked by a belief in progress and appreciation of science that had a 

profound influence on the creation of the author’s characters. However, being a dissonant 

voice of his time, Lima Barreto reveled a distrust on the modernization discourse at the time 

and positioned himself critically towards the Republican regime based on positivist ideas. 

 

 

 

Keywords: Lima Barreto, History of Science, positivism, agriculture, urbanization, social 

criticism, Literature. 
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“... Parece-me que o nosso dever de escritores sinceros e honestos é 

(...) sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos (...)”.  

Amplius
1
 

 

 

Introdução 

 

 Analisar uma sociedade como a que se formou em terras brasileiras entre o 

século XIX e o início do século XX, nunca se afigurou como uma tarefa simples. 

Embalada por ideais de progresso científico e tecnológico, mas repleta de contradições e 

mudanças traumáticas, essa sociedade desafiou e desafia os olhos argutos dos analistas. 

A alta complexidade de seu tecido só seria possível de observar através de lentes muito 

bem construídas, como aquelas oferecidas por bons trabalhos históricos, sociológicos ou 

literários.  Mais ainda se tal observação ocorrer através da combinação de análises 

históricas com aquelas de obras literárias, capazes de flagrar até mesmo elementos sutis 

ou subjetivos desse tecido social.  

 Em nosso caso, escolhemos sobrepor uma perspectiva em História da Ciência 

àquela oferecida pela obra de Lima Barreto. Ou seja, a perspectiva literária de alguém 

que soube expressar, como poucos, as altas expectativas científicas e tecnológicas 

vividas no período.  E, de igual maneira, soube dar forma às decepções e aos problemas 

causados por essas mesmas expectativas – ou pelas tentativas falhas de implementá-las 

– numa sociedade que apenas ensaiava sua entrada num mundo cosmopolita e moderno.  

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) tornou-se muito conhecido em 

sua própria época pelo agudo espírito crítico e pelo humor refinado que soube imprimir, 

tanto em suas crônicas, quanto em suas obras ficcionais. Apesar da origem humilde e de 

sua condição de mestiço, cursou a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ambiente, em 

geral, frequentado pelas elites brasileiras da época. Embora, por uma série de motivos 

explicitados no próximo capítulo, não tenha obtido o título de engenheiro, tudo indica 

que essa formação inicial serviu como base para o desenvolvimento de questões sobre 

ciência, tecnologia e cultura acadêmica em sua obra. Independentemente, portanto, dos 

altos e baixos econômicos, ou ainda, da frágil saúde mental e dos problemas com 

                                                           
1
 Barreto, L. Contos Completos, 58. 
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alcoolismo enfrentados por ele durante sua breve vida, sua obra continua a ser uma das 

melhores fontes sobre os processos controversos que levaram a ‘terra brasilis’ aos 

rumos da modernidade. Boa parte das indicações biográficas sobre Lima Barreto, na 

presente dissertação, foi retirada da obra A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis 

Barbosa
2
.  

Ao longo de toda a sua produção jornalística e ficcional, Lima Barreto expõe um 

quadro bastante completo, detalhado e rigoroso da sociedade brasileira, desde finais do 

século XIX aos primeiros tempos do século XX. Dedicado de maneira especial ao Rio 

do Janeiro, esse quadro possibilita enxergar como se concentraram na então capital 

federal as muitas esperanças e, igualmente, as contradições originadas nas múltiplas 

tentativas de alcançar o progresso a qualquer custo. Assim, pretendemos aqui indicar a 

complementaridade gerada entre a produção jornalística e ficcional de Lima Barreto, 

utilizando e comparando uma e a outra, desde que relacionadas à temática central do 

presente estudo. É possível verificar o que pensa o próprio autor sobre o vínculo entre 

esses gêneros textuais quando diz: 

 

“Poderia responder-lhe que, em geral, os chamados processos do 

jornalismo vieram do romance; mas mesmo que, nos meus, se dê o 

contrário, não lhes vejo mal algum, desde que eles contribuam por 

menos que seja para comunicar o que observo; desde que possam 

concorrer para diminuir os motivos de desinteligência entre os homens 

que me cercam”
3
.  

 

Em suma, para Lima Barreto, as expressões produzidas pelo imaginário e 

aquelas fundamentadas na vida real eram intercambiáveis. Assim, utilizaremos como 

um dos focos de nossa investigação crônicas reunidas em Bruzundangas
4
 e em Coisas 

do Reino de Jambon
5
. Enquanto que, no campo da ficção, focalizaremos, em particular, 

                                                           
2
 Barbosa, F.,  A Vida de Lima Barreto, 29. A dedicação de Francisco de Assis Barbosa ao escritor 

carioca começou pelo resgate dos originais deixados na casa de Lima Barreto – manuscritos, notas, 

trechos esparsos do Diário Íntimo, cartas, cadernos de recortes de jornal, documentos, enfim, de várias 

naturezas, que constituem hoje a Coleção Lima Barreto, incorporada à Seção de Manuscritos da 

Biblioteca Nacional.  
3
 Barreto, 59.  

4
 Obra publicada postumamente, em 1922. Trata-se de uma coletânea de crônicas, onde Lima Barreto 

“criticava severamente os costumes brasileiros; políticos e literatos”. Fictícia nação, mas muito parecida 

com o Brasil. Vide Barbosa, 295. 
5
 Essa coletânea de artigos e crônicas, todas publicadas em jornal, teve sua edição em livro no ano de 

1956, pela editora Brasiliense.  
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Triste Fim de Policarpo Quaresma, sem excluir o suporte de outros de seus romances, 

sempre que for pertinente ou necessário.  

 Naturalmente, existem diversas pesquisas no Brasil sobre a obra de Lima 

Barreto, como as de Beatriz Resende
6
, Osman Lins

7
 e Nicolau Sevcenko

8
, que tecem 

importantes considerações acerca do caráter inovador da linguagem do escritor. Boa 

parte dessas pesquisas tem, portanto, cunho literário e/ou linguístico, muito embora 

existam também trabalhos que abordam questões sobre loucura, preconceito, 

discriminação e alcoolismo, ou seja, questões relacionadas às dificuldades enfrentadas 

por Lima Barreto, como indivíduo e cidadão. No tocante ao campo biográfico, um 

exemplo de trabalho de pesquisa amplo e minucioso sobre a vida e obra do autor foi 

elaborado por Francisco de Assis Barbosa em A vida de Lima Barreto.  

No entanto, conforme já mencionado acima, nosso trabalho buscou analisar 

parte da obra de Lima Barreto, enquanto fulcro para a compreensão do papel 

desempenhado por ideias científicas, de sua época. Trata-se, portanto, de um trabalho 

constituído por interfaces entre distintos campos de estudo, formando um compósito 

próprio à História da Ciência.  

Assim, no primeiro capítulo desta dissertação, verificaremos em que medida os 

estudos acadêmicos de Lima Barreto, realizados na Escola Politécnica, contribuíram 

para suas análises sobre as ideias de ciência e, mais ainda, de progressos, correntes na 

época. Ainda nesse mesmo capítulo, examinaremos outras possíveis fontes que, além de 

sua formação inicial em engenharia, também tenham servido como base para as suas 

análises em torno a temas científicos.  

No segundo capítulo, buscaremos compreender, em maior profundidade, o lugar 

reservado à ciência ou a temas correlatos, no interior da própria obra de Lima Barreto. 

Sempre relacionando os textos limeanos ao contexto que lhes deu formação, esse 

segundo capítulo terá como epicentro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta que foi 

                                                           
6 

Em Lima Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos (1993), a autora faz um estudo e investigação do 

Rio de Janeiro, utilizando elementos das obras do escritor. De acordo com Antônio Arnoni Prado, no 

prefácio desse livro, “Beatriz Resende fotografa como um documento de verdade entre a ficção e a 

história, rompendo com a limitação dos gêneros e inaugurando um espaço de investigação livre sobre a 

realidade do país”, 13. 
7
 Publicada em 1976, a monografia Lima Barreto e o espaço romanesco, de Osman Lins, aborda a 

topografia ficcional, numa tentativa de definir espaços e funções narrativas, sobretudo na obra Vida e 

morte de M. J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. 
8
 Nicolau Sevcenko, professor de história da cultura na USP, em Literatura como Missão, elege os 

escritores Euclides da Cunha e Lima Barreto para traçar um panorama dos cruzamentos entre história, 

literatura e cultura no Brasil da passagem do século XIX ao XX, momento que marcou a entrada do país 

na modernidade, após a Abolição e o advento da República. 
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uma das obras mais densas e ricas do autor, aqui será também uma espécie de pólo de 

atração para o diálogo com outros de seus romances e crônicas. Um diálogo entre vozes 

diferentes e espalhadas pela obra de Lima Barreto, mas que, não poucas vezes, soam em 

uníssono com a de Policarpo Quaresma – sonhador incurável, constantemente enredado 

com planos para o desenvolvimento nacional e sempre malogrado.  
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Capítulo 1 

 

Algumas reflexões sobre a formação científica e filosófica de Lima 

Barreto: de quasi engenheiro a jornalista e literato. 

 

 

 Entre finais do século XIX e início do século XX, período em que Lima Barreto 

localiza os eventos de seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Rio de 

Janeiro, capital da República, era o maior centro industrial do país. Assim, além de 

possuir o principal porto e de ser a cidade brasileira mais populosa, tornou-se também o 

centro de um processo que pretendia modernizar o país
9
.  

No entanto, não eram poucos, nem triviais, os problemas que se acumulavam no 

caminho desse processo modernizante – aspirado pelos dirigentes, mas sofrido pelas 

camadas mais pobres. Vale lembrar que o país vivia os últimos estertores de um modo 

de produção escravista, com enormes consequências sociais e econômicas, mas escassas 

condições para minorá-las.  No Rio de Janeiro, a população quase dobrou entre 1872 e 

1890, passando de 266 mil a 522 mil. A cidade absorveu 200 mil novos habitantes na 

última década do século XIX, muitos deles vindos de outras partes do mundo e, não 

raro, extremamente pobres. Esse crescimento populacional gerou uma série de 

consequências negativas para a cidade, pois esta não possuía estrutura para acolher a 

tantos
10

.  

Entre essa década e a seguinte, medidas radicais, embora consideradas 

modernas, foram tomadas para ordenar uma população que continuava crescendo, não 

só em número, mas em desigualdade. Com frequência, grandes revoltas populares 

seguiram-se a essas medidas extremadas e foram, da mesma maneira, fortemente 

reprimidas
11

. Considerando-se a forma de atuar junto à população, não parece obra do 

                                                           
9
 Ainda no início do século XX, as cidades brasileiras guardavam muito de seu aspecto colonial. A capital 

afastava-se da idéia de modernidade que buscavam os visitantes estrangeiros, conservando ruas mal 

traçadas e de difícil circulação, além de problemas com saneamento e higiene. Em 1902, o prefeito do Rio 

de Janeiro Francisco Pereira Passos empreende uma grande reconstrução na cidade, “o Rio civilizando-

se”. O foco das reformas abrange o centro e relega à periferia as classes mais baixas. Tal revigoração da 

imagem da cidade foi acompanhada pela campanha do médico Oswaldo Cruz, na erradicação da febre 

amarela. Sobre o assunto vide, por exemplo, Skidmore, T., Uma História do Brasil, 110-112. 
10

 Carvalho, J., Os Bestializados, 16-7. 
11

 Mais detalhes sobre essas medidas e as consequentes revoltas serão oferecidos no próximo capítulo. 
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acaso que, durante o período, entre o povo brasileiro – cerca de 14 milhões de pessoas –

quase 83% fossem analfabetos 
 12

.  

Enquanto isso, o desenvolvimento da indústria, acompanhando aqueles da 

ciência e da tecnologia, já era intenso em diversos países, num processo de 

modernização que, para alguns, se iniciara em princípios do século XIX. Novos setores 

industriais emergiram e outros se aprimoraram tecnologicamente durante esse século, 

enquanto no Brasil velhas técnicas e procedimentos permaneciam em uso. Dessa forma, 

quando o país entra na era republicana e, portanto, em um novo regime político-

econômico, já era vasta a produção científica mundial, tanto em campos teóricos, como 

nos campos aplicados e, em especial, naqueles vinculados à indústria
13

.  

Segundo Skidmore, o governo brasileiro não incentivava a industrialização, pois 

cerca de 70% da arrecadação do governo Federal era proveniente de tarifas de 

importação, entre 1890 e 1910. Além disso, não existia uma burguesia industrial forte o 

bastante para pressionar os políticos com suas reivindicações, embora os presidentes 

Floriano Peixoto e Afonso Pena produzissem uma retórica pró-indústria
14

.  

Outro entrave ao processo de industrialização era a mão de obra. Muitos 

trabalhadores vinham do campo e tinham que ser qualificados para a inserção no 

processo de produção em massa. Além disso, ofereciam-se baixos salários e as 

condições de trabalho eram insalubres: empregados que não acatassem a vontade dos 

patrões eram sistematicamente despedidos e substituídos por outros, visto que havia um 

excedente de mão-de-obra. Os empregadores preferiam os imigrantes, pois estes 

estavam mais adaptados ao ritmo do trabalho urbano
15

.  

Portanto, o processo de modernização brasileiro dependia, entre outras coisas, de 

mudanças severas na forma de produção típica do país, baseada majoritariamente em 

trabalho forçado e artesanal.  A solução seria adotar um modelo industrializado e 

moderno. Mas, para tanto, era indispensável absorver as novidades científicas e 

técnicas, originadas e implantadas, com sucesso, em vários países europeus e nos 

E.U.A. Desnecessário lembrar que, naquela época, a assimilação e adaptação dessas 

novidades necessitavam – como de várias maneiras necessita até hoje – de bons estudos 

e conhecimentos em engenharia.   

                                                           
12

 Costa, A. & L. Schwarcz, 1890-1904: No Tempo das Certezas, 127. 
13

 Skidmore, 118-123. 
14

 Ibid., 118-9. 
15

 Ibid., 120-1. 
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  Historicamente, considera-se que a instalação dos primeiros cursos superiores 

no Brasil teve início a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa e a 

elevação da colônia à condição de reino. Mas, os problemas para que esses cursos 

pudessem ser efetivamente instalados foram inúmeros e alguns, insuperáveis
16

.  

Para o que nos interessa aqui, vale considerar que o curso de engenharia nasce 

na Academia Real Militar, em 1810, ou seja, no próprio ano em que esta foi criada. A 

carta régia que prevê o funcionamento do curso torna claro que seu papel era 

profissionalizar oficiais para as necessidades de defesa, segurança e administração do 

reino
17

. Da mesma forma que em outros casos, vários problemas também 

acompanharam o estabelecimento desse curso. Basta lembrar que, mais de 20 anos 

depois de sua fundação, ainda permaneciam as críticas sobre a falta de um prédio com 

instalações adequadas e equipadas, as dificuldades para contratar professores e a quase 

total inexistência de livros
18

.  

 Nota-se, assim, a tentativa de estabelecimento de um ensino voltado para 

questões estritamente profissionalizantes e práticas, contrastando com a falta de 

condições próprias para a sua realização efetiva. Além disso, as possibilidades de 

discussões, pesquisas ou complementação de tais conhecimentos, em geral, eram 

frustradas pela quase ausência de centros dedicados a esses fins. Por certo, o moroso 

estabelecimento de centros voltados à pesquisa de novas ideias, já seria uma prova de 

que o Brasil permanecia distante da cultura científica moderna, ainda no século XIX. 

Sobretudo se considerarmos que, em diversos casos, o processo de modernização 

ocorreu, justamente, através de instituições, como as academias científicas ou mesmo 

laboratórios, pensados para vincular universidade e indústria
19

.  

 De todo modo, durante o Império houve o estabelecimento de escolas de 

engenharia importantes e não mais de cunho militar, como a Escola de Minas de Ouro 

Preto (1876) e a Escola Politécnica de São Paulo (1893).  No Rio de Janeiro, em 1858, a 

Academia Real Militar transformou-se na Escola Central e passou a dedicar um de seus 

cursos de engenharia a estudantes civis. Transferida do âmbito do Ministério do 

                                                           
16

 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, “Raízes Históricas”, 4-5; Ferraz, As Ciências em Portugal e no Brasil, 

191-212.  
17

 Moacyr, A Instrução e o Império, 46-7. Para um estudo mais aprofundado a respeito da História da 

Engenharia no Brasil, recomendamos as obras: Telles, História da Engenharia no Brasil, 89, 605-618; 

Pardal & Leizer, “O Berço da Engenharia Brasileira”, 37-40. 
18

 Azevedo, O Rio de Janeiro, 43-44; Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 5; Ferraz, 209-211. 
19

 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 4-5, 8-9; e, das mesmas autoras, vide também “Reflexões Sobre uma 

História Adiada”, 343-345. 
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Exército para o do Ministério do Império, em 1874, a Escola Central daria origem à 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro
20

.     

No que tange ao associativismo profissional, em 1862 foi criado, no Rio de 

Janeiro, o Instituto Politécnico Brasileiro, ao qual se integraram muitas figuras 

importantes do Império. Chegou a reunir cerca de 500 associados que, em sua maioria, 

tinham formação em engenharia, ou ainda, em ciências físicas e matemáticas. Mas 

também contou, em suas fileiras, com letrados e políticos de estatura que tinham 

interesse no assunto. Considerado um dos predecessores da Academia Brasileira de 

Ciências, esse Instituto tornou-se a primeira agremiação brasileira dedicada à 

engenharia, ao constituir o foco inicial de discussões sobre as várias ciências aplicadas. 

Uma de suas pretendidas metas era, justamente, discutir e divulgar conhecimentos 

técnicos e científicos do campo da engenharia. Assim, cinco anos mais tarde, as 

reuniões e os manifestos de seus associados passariam a ter um espaço próprio, com a 

publicação da Revista do Instituto Politécnico Brasileiro. Nesse periódico, foram 

publicados não só registros das discussões ocorridas durante sessões, como também 

notícias, trechos de relatórios e memórias, em geral, tratando de temas técnicos, ciências 

e matemáticas aplicadas
21

.  

 Ao que parece, essa associação esteve aberta ao intercâmbio de publicações e 

ideias científicas com outros países, assim como se prestou a ser um vocal dos planos de 

modernização, mantidos por dirigentes e parte das elites imperiais. Nascido no contexto 

do Império e ligado a este de muitas formas, não por acaso o Instituto Politécnico 

Brasileiro inicia uma melancólica rota de declínio na época da proclamação da 

República. No entanto, vários de seus membros importantes eram também professores 

da Escola Central e, subsequentemente, da Escola Politécnica
22

, de sorte que muito do 

ambiente que lhe foi característico migraria para a Politécnica. E será nesse ambiente – 

misto de abrigo das elites e polo de decisões nacionais – onde, algum tempo depois, 

Lima Barreto desenvolverá seu interesse e suas críticas sobre a ciência.  

 

                                                           
20

 Para mais informações a respeito das escolas de engenharia estabelecidas durante o período do Império, 

vide Telles, História da Engenharia no Brasil: sobre a Escola de Minas de Ouro Preto, 511-539; Escola 

Central, 106-113; Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 467-484 (Vol.1. 2ª Ed.) e Escola Politécnica de 

São Paulo, 2-9 (Vol.2). 
21

 Marinho, “A Engenharia Imperial”, 1-6; Barata,  Escola Politécnica do Largo de São Francisco, 67-68, 

76 e seq. 
22

 Barata, 67. 
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1.1. Lima Barreto e a Escola Politécnica  

 

Afonso Henriques de Lima Barreto era filho de um tipógrafo e de uma 

professora primária, ambos mestiços. Aos sete anos, ficou órfão de mãe. Quando 

proclamada a República, seu pai foi demitido da Imprensa Nacional, então, pai e filho 

passam a morar na Ilha do Governador onde, nas Colônias de Alienados, o ex-tipógrafo 

trabalhará como almoxarife.  

Graças à proteção de Afonso Celso de Assis Figueiredo (1836-1912), Visconde 

de Ouro Preto e seu padrinho, Lima Barreto pôde completar o curso secundário no 

Liceu Popular Niteroiense e matricular-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

como estudante de Engenharia Civil
23

. Para tanto, aos quinze anos, requereu os 

primeiros exames de ingresso. Além dos exames preparatórios, feitos no Ginásio 

Nacional, era obrigatório que o candidato mostrasse conhecimento em Álgebra Geral e 

Superior, Geometria, Trigonometria Retilínea, Desenho Linear e Elementar, ou seja, em 

disciplinas específicas e, por isso, ministradas na própria Politécnica. Tudo indica que 

Lima Barreto fosse, até então, um bom estudante, em especial no campo das 

humanidades, pois os exames de História Geral e do Brasil e os exames de francês e 

português haviam sido realizados por ele anteriormente
24

.  

Conforme indicado acima, a Escola Politécnica, guardando tradições como a do 

Instituto Politécnico Brasileiro, costumava ser um dos berçários daqueles destinados a 

chegar aos principais centros de decisão nacional. Assim, em 1897, enquanto calouro na 

Politécnica, Lima Barreto parecia estar destinado a formar parte dessa elite. No entanto, 

nos anos seguintes passa a colecionar reprovações. O primeiro ano do Curso Geral 

compunha-se de três cadeiras (disciplinas). Eram elas: 1ª – Geometria Analítica, 

Cálculo Diferencial e Integral; 2ª – Geometria Descritiva; 3ª – Física Experimental e 

Meteorologia. Havia também aula de Desenho Geométrico, Desenho de Aguadas e sua 

aplicação às sombras
25

.  

 Entretanto, já no ano seguinte, Lima Barreto solicitava nova matrícula para 

completar o 1º ano, pois só teria sido aprovado na 3ª cadeira. Em 1899, requereu 

                                                           
23

 Lima Barreto ingressou na Politécnica em 1897. Bosi, História Concisa da Literatura Brasileira, 338.  
24

 Barbosa,  99-100. 
25

 Ibid., 100-101. 
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exames das matérias que lhe faltavam: Cálculo e Geometria Experimental. Só conseguiu 

ser aprovado em Geometria. Novamente, em 1899, Lima Barreto solicitava exame para 

a cadeira de Cálculo, do 1º ano, única que faltaria para completar o tal ano. Dois 

requerimentos em 1899 (em 1º de maio e 15 de outubro) indicam que o estudante “Deve 

ter ido ao pau, outra vez”, como afirma o biógrafo Frederico Barbosa. Vai, então, à 2ª 

época e, novamente, não atinge seu objetivo. Segue seus estudos nesse ritmo, pois ainda 

em 1903 é reprovado em Mecânica, matricula-se novamente no 2º ano e, como ouvinte, 

no terceiro. Até que desiste de cursar a Politécnica
26

. Local que, certamente, além dos 

meios para obter conhecimento científico, teria lhe oferecido condições para ocupar um 

alto cargo. 

 Seriam vários os motivos para justificar tantas reprovações. Antes de tudo, Lima 

Barreto parece ter apresentado críticas à educação superior, desde muito cedo. Aliado a 

isso, existia uma questão bastante significativa para a época: não era descendente da 

elite, além de ser mestiço, o que o tornava vulnerável ao ambiente. E, não menos 

importante, aparentemente, Lima Barreto estava na Escola para satisfazer ao pai, que o 

queria doutor, com anel de grau e pergaminho. Por consequência, frequentava pouco as 

aulas. Preferia esconder-se na biblioteca, devorando Kant, Spencer, Comte, Condillac, 

Condorcet, Le Bon
27

. 

 Anos depois, apresentaria, por meio de suas crônicas publicadas na imprensa, 

uma crítica à qualidade de ensino superior das primeiras décadas do século XX. No 

livro Bruzundangas, expressa sua crítica à “aristocracia doutoral”, cujos privilégios 

dependeriam apenas da obtenção de títulos, fosse medicina, direito ou engenharia. 

Segundo ele, a maioria estava interessada só em aparências e quando estudam medicina, 

não é a medicina que pretendiam exercer, ou seja, o interesse “não é curar, não é ser um 

grande médico, é ser doutor”
28

. 

 Nos excertos que se seguem, também notamos a opinião de Lima Barreto acerca 

da má formação dos doutores associada à inadequação do ensino à realidade, à 

superficialidade dos conteúdos, aos problemas na organização curricular e à falta de 

qualidade dos professores: 

“Recordação da Idade Média, a universidade só pode ser 

compreendida naquele tempo de reduzida atividade técnica e 

                                                           
26

 Ibid., 101. 
27

 Ibid., 102.  
28

 Barreto, Os Bruzundangas, 41, 15. 
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científica, a ponto de, nos cursos de suas vetustas instituições de 

ensino, entrar no estudo de música e creio mesmo a simples 

aritmética. Não é possível, hoje aqui no Brasil, que essa tradição 

universitária chegou tão diluída, criar semelhante coisa que não 

obedece ao espírito do nosso tempo, que quer nas profissões técnicas 

cada vez mais especialização”
 29

. 

 

 Em “A superstição do doutor”, revela tal pensamento: 

“(...) com o nosso ensino superior feito em pontos manuscritos ou 

impressos, em cadernos e outros bagaços, muito espremidos, das 

disciplinas do curso, sem professores atentos ao progresso do saber 

professado por êles e, por êles encerrado no dia em que recebem o 

decreto de nomeação – causa tôda a nossa estagnação intelectual, 

desalenta os mais animosos, não dá vontade às inteligências livres 

para o esforço mental e vamos assim ficando como os chineses, 

parados intelectualmente, mas sempre cheios de admiração pelos 

grotescos exames de Cantão”
 30

. 

 

 Em outras palavras, a partir de seu ingresso na Escola Politécnica, Lima Barreto 

teria, de fato, desenvolvido uma visão crítica sobre as formas de ensinar os 

conhecimentos científicos e sobre as próprias ciências: ora reafirmando seus valores e 

ideias, ora discordando. Assim, com o intuito de avaliar mais de perto a visão de ciência 

assimilada por Lima Barreto em seu contato com a escola de engenharia, destacamos 

um trecho de seu Diário Íntimo. Nesse texto, escrito em 1903 – quando ainda estava na 

Politécnica –, Lima Barreto nos mostra, com ironia, que não existiriam certezas nem 

mesmo em geometria, sobretudo após os desenvolvimentos das geometrias não 

euclidianas. Nesse contexto, o escritor aborda as discussões corriqueiras de vários 

assuntos que circulavam no pátio entre os estudantes. Destaca, em particular, Fernando 

Moreira, um de seus colegas:  

 

“Ninguém como ele [Fernando Moreira] seguia as nuances de uma 

ideia, ninguém como ele buscava com tanto afinco a contradição entre 

duas opiniões respeitáveis; por isso quando lhe caiu em mãos aquele 

sutil livro de Poincaré, La Science et I’Hypothèse, todo ele vibrou 

satisfeito, ébrio de contentamento – podia duvidar também da 

geometria!”
31

. 

                                                           
29

 Barreto, Feiras e Mafuás, 118. 
30

 Barreto, Bagatelas, 12. 
31

 Comentário registrado em 02 de julho de 1900, em seu Diário Íntimo. Barreto, Um Longo Sonho de 

Futuro, 10. O livro Um Longo Sonho de Futuro reúne textos autobiográficos de Lima Barreto, como 

Diário Íntimo e o Diário do Hospício, além das cartas, entrevistas e artigos jornalísticos. 
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A respeito do bom conhecimento que Lima Barreto teve das ideias científicas da 

época e dos reflexos destas em sua obra, Nicolau Sevcenko afirma:  

“Lima Barreto possuía uma visão extremamente clara dos limites e 

das propriedades do ser humano, em particular do grande mito do seu 

tempo – a ciência. (...) O que lhe causava consternação e incitava suas 

diatribes insistentes era o cunho marcadamente discriminatório da 

ciência da passagem do século. (...) Inevitavelmente, as teorias de 

superioridade e inferioridade racial encontrariam pronta aceitação na 

sociedade local”
32

. 

 

Naturalmente, para alguém que enfrentava problemas de descriminação e tinha a 

agudeza de Lima Barreto, não teria sido necessário sequer passar por qualquer escola 

superior para dar-se conta das consequências nefastas, geradas pelas ideias e práticas 

eugênicas desenvolvidas na época. Sempre envolvido com problemas mentais (primeiro 

os do pai e depois os seus próprios), além de mestiço e alcoólatra, nosso autor seria uma 

vítima preferencial dessas ideias e práticas, consideradas mais que cientificas naquele 

período e depois por um bom tempo
33

. Evidências dessa percepção estão espalhadas por 

toda a sua obra. E, ainda com mais clareza, naquela de cunho jornalístico. Por exemplo, 

em um de seus artigos no Correio da Noite, publicado em 3 de março de 1915, expõe as 

mazelas do governo republicano e as frustações que estas causavam à população:   

 

“(...) vi que a tal de república, que tinha sido feita, espalhava pelas 

ruas soldados embalados, de carabinas em funeral. Nunca mais a 

estimei, nunca mais a quis. Sem ser monarquista, não amo a república. 

João Ribeiro disse-me, certa vez, que a república era a cultura parda; 

pois sou como o Senhor João Ribeiro; nunca houve anos no Brasil em 

que os pardos, os malditos do seu Haeckel, fossem mais postos à 

margem. O nosso regímen atual é da mais brutal plutocracia, é da mais 

intensa ondulação aos elementos estranhos, aos capitalistas 

internacionais, aos agentes de negócios, aos charlatães tintos com uma 

sabedoria de pacotilha”
34

. 

 

De todo modo, não pertence ao escopo do presente estudo a busca de qualquer 

aplicação direta das ideias de ciência assumidas por Lima Barreto, a partir do ingresso 

                                                           
32

 Sevcenko, 193, 208. 
33

 Existe uma vasta literatura sobre o desenvolvimento da eugenia desde o século XIX; para uma seleção  

de estudos contendo ideias bastante atuais vide, por exemplo, Mota & Marinho, org.,  Eugenia e História; 

em particular, sobre a identidade científica da eugenia nesse volume, vide Waisse Priven, “MBE: 

Medicina Baseada em...Eugenia?”, 17-35.  
34

 Barreto, Coisas do Reino de Jambon, 80. 
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na Politécnica, em sua obra literária. Obra onde, aliás, observa-se que essa base 

científica inicial teria dado ensejo a discussões de fundo teórico e crítico sobre o papel 

das ciências na época. Tudo parece indicar que, enquanto leitor voraz e observador 

atento, Lima Barreto não teria ignorado a existência de inúmeras camadas filosóficas 

por detrás do discurso científico. Assim, apontaremos, a seguir, algumas dessas 

possíveis camadas que teriam ajudado a formar, em sua obra, esse fundo teórico-crítico. 

Uma delas, por certo, derivada do positivismo, escola dominante desde meados do 

século XIX até o século XX e responsável, em boa parte, pelo discurso científico do 

período.   

 

 

1.2. Lima Barreto e o Positivismo 

 

Ao que tudo indica, o contato de Lima Barreto com um positivismo de linhagem 

abrasileirada foi constante e marcante durante a sua estada na Politécnica. Sabe-se, por 

exemplo, que seu professor de Mecânica Racional, Licínio Cardoso, era um positivista 

estrito e não admitia, ao menos em sala de aula, nada que contrariasse o esquema 

comtiano. Naturalmente, parece difícil acreditar que, quase na virada do século XX, 

existisse alguém estritamente comtiano. Porém, nesse caso, a consequência era que os 

estudantes não só o temiam, como o odiavam
35

.   

Vale à pena, portanto, fazer uma breve pausa e retomar algo do que seriam as 

doutrinas comtianas para, em seguida, verificar qual ou quais derivações positivistas 

repercutem ou são criticadas na obra limeana. Entre outras razões, porque – ao contrário 

de seu professor de Mecânica Racional – outras figuras do positivismo teriam 

interessado a Lima Barreto. Conforme visto acima, nosso autor parece admirar 

estudiosos como H. Poincaré (1854-1912) que, declaradamente, era um  

convencionalista e, portanto, pertencia a uma das derivações mais significativas do 

positivismo
36

. 

 Como se sabe, o positivismo foi uma escola filosófica iniciada por Auguste 

Comte (1798-1857). Os trabalhos de Comte de maior importância para o 

desenvolvimento de novas posturas científicas tiveram como fulcro e origem seu Curso 
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de Filosofia Positiva (1842), obra desenvolvida por ele durante anos. Comte inicia esta 

obra apresentando brevemente o que seria a filosofia positiva, para depois explicitar, ao 

longo de todo o texto, de que maneira poderia trazer avanços na reorganização da 

sociedade e do intelecto. Assim, averigua através de um método, tanto histórico quanto 

teórico, os estágios intelectuais pelos quais teria passado a humanidade (a lei dos três 

estágios) que, segundo ele, poderiam ser divididos em três períodos subsequentes: o 

teológico, ainda imerso em crenças e mais remoto; o metafísico, uma etapa 

intermediária, organizada em torno de uma ciência incipiente; finalmente, o positivo. 

Este último seria o estágio hodierno, pautado por uma ciência já livre de crenças, 

baseada em métodos racionais de perscrutação dos fenômenos. De acordo com ele, a 

filosofia ou espírito positivo seria justamente a forma de ir mais adiante nesse último 

estágio, ao possibilitar o estabelecimento racional e equilibrado dos avanços ainda 

necessários. Entre estes estariam, especialmente, a aplicação de um método científico na 

organização da sociedade e a reforma das instituições, ou seja, uma ciência social ou 

sociologia; a reorganização das ciências, de forma a permitir um desenvolvimento 

coerente entre elas, sem descuidar dos métodos e especificidades de cada uma; e, como 

não poderia deixar de ser, um plano de educação nacional baseado no espírito positivo e 

científico
37

.   

 Tratava-se, portanto, de uma proposta bem estruturada para a reforma completa 

da sociedade, porém, não de maneira direta ou por ações bruscas, mas a partir de uma 

nova mentalidade científica que, antes de tudo, transformaria cada um de seus 

indivíduos. Lembremos que o lema positivista, contido parcialmente em nossa bandeira, 

em sua forma completa era: amor como princípio, ordem como base e progresso como 

meta; ou seja, para alcançar a meta, antes devia existir fraternidade e justiça. 

Especificadas e/ou ampliadas em duas outras obras de Comte, essas ideias tomaram 

corações e mentes dos homens de ciência e depois se espalharam por todos os 

ambientes. Não foram poucos os que consideravam as possibilidades, ali abertas, quase 

como um sonho. Um sonho de voltar ao porto seguro de antigos metodistas, como 

Descartes e Bacon, com seus planos amplos e abertos a novas perspectivas. Mas, foram 

muito mais os que enxergaram na proposta de Comte uma diretriz certeira a ser seguida. 
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Assim, embora alguns fossem mais ortodoxos e outros menos, as discussões, entre eles 

ou por separado, acabaram gerando variantes positivistas de todo tipo
38

.  

 É fato bem conhecido por quem estuda a historia e a filosofia da ciência que, 

com alguma frequência, distintas linhagens positivistas competiram entre si, sobretudo 

em debates acerca das teorias científicas. Mas talvez nenhuma cizânia tenha sido tão 

profunda quanto a causada pelo próprio Comte na fase final de sua vida. Apesar do 

sucesso de suas ideias e de ter muitos seguidores, Comte enfrentou sérios problemas 

financeiros, emocionais e de saúde por longo tempo. Por fim, extremamente deprimido 

e praticamente sustentado por seus discípulos, passa a considerar que seu plano de 

reformas nunca se completaria se não fosse culminado por uma religião universal e 

positivista.  Bastante debilitado e movido por certo messianismo, Comte decide fundar 

uma igreja positivista. E, para indicar a forma e função desse templo, escreve o 

Catecismo Positivista (1852)
 39

.   

Essa obra, muito mais do que causar polêmica, teria surpreendido ou até mesmo 

chocado muitos dos seguidores de Comte. No entanto, a maioria parece ter ignorado (ou 

preferido ignorar) a sua publicação, relegando ao esquecimento a última fase da obra 

comtiana.  Tudo indica, porém, que esse esquecimento (proposital ou não) contribuiu 

para a preservação e continuidade dos ideais contidos no Curso de Filosofia Positivista, 

entre as futuras gerações de neopositivistas
40

.  

Na contramão dessa história, o Brasil teria abraçado com mais força, justamente, 

o viés moral e religioso do trabalho comtiano. Naturalmente, várias das ideias originais 

de Comte ainda permaneciam nesta última etapa. Mas, como a Igreja Positivista 

Brasileira foi um ícone da Abolição e da proclamação da República, essa mescla de 

sinal invertido em relação ao restante do mundo, ajudaria a criar uma categoria de 

positivismo bastante estranha por aqui. Positivistas que se diziam estritos eram, por 

exemplo, contra a criação de universidades ou a vacinação no país. Seletivos, rígidos e 

moralistas, porque antes de tudo eram membros de uma congregação religiosa das mais 

severas, aderiam e lutavam por causas nobres, mas depois regateavam participar, 

quando estas chegavam a bom termo
41

.   
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Não seria aqui o caso de discutir os muitos percalços e contradições gerados 

pelo positivismo que predominou em solo brasileiro. Mas parece interessante lembrar 

que a sede de sua igreja ficava bem próxima da então Escola Politécnica. Nessa sede 

costumava dar cursos, nem mais, nem menos do que Raimundo Teixeira Mendes (1855-

1927), um dos mais renomados e influentes positivistas da época, assim como também 

um dos principais líderes dessa igreja. A fama de suas aulas cultas e, ao mesmo tempo, 

claras, era um chamariz para jovens estudantes que, como Lima Barreto, se 

interessavam por temas filosóficos. Nosso autor teria, aliás, flertado com a ideia de 

frequentar esse curso desde a época do preparatório para a Politécnica. Parece que tão 

logo se tornou estudante de engenharia, cumpriu essa aspiração
42

. Mas, conforme visto 

acima, os debates no pátio com os colegas também começaram cedo e eram de alto 

nível. Assim, não teria demorado muito para que Lima Barreto percebesse que a 

filosofia ensinada por Teixeira Mendes estava longe de ser a que lia com os colegas, em 

obras como a de Poincaré e, quem sabe, até do próprio Comte.  

Fosse por esse ou outro motivo mais difícil de especular, Lima Barreto logo 

deixaria para trás seu encantamento inicial com a doutrina positivista disseminada por 

aqui. No entanto, é possível notar que, anos depois, ainda guardava na memória os 

argumentos vazios e o tom clerical de Teixeira Mendes, quando em seu Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha (1907)
43

, critica, num misto de ironia e desânimo, planos para 

um futuro brilhante, mas irrealizável, que bem poderiam ser os de seu antigo mestre 

positivista:  

 

“Havia dias que notava com surpresa a indiferença que tinha então 

pelos meus destinos. Aquele meu fervor primeiro, tinha sido 

substituído por uma apatia superior a mim. Tudo me parecia acima de 

minhas forças, tudo me parecia impossível; e que não era eu 

propriamente que não podia fazer isso ou aquilo, mas eram todos os 

outros que não queriam, contra a vontade dos quais a minha era 

insuficiente e débil. A minha individualidade não reagia; portava-se 

em presença do querer dos outros como um corpo neutro; adormecera, 

encolhera-se timidamente acobardada”
44

. 
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A propósito do Positivismo em nosso país, o estudioso Ivan Lins afirma que os 

discípulos de Comte, no Brasil, deixaram-se levar por um excesso de zelo e exaltação 

que os alienava das realidades social e política, bem como de seu meio e de seu tempo. 

Lins descreve esses homens como intransigentes, austeros e inflexíveis, valendo-se em 

parte, aliás, do esboço que pode ser recolhido a partir da obra de Lima Barreto: 

 

“Este tipo estranho de positivista que (como caricaturalmente se 

propalava) só se vestia de preto, não tomava café, não fumava e, 

aferrado a Broussais, não admitia os progressos da medicina, 

ostentando, ao mesmo tempo, na observação de Manuel Bonfim, um 

tom de absoluta suficiência, como que houvesse adquirido o privilégio 

da infalibilidade, tendo solução para tudo, resposta para todas as 

perguntas, foi com humor caracterizado por Lima Barreto em seus 

romances”
45

. 

 

 De fato, não é raro ver personagens desse tipo na obra limeana, quase 

sempre esboçados com sarcasmo e desprezo. Um exemplo contundente encontra-se em 

Triste Fim de Policarpo Quaresma: 

 

“Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita Positivismo, um 

pedantismo tirânico e estreito, que justificava todas as violências, 

todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção e 

da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao 

advento do regímen normal, a religião da humanidade, a adoração do 

grão-fetiche, com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, 

o paraíso enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitos 

calçados com sapatos de sola de borracha!”
46

. 

 

 No trecho seguinte, o escritor caracteriza, mas também faz duras críticas, à 

forma como os positivistas utilizavam a matemática:  

 

“A matemática do Positivismo foi sempre um puro falatório que, 

naqueles tempos, amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem 

tivesse convencido que a Matemática tenha sido inventada e criada 

para o Positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente 

para a Igreja Católica e não também para a Anglicana”
47

. 

 

                                                           
45

 Lins, 422. 
46

 Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 98. 
47

 Ibid., 98. 



 

26 

 

Nota-se que, tanto nesses dois trechos, como no trecho de outra de suas obras, 

anteriormente citado, Lima Barreto está se referindo ao positivismo peculiar e mal 

ajambrado da Igreja Positivista Brasileira, embora quase sempre mencione o 

positivismo de maneira genérica. No mínimo, por ter sido um leitor que, desde muito 

cedo, se encantou pela difícil arte de destrinchar textos filosóficos – de preferência 

implicados com a formação do conhecimento –, nosso autor acaba espelhando, em sua 

obra, vários pontos centrais do Curso de Filosofia Positiva. De todo modo, a partir de 

sua curta, mas profícua vivência na Politécnica, como de seu ainda mais curto período 

de aulas com Teixeira Mendes, Lima Barreto parece ter aberto uma porta que o levaria a 

outros pensadores. 

 

 

1.3. Outros ecos filosóficos na obra de Lima Barreto 

 

Contrastando com o que expressou sobre os professores positivistas, Lima 

Barreto irá tecer elogios ao seu professor de Geometria, Oto de Alencar. Em 1902, 

quando ainda estava na Politécnica, registra sua grande admiração pelo mestre, no jornal 

A Lanterna:  

 

 “(...) Ele tinha alguma coisa daqueles grandes geômetras franceses 

que vêm de Descartes, passam por D’Alembert e Condorcet, chegam 

até nossos dias em Bertrand e Poincaré. Podia tocar em tudo e tudo 

receberia a marca indelével do seu gênio. Entre nós, há muitos que 

sabem; mas não são sábios. Oto, sem eiva de pedantismo ou de 

suficiência presumida, era um gênio universal, em cuja inteligência a 

total representação científica do mundo tinha lhe dado, não só a 

acelerada ânsia de mais saber, mas também a certeza de que nunca 

conseguiremos sobrepor ao universo as leis que supomos eternas e 

infalíveis. A nossa ciência não é nem mesmo uma aproximação; é uma 

representação do Universo peculiar a nós e que, talvez, não sirva para 

as formigas ou gafanhotos. Ela não é uma deusa que possa gerar 

inquisidores de escalpelo e microscópio, pois devemos sempre julgá-

la com a cartesiana dúvida permanente. Não podemos oprimir em seu 

nome. Foi o homem mais inteligente que conheci e o mais honesto de 

inteligência.”
48

 

 

Vale lembrar que Lima Barreto só conseguiu ser aprovado na cadeira inicial de 

Geometria após duas reprovações, sendo esta uma das causas, embora não a definitiva, 
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de seu interminável primeiro ano na Politécnica. Por outro lado, valeria lembrar também 

que, um de seus desejos manifestos – mas, evidentemente, nunca realizados – era ter 

chegado a ser um geômetra. E, como ele próprio teria afirmado, isso valeria a pena, 

mesmo que fosse para ser um geômetra medíocre
49

.  

Ou seja, parece haver algumas contradições nessa história. Alguém sarcástico, 

refinado e brilhante, como Lima Barreto, jamais teria aceitado a condição de medíocre, 

fosse qual fosse a área a que isso se aplicasse. Nem tampouco aceitaria carregar, pela 

vida a fora, um desejo inabalável por algo que não parece ter amado o suficiente para se 

envolver na vida real
50

.  Mas como o arco dos desejos humanos se constitui de forma 

manhosa e está repleto de sinais trocados, ao olharmos o elogio feito pelo ainda muito 

jovem Lima Barreto ao professor de Geometria, a aparente contradição quase 

desaparece.  

Entre outras coisas, é possível observar na citação acima dois aspectos de suma 

importância. Primeiramente, a paixão de nosso autor por algo que vai além dos estudos 

geométricos, embora esteja em sua base. O segundo, mas não menos importante, desses 

aspectos diz respeito à visão grandiosa do ato de ensinar e aprender que o Professor 

Alencar conseguiu transmitir a Lima Barreto, através de uma mescla singular de 

modéstia e sapiência.  

No primeiro caso, estaria uma percepção muito familiar na obra posterior de 

Lima Barreto, de que a base de todo grande conhecimento humano, em especial as 

ciências naturais e matemáticas, desde sempre se apoiou no trabalho de algum eminente 

metodólogo
51

. Certamente, R. Descartes (1596-1650) – um dos favoritos de nosso autor, 

ao longo de toda sua obra – ocupa, já aqui, um lugar entre os que ajudaram a dar forma 

ao conhecimento
52

. E, como não poderia deixar de ser, entre estes, Lima Barreto 
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introduz J. R. D’Alembert (1717-1783), um grande matemático, mas antes de tudo, um 

grande metodólogo que ajudou a compor a  Enciclopédia Francesa, uma das primeiras 

e maiores organizações modernas do conhecimento. Lima Barreto escolhe, não sem 

razão, o nome de M. J. A. Condorcet (1743-1794) logo ao lado D’Alembert. Bem 

conhecido por seus estudos em filosofia política, Condorcet (Marquês de Condorcet) foi 

também um distinto matemático e metodólogo que, graças a essa formação, tornou-se 

um dos mais jovens participantes do movimento enciclopedista francês
53

. Com certa 

constância, aliás, Lima Barreto dá voz ao movimento dos enciclopedista em seu 

trabalho
54

.  

 Naturalmente, por se tratar de um artigo para um jornal, nosso autor oferece 

apenas alguns exemplos dentre os muitos metodólogos que tanto admirava. Por certo, 

nomes como o de I. Kant (1724-1804), que de muitas maneiras estiveram vinculados ao 

pensamento de Lima Barreto, não fazem parte desses exemplos, obviamente por não 

pertencerem à confraria dos matemáticos.  

Mas, sem falta e sem dúvida, as novas linhagens de positivistas terão seu lugar 

garantido nos trabalhos limeanos, inclusive neste pequeno artigo de jornal de início de 

carreira. Encontram-se aqui o então jovem e promissor Bertrand A. W. Russell (1872-

1970) e o já veterano, como também conhecido nosso, H. Poincaré, ambos pertencentes 

às novas derivações comtianas, embora completamente distintas entre si. Um lógico de 

quatro costados, Russell seria peça central para o desenvolvimento do chamado 

positivismo lógico que,  entre finais do século XIX e os primeiros 30 anos do século 

XX, revolucionou os fundamentos da matemática, quase que por completo. Enquanto 

                                                                                                                                                                          
preconizar ele a dúvida metódica, senão sistemática, a tábua rasa preliminar, para se chegar à certeza" 

(trecho do personagem Vicente Mascarenhas no livro de Lima Barreto Cemitério dos vivos). E, mais 
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91. 
53

 Uma vez que os trabalhos deste autor como enciclopedista não são muito conhecidos, oferecemos aqui 

um trabalho sobre o tema, vide Sergescu, “La Contribution  de Condorcet à l’Encyclopédie”, disponível 

em http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0048-7996_1951_num_4_3_4334 

(acessado em 18 de dezembro de 2014).  
54

 “Os últimos anos, passeio-os pelos corredores da Escola a discutir, já afeito ao seu ar – agora! – ou ler 

na biblioteca nacional ou municipal; mas sobretudo, na própria Escola. Eu lia Kant, Spencer, Comte, até o 

velho Condillac li, e Le Bon, as suas grandes obras sobre as civilizações dos árabes e hindus. De todos, 

porém, quem eu gostava mais de ler, era Condorcet – Esquise d’um Tableau Historique des Progrès de 

l’Esprit Humain – e os opúsculos que complementavam o volume, entre os quais – Réflexions sur 

I’Esclavage des Nègres – que ainda hei de reler”. Barreto, Bagatelas, 129. 
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que Poincaré seria um físico, filosofo e matemático que aderiu, conforme já vimos, à 

variante neopositiva francesa do convencionalismo e cujas ideias teriam previsto a 

formulação da teoria da relatividade
55

. Portanto, ambos, assim como fora o próprio 

Comte, eram comprometidos metodólogos, duas vozes poderosas, embora distintas, que 

levaram ecos de um positivismo mais recente às páginas de Lima Barreto.  

Como veremos a seguir, o segundo aspecto, flagrado no artigo que homenageia 

o professor Alencar, estará, de várias maneiras, ligado ao aspecto que acabamos de 

analisar. O encantamento de Lima Barreto com as formas de ensinar/aprender usadas 

pelo mestre geômetra, não demoraria muito para dar frutos.    

Em 1903, apenas um ano depois do artigo e ainda na Politécnica, Lima Barreto 

registra em seu Diário Íntimo um curso feito por ele e para ele mesmo, cujo título bem 

humorado era: “Curso de filosofia feito por Afonso Henriques para Afonso Henriques 

de Lima Barreto, segundo artigos da Grande Encyclopédie Française du XIX 
ème

 Siècle, 

outros dicionários e livros fáceis de se obter”
56

.   

Não muito diferente do que recomendavam os grandes metodólogos, o curso 

seria feito de acordo com a história do pensamento filosófico. Cada época deveria ser 

representada pela opinião dos seus mais notáveis filósofos. A passagem de uma época 

para outra, se constituiria no grande objetivo do curso. Em outras palavras, pretendia-se 

estabelecer a ligação entre os pensamentos de cada uma dessas épocas: as modificações 

que sofreram, assim como o que fora eliminado ou acrescentado entre cada uma. E, no 

velho e bom estilo comtiano, também considera necessário estudar as relações  da 

Ciência e da Arte.  

O curso seria dividido em quatro partes e oito estágios que teriam agradado a 

qualquer metodólogo. De forma geral, o curso poderia ser resumido da seguinte 

maneira: “Filosofia geral, modo antigo de entendê-la e modo moderno de encará-la. 

Definição. Divisões. Lógica. Metafísica. Teodiceia. Filosofias particulares das Ciências 

e das Artes. Em seguida, pelas Filosofias: Antiga (grega, alexandrina, romana, 

Pensamento antigo); da Idade Média; Moderna; Contemporânea. Sociologia: estudo de 
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raças, pensamento atual. Filosofia chinesa, hindu e religiões: crenças religiosas, 

animismo, fetichismo, politeísmo e monoteísmo, panteísmo e materialismo”
57

. 

 Enquanto que, de forma mais específica, as partes do programa diziam respeito 

ao objeto da Filosofia (I e II). III - Método. IV - definição e divisões. Psicologia. 

Lógica. Teodiceia. Moral. Metafísica e Estética. Modos de encará-la; contribuições 

diversas do socialismo (estudos sociais), donde a modificação de sua significação 

primitiva. O plano é finalizado com uma recomendação brejeira: “o resto se fará pelo 

programa do antigo Colégio Pedro II (está no Paul Janet)”
 58

.  

 No desenvolvimento desse curso, Lima Barreto esboça uma explicação sobre as 

especificidades do método filosófico e a diferença deste em relação ao adotado por 

outras áreas do conhecimento. Conclui que o método utilizado pela filosofia não se 

distingue dos empregados nas demais ciências, a não ser pelo uso do sentimento e da 

intuição:  

 

“Usa da abstração, da determinação, da síntese e da análise, da 

indução e da dedução. Mas sendo assim o seu método possui 

caracteres específicos, tanto mais que o filósofo sabe que, além de tais 

processos de chegar à verdade, a inteligência possui outros que o 

cientista não admite, nem emprega, o sentimento, a intuição”
59

. 

 

 Portanto, a filosofia teria um arsenal mais amplo de análise, mas também mais 

difícil caracterizar com clareza, pois como dirá na sequência, só se conhece a filosofia 

quando se estudam as suas próprias teorias. Enquanto que o arsenal das ciências, mais 

preciso e estrito, deixaria escapar o que estivesse fora de seu campo de alcance. Assim, 

propõe redefinir a ciência, de modo a ampliar seu alcance:   

 

“O que define uma ciência não é o objeto que ela considera, é o ponto 

de vista em que ela o considera. Se se propõe definir uma ciência pelo 

seu objeto, é preciso dizer-se que esse objeto não é tal qual existe nas 

cousas, mas tal qual ele é para a ciência. A ciência vem a ser, portanto, 

um ponto de vista sobre as cousas”
60

. 

 

Com esta definição de ciência, em muito semelhante à de Poincaré, nosso autor 

prepara sua imaginária classe de alunos/coparticipes e leitores reais para um futuro em 
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que a amplitude do método filosófico seja emprestada ao método científico, sem 

distender as boas qualidades que existem neste último.  Enquanto isso não acontece, sua 

literatura, caldeada em teorias filosóficas, será um bom instrumento para entender as 

nuances e as contradições do discurso científico, como veremos no próximo capítulo.      
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Capítulo 2 

Perspectivas científicas em Triste Fim de Policarpo Quaresma 

 

    

 A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, divulgada 

primeiramente em folhetim, ao longo de dois meses, no Jornal do Comércio (1911)
 61

, 

foi publicada cinco anos depois, no formato de livro
62

. O livro insere-se no Pré-

Modernismo literário, marcado pela transição entre as produções clássicas, sobretudo 

poesia, a exemplo do Parnasianismo e do Simbolismo; e pela ampliação do enfoque na 

realidade brasileira e suas complexidades
63

. Lima Barreto, por meio de seus 

personagens e histórias, fornece uma visão acerca de diversos temas que lhe eram 

contemporâneos, como o progresso e as transições entre campo e cidade. 

O livro divide-se em três partes, o que permite, em nossa análise, notar três vias 

pelas quais o autor enxerga e discute aspectos do Rio de Janeiro, na virada do século 

XX. Neste trabalho, vamos nos deter na ciência e na técnica do seu tempo, através de 

seus personagens. 

 O personagem principal, Policarpo Quaresma, em contato com seu meio social, 

vai mudando a forma de conceber a realidade, ou seja, vai se modificando ao longo de 

seus três projetos de vida – linguístico, agrário e político – e também de suas 

experiências. A partir daí, sua ideia de pátria vai se transformando e, em seu triste fim, 

ele é um homem perfeitamente lúcido. 

A história acontece no período inicial da República no Brasil, mais 

especificamente sob o comando do presidente Floriano Peixoto (1891-1894). Trata-se 

de uma narrativa em terceira pessoa, pode-se perceber, porém, que em todo o 

transcorrer da narrativa há a articulação de duas vozes principais: a do narrador e a do 

protagonista que, em certos aspectos, se antagonizam. Desse modo, por exemplo, no 
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pensamento de Policarpo, vemos Floriano Peixoto como um “ídolo político, ‘forte’, 

‘sincero’ e ‘desinteressado’”
64

. Os pensamentos revelados pelo narrador, entretanto, são 

de deboche e ironia: Floriano possuía uma “tibieza de ânimo”, “uma preguiça mórbida”, 

como uma “pobreza de irrigação nervosa, provinda de uma insuficiente quantidade de 

fluido no seu organismo”
65

. Pode-se afirmar, portanto, que ora estamos diante de um 

narrador impessoal, ora de um narrador onipresente, onisciente, que reproduz falas e 

pensamentos dos personagens e, ao mesmo tempo, nos permite decifrar suas sensações 

e sentimentos. 

Há ainda, em várias passagens do livro, um narrador que faz uso da primeira 

pessoa. Nesses momentos, o escritor desnuda-se de forma mais aguda, revelando o que 

seriam, possivelmente, suas críticas mais pontuais, como esta reflexão do narrador sobre 

a loucura, que remete a uma experiência vivida por Lima Barreto quando morava com a 

família numa Colônia de Alienados
66

: 

 

“Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa 

própria natureza fica amedrontado, sentindo que o gérmen daquilo 

está depositado em nós e que por qualquer coisa ele nos invade, nos 

toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão 

inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e no mundo”
67

. 

  

 O tema central do livro é o nacionalismo ufanista, entendido como exaltação 

exagerada das qualidades da pátria, centrado na figura do personagem principal, 

Policarpo Quaresma, morador do bairro São Cristóvão e subsecretário do Arsenal de 

Guerra, no Rio de Janeiro – um homem urbano e apaixonado pelo Brasil. 

 O nacionalismo ufanista foi tema, em 1907, de Por que me ufano do meu país, 

de Afonso Celso de Assis Figueiredo, o conde de Ouro Preto. Na obra dedicada aos 

filhos, o autor – contemporâneo de Lima Barreto e filho de seu padrinho – enumera 

vários motivos para amar e se sacrificar pelo Brasil: a “superioridade pela grandeza 

                                                           
64

 Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 109. 
65

 Ibid., 109. 
66

 Por ocasião da mudança do regime político, o pai de Lima Barreto perde o emprego de tipógrafo na 

Imprensa Nacional e vai trabalhar e morar na Colônia de Alienados, na Ilha do Governador. Lima 

Barreto, estudante de colégio de regime de internato, ia para casa aos finais de semana, convivendo 

durante anos nesse ambiente. Vale ressaltar que o próprio Lima Barreto, anos depois, sofrera algumas 

internações no Hospício Nacional de Alienados para tratamento do alcoolismo. Vide Barbosa, 57, 67, 73, 

242, 281, 325. 
67

 Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 44. 



 

34 

 

territorial”, a “incomparável beleza”, “a grandeza territorial do Brasil”, embora faça um 

alerta: “que não seja um amor irrefletido e cego”
68

.   

 No entanto, o próprio Afonso Celso não demonstra a justa racionalidade de um 

amor “robustecido pela observação”
69

, já que descreve um país distante dos problemas 

sérios e aproxima-se, ao longo de sua narrativa, de uma ideia ingênua de Brasil.  

Ao contrário disso, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto traça 

uma história baseada primeiramente em uma visão ingênua da realidade, mas que se 

eleva a um tom crítico. Estabelece também, em vários momentos, duas extremidades: o 

ideal e o real; e a realidade teórica e a realidade empírica. O próprio escritor teve uma 

história de ascensão intelectual. Seu conhecimento, construído ao longo dos anos, 

instrumentalizado pela formação acadêmica e pelas experiências de vida, aflora em suas 

produções, misturado a um método bastante particular de observação. 

Lima Barreto demonstra incertezas em relação aos caminhos que ele mesmo 

percorreu e nota-se uma espécie de tomada de consciência dos problemas de sua época, 

que deseja compreender, nutrido sempre de seu espírito indagador. Nas palavras de 

Alfredo Bosi, referindo-se ao personagem principal, Policarpo possuía “a consciência de 

um ingênuo”
70

, ou seja, o distanciamento de um conformismo e de uma conveniente 

passividade. 

Nessa perspectiva, na voz do personagem principal Policarpo Quaresma e de 

outros personagens, Lima Barreto manifesta as revoltas de um cidadão brasileiro, sob a 

ótica dos desprivilegiados, revelando-nos, assim, uma sociedade em que o povo não se 

vê pertencente ao seu próprio lugar. 

 Como cenário, o autor apropria-se dos acontecimentos e desdobramentos das 

grandes transformações ocorridas no início do século XX, no Rio de Janeiro, e expõe, 

em tom crítico e sarcástico, a realidade brasileira. Dessa forma, vemos, na voz do 

narrador do romance, o seu desencanto com as modificações urbanas: “A Pátria que 

quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele do seu gabinete”
71

 , conclui ao 

final de sua travessia.  

Homem de seu tempo, Lima Barreto não se desprendeu da influência positivista, 

mesmo porque sua educação e criação se deram num momento em que o país vivia 
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intensamente essa filosofia. Observamos, assim, que essa influência se manifesta sob 

vários aspectos, principalmente no que se refere à proposta de organização moral e 

intelectual da sociedade. Ainda que no Brasil, como vimos anteriormente, os 

positivistas tivessem dado maior importância ao aspecto religioso da filosofia comteana: 

 

“A reforma das instituições – terceiro tema básico da filosofia de 

Comte – tem seus fundamentos teóricos na sociologia que ele 

concebeu. A sociologia conduziria à política, cumprindo-se, assim, o 

desígnio que Comte sempre propôs de fazer da filosofia positivista um 

instrumento para a reforma intelectual do homem e, através desta, à 

reorganização de toda a sociedade”
72

. 

 

 O escritor nos remete ao tecido positivista que permeou a transição entre o 

Império e a República no Brasil. Logo, Policarpo insere ideias positivistas ao longo de 

sua trajetória, em especial acerca da reforma da sociedade:  

 

“Imagino que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de 

um povo (...)”
73

. 

 

“Então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas 

capitais nas instituições e costumes: o que era principal à grandeza de 

uma pátria estremecida, era uma forte base agrícola, um culto pelo seu 

sonho ubérrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que 

ela tinha que preencher (...)”
74

. 

 
“Era preciso trabalhos maiores, mais profundos; tornava-se necessário 

refazer a administração. Imaginava um governo forte, respeitado, 

inteligente, removendo todos esses óbices, esses entraves (...)”
75

. 

 

 Conforme se discutiu no capítulo 1, a doutrina positivista encontrou diversos 

adeptos no Brasil, influenciados por Teixeira Mendes (1855-1927) e Miguel Lemos 

(1854-1917), seus principais propagandistas e doutrinários. Esse último, após retornar 

de Paris, em 1876, no Rio de Janeiro, fundou a Sociedade Positivista que constituiu a 

origem do Apostolado Positivista no Brasil e da Igreja Positivista no Brasil
76

.  
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 É bem verdade que no século XX, “o entusiasmo pelo positivismo religioso 

decresceu, mas continuou a existir a igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro”
77

. 

Segundo Oliveira Lima:  

 

“O credo positivista pode-se dizer que teve uma irradiação 

insignificante. Mais extensa nos centros de cultura matemática, como 

a Escola Politécnica e a Escola Militar, foi quase nula nos outros 

centros culturais”
78

. 

 

 Entretanto, podemos observar que, para Lima Barreto, essas ideias causaram 

muitos estilhaços na mentalidade dos dirigentes na época, sobretudo nos grupos de 

oposição que se formaram durante a gestão do presidente Rodrigues Alves. Muitos 

deles, inclusive, contavam com o apoio de líderes positivistas. A ideia de ordem e 

progresso estava muito ligada à remodelação que o Rio de Janeiro vinha sofrendo
79

. 

 Era época de ações incisivas na saúde pública
80

. O desenvolvimento de um 

sistema de saneamento no país era visto como a primeira condição para o crescimento 

de um Brasil moderno. A partir daí, foram implementadas diversas medidas de 

intervenção no meio físico. A obra de Lima Barreto mostra-nos sucessivos episódios 

relacionados a esses acontecimentos. O autor mostra elementos das alterações no meio 

físico e das intervenções na cidade em passagens relacionadas à personagem Olga:  

 

“Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as 

igrejas; viu os bondes passarem; uma locomotiva apitou; um carro, 

puxado por uma linda parelha, atravessou-lhe na frente, quando já a 

entrar do Campo ... Tinha havido grandes e inúmeras modificações. 

Que fora aquele parque? Talvez um charco. Tinha havido grandes 

modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no 

clima...”
81

. 

 

 De acordo com as pesquisadoras Ana Maria Alfonso-Goldfarb e Márcia Ferraz, 

essa questão do clima era uma discussão que já vinha sendo feita desde a época do 

Império. Nas descrições dos naturalistas, o clima era quente e úmido devido às altas 
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montanhas cobertas de matas e as diversas ilhas que atrapalhavam o livre curso dos 

ventos. Ainda assim, os ventos frios e úmidos eram motivo de algumas doenças, dentre 

elas o reumatismo. O calor insuportável e as mudanças climáticas repentinas 

prejudicavam a saúde, segundo os relatos dos viajantes naturalistas e médicos. Para 

solucionar esses problemas, a sugestão era o corte das referidas montanhas: eliminando-

se um terço das partes mais altas, seriam suprimidas certas enfermidades
82

. 

 É provável que essas modificações urbanas às quais Lima Barreto se refere 

estejam relacionadas a uma experiência diária, vivida por ele e registrada no jornal 

Correio da Manhã
83

. Em 1905, o escritor apresenta questões que envolvem o 

arrasamento do Morro do Castelo para a construção da avenida central. Provavelmente, 

este acontecimento trouxe-lhe elementos para a construção do seu romance Triste Fim 

de Policarpo Quaresma, em 1911. Esse assunto será abordado adiante. 

Nesse sentido, esse romance, embora numa dimensão ficcional, apresenta-se 

como uma espécie de resposta do autor ao contexto de sua época, problematizado em 

várias de suas crônicas e contos. 

 Dessa maneira, para compreender Triste Fim de Policarpo Quaresma, faz-se 

necessário uma interpretação à luz de outras produções do autor, sobretudo as crônicas. 

O escritor proporciona ao leitor um entrelaçamento de acontecimentos ocorridos no 

final do século XIX e o início do século XX, no Rio de Janeiro. 

 Policarpo era um leitor voraz, possuía uma ampla biblioteca com grande coleção 

de livros, entre poetas, cronistas nacionais, assim como historiadores, viajantes, 

naturalistas e cientistas. É interessante observar que esse acervo é composto de autores 

brasileiros ou pesquisadores que realizaram algum tipo de estudo sobre o Brasil. 

 Alguns dos nomes citados, na voz do narrador, fazem parte da estante do 

protagonista. Sobre a História do Brasil, os cronistas: Gabriel Soares, Gandavo, Rocha 

Pita, Frei Vicente do Salvador, Capistrano de Abreu, e outros. Em relação aos livros 

sobre viagens e explorações, o narrador declara: “que riqueza!”. Havia Hans Standen, 
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Jean de Lery, Saint-Hilaire, Agassiz e outros, além de Charles Darwin, Freycinet, Cook, 

Bougainville, Pigafetta e Couto de Magalhães
84

.  

Além das obras mencionadas, Policarpo guardava ainda, em sua biblioteca, 

“dicionários, manuais, enciclopédias e compêndios, em vários idiomas”. Quanto às 

línguas estrangeiras, “conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão”, mas de 

acordo com o narrador, “se Policarpo não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os 

corretamente”
85

.  

Há, nesse ponto, uma semelhança entre o personagem e Lima Barreto no que se 

refere à questão da biblioteca, pois o escritor também possuía uma grande quantidade de 

livros em sua casa. Inclusive, em 1917, o próprio escritor organizou um inventário de 

suas obras, chamando de “Limana” sua coleção
86

. 

 A temática da “Coleção Limana” caracterizava-se pela diversidade: eram 651 

volumes, abrangendo livros de âmbito das ciências humanas, biológicas e exatas. Os 

livros distribuíam-se pelas estantes e sobre a mesa, divididos entre encadernados e 

brochados. Havia também prateleiras contendo revistas brasileiras, estrangeiras, 

dicionários, jornais, mapas, assim como obras do próprio Lima Barreto, separadas na 

seção “Manuscritos e Originais”. 

O conhecimento científico era divulgado pelas revistas, jornais e nas discussões 

em livrarias. O narrador faz referência à revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro
87

, que Policarpo também lia: “mergulhava nas revistas do Instituto 

Histórico”
88

. Percebe-se que a publicação tratava dos mais variados assuntos que 

circulavam na época. Lima Barreto também lista essa revista em sua coleção. 

 Certamente, nessa época, a leitura restringia-se a uma elite e Policarpo, na figura 

de um cidadão comum que parece não se adaptar a uma personalidade passiva, ainda 

que ingênua, era criticado pelos militares, engenheiros e médicos: “Aqueles livros, 

aquela mania de leitura”; outro complementa: “devia até ser proibido a quem não 
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possuísse um título acadêmico ter livros”
89

. Nota-se uma disputa sobre quem detinha o 

conhecimento racional e científico na época e que respondia pelas decisões mais 

importantes do país.  

 Vale lembrar que, embora a história tenha sido montada numa sequência de fatos 

cronológicos, Lima Barreto relaciona a narrativa com vários episódios históricos, fruto 

de sua memória. Ao escrevê-la, em 1911, deixa transparecer a relação ainda latente com 

os percalços de remodelação do Rio de Janeiro, no início do século XX, conforme 

esclarecido anteriormente. 

  

 

2.1. Movimentos e frustrações trazidos pela ciência: o campo e a cidade na 

obra de Lima Barreto  

  

 Encontrar na literatura os veios da história é uma tarefa complexa. Os frutos, 

porém, podem ser dos mais interessantes. Um exemplo da fascinante mescla entre esses 

dois gêneros, aparentemente tão distantes, foi elaborado por R. Williams em seu 

trabalho O campo e a cidade: na história e na literatura.  

Publicado em 1973, e hoje considerado um clássico, esse livro de R. Williams 

oferece um longo percurso histórico, mas também sociológico e literário, que se 

desenvolve especialmente ao redor de diferentes cenários ingleses até chegar ao século 

XX. Vozes de antigos poetas alcançam ou se contrapõem às páginas da literatura 

moderna para produzir esses cenários onde, por vezes, o ambiente rural e o urbano 

vinculam-se e, em outras, se afastam
90

.  

Com frequência, imagens e representações plasmadas no imaginário universal 

serão questionadas e revistas pelo autor. Assim ele consegue, por exemplo, mostrar as 

raízes históricas e literárias de mitos, como aquele dos “homens independentes e 

honrados, vivendo numa democracia rural...”
91

, antes do período em que a legalização e 

a delimitação das terras se tornassem mandatórias.  

De maneira semelhante, Williams mostra que as lendas sobre a paz e a perfeição 

do ambiente bucólico, em geral, constituíram-se enquanto forma de sublimar o 

                                                           
89

 Ibid., 34. 
90

 Um mapa de como será desenvolvida a obra é oferecido logo no capitulo 1; vide Williams, O Campo e 

a Cidade.  
91

 Ibid., 142. 



 

40 

 

crescimento sufocante e impessoal das cidades. Em contrapartida, refere-se também ao 

deslumbramento de poetas e pensadores que, não poucas vezes originários de pequenos 

vilarejos rurais, encontraram, no movimento de transformações das cidades, uma fonte 

de inspiração constante
92

.  

Valeria à pena lembrar, mais uma vez, que o trabalho de Williams escolhe como 

centro de estudo a Inglaterra, justamente porque lá teria ocorrido, muito cedo, uma forte 

inserção industrial nas cidades e o esvaziamento do campo. Seria este, portanto, um 

caso exemplar ou mesmo inaugural que, depois de algum tempo, se reproduziu por 

quase todo o mundo.  

Sem dúvida, esse caso exemplar acabaria por ter desdobramentos também em 

solo brasileiro. É preciso considerar, porém, que no caso inglês houve uma expressiva 

mecanização rural, também desde muito cedo. Algo que implicaria na crescente 

desocupação do campesinato e, consequentemente, no aumento da massa operária que, 

sem qualificação para tanto, passou a abarrotar as cidades, aceitando trabalhar sob 

quaisquer condições. Mas, de igual maneira, implicou no aumento massivo da produção 

rural que, automatizada, tornou-se a força motriz de uma revolução no campo, como 

nunca havia sido experimentada antes
93

.  

Assim, nota-se na voz do personagem Policarpo o lamento por esse ônus trazido 

para a cidade, sem o bônus inglês de um campo cada vez mais produtivo. Por outro 

lado, na voz desse e de outros personagens dos romances de Lima Barreto, assim como 

na voz do próprio escritor, em muitas das suas crônicas, encontram-se os lamentos 

urbanos causados por uma ciência e uma tecnologia mal aplicadas. Conforme veremos 

na sequência, esses lamentos irônicos de Lima Barreto, fosse pelo campo, fosse pela 

cidade, produzem as teias históricas, sugeridas por alguém como R. Willians, para dar 

expressão a uma época.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 Ibid., em especial, capítulos 5, 13 e 14. 
93

 Ibid., em especial capítulo 25. 



 

41 

 

2.2. Uma revolução agrária adiada: o campo na obra de Lima Barreto 

  

 No século XIX, a agricultura brasileira vivia um momento de fartura, 

principalmente em São Paulo, com a cultura do café. Os fazendeiros viram nas ciências 

um meio de crescimento com inúmeras possibilidades, a tentativa de dominar a natureza 

através de uma série de invenções
94

. 

 Em meio a isso, ocorriam várias exposições e feiras nacionais e internacionais. 

A participação do Brasil em exposições universais principiou em 1862, em Londres, por 

iniciativa de D. Pedro II, que sempre mostrava interesse pelas ciências, e de uma elite 

ilustrada, que buscava modernizar as técnicas de produção, valorizar o trabalho manual 

e, em alguns casos, condenava o trabalho escravo, visto como um entrave para o 

desenvolvimento do país
95

. Desse modo, o Brasil esteve presente em várias dessas 

exposições, por iniciativa do governo imperial e, posteriormente, pelo sucessor 

republicano. 

 As exposições divulgavam os resultados do trabalho técnico e das conquistas 

científicas em relação ao domínio da natureza; apontavam também para carências, 

indicando formas mais concretas de intervenção na realidade
96

. 

 Nesse contexto, grandes fazendeiros enviavam os filhos para estudar em escolas 

agrícolas da Europa, como Grignon e Montpellier, na França; Hohenheim, na Alemanha 

e o Instituto Agrícola de L’État de Gembloux, na Bélgica. Queriam trazer para a 

agricultura o que de mais moderno era feito na Europa e nos Estados Unidos, 

almejavam produzir muito e barato, com sabedoria científica
97

. 

 As propostas de modernização eram acompanhadas de debates e contradições 

em que se destacavam alguns aspectos da agricultura científica: uso de pesquisas 

científicas, diversificação agrícola, implantação de colônias para a fixação do colono à 

terra, pesquisa agrícola para adaptação de novos conhecimentos agronômicos e ensino 

agrícola em diversos níveis, com apoio à policultura, intensificação agrícola no cultivo 

do solo e a mecanização
98

.
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 O obstinado Policarpo Quaresma é mal-sucedido em seu primeiro projeto 

nacionalista, voltado para a substituição da língua portuguesa pelo tupi-guarani, que ele 

acreditava ser a verdadeira expressão da cultura literária, científica e filosófica
99

. Na 

ocasião, foi extremamente ridicularizado, considerado louco e internado num hospício. 

Após essa experiência, tem início uma nova fase na saga do personagem, que aceita a 

sugestão de sua sobrinha Olga e muda-se para o campo. Confiante na fertilidade do solo 

brasileiro, resolve dedicar-se à agricultura. 

 No sítio Sossego, no interior do Rio de Janeiro, Policarpo depara-se, pela 

primeira vez, com a realidade agrária do país. Inicialmente, acredita que “a nossa terra 

tem os terrenos mais férteis do mundo”, “há poucos países que a tenha” e que se deve 

“tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna”
 100

. Seu novo projeto consiste em 

trabalhar a terra para produzir em abundância, com o intuito de promover a riqueza e o 

progresso da nação: 

 

“(...) grandes colheitas de frutas, de grãos, de legumes; e do seu 

exemplo nasceriam mil outros cultivadores, estando em breve a 

grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a 

dispensar os argentinos e europeus”
101

. 

 

 Policarpo afirma que não planejou sua vida agrícola para fazer fortuna para si, 

mas para demonstrar a excelência das terras do Brasil. Para ele, a capacidade das terras 

brasileiras, aliada ao “carinho” e ao “trabalho”, é suficiente para produzir tudo o que se 

tiver vontade
102

.  

  Em sua nova empreitada, dedica-se ao estudo da terra e propõe aplicar seus 

conhecimentos científicos no campo. Primeiramente, as leituras “tinham-no levado a 

estudar as ciências naturais e dera[m] a Policarpo sólidas noções de Botânica, 

Mineralogia e Geologia”, esclarece-nos o narrador. Referia-se também aos cálculos, 

tomando por base aquilo que era estabelecido nos Boletins da Associação de 

Agricultura Nacional
103

, além de fazer uso dos barômetros, pluviômetros e 

anemômetros que comprara
104

. 
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 Naquela época, eram produzidas, no Brasil, várias publicações sobre agricultura, 

dentre elas a Revista Agrícola e os Boletins da Associação da Agricultura Nacional, às 

quais Lima Barreto tinha acesso, visto que seu pai era assíduo assinante
105

. Tais 

referências cruzam-se com a obra quando Policarpo faz o planejamento e o cálculo de 

seus ganhos agrícolas. 

 O conhecimento científico era, portanto, acessível a Policarpo Quaresma, que 

soube utilizar diversos recursos disponíveis para a realização de seu projeto agrícola. 

Essa faceta demonstra um personagem que vai além da ideia de um simples ingênuo ou 

romântico, qualidades frequentemente atribuídas a ele. Por extensão, podemos constatar 

que Lima Barreto valorizava o conhecimento científico da época e demonstrava, por 

meio de sua obra, preocupação em relação a esses avanços. 

 Apesar do otimismo inicial, Policarpo passa a verificar a dura realidade nas 

esferas ambiental, social, política e econômica. O solo desgastado, sem a utilização de 

implementos, torna-se infértil. As saúvas, livres de formicida, atacam a plantação. Além 

disso, após alguns meses, a situação de abandono e improdutividade das terras 

decepciona o personagem, levando-o de uma “alma de patriota meditativo a 

preocupações angustiosas”
106

. Após uma série de tentativas frustradas de boas colheitas, 

o protagonista percebe a necessidade de modernização, tema recorrente nas revistas que 

lia. 

 O que Policarpo experiencia no campo, coaduna-se com o estudo de Caio Prado 

em relação à situação da agricultura brasileira: 

 

“No terreno do aperfeiçoamento técnico, o progresso da agricultura 

brasileira é naquele período [séc. XVII e XVIII] praticamente nulo. 

Continuava em princípios do séc. XIX, e mais ou menos nas mesmas 

condições continuará ainda por muito tempo, com os mesmos 

processos que datavam do início da colonização. Processos bárbaros, 

destrutivos, explicáveis e mesmo insubstituíveis na primeira fase da 

ocupação; mas que começava já, pela insistência neles, em fazer sentir 

seus efeitos devastadores”
107

.  

 

 Contemporâneo de Lima Barreto, o engenheiro agrônomo Antônio Gomes 

Carmo define a agricultura brasileira como primitiva na arte de lavrar a terra, tanto 

quanto eram os primeiros homens há mais de cem mil anos: “Há seis mil anos, nas 
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margens do Nilo, por exemplo, o homem que aí vivia conhecia e empregava 

instrumentos aratórios mais perfeitos e de maior rendimento que os nossos”
108

. Essa 

ideia está presente em Triste fim de Policarpo Quaresma, no momento em que o 

empregado tenta ensinar Policarpo a manejar a enxada, “do jeito de servir-se do velho 

instrumento de trabalho” 
109

. 

 Nesse sentido, aqui no Brasil, nada de novo se conseguira. Repetia-se o processo 

da “queimada”, copiado dos indígenas, que acarretava o esgotamento do solo: 

abandonavam as terras que se tornavam inférteis, aguardando o período necessário para 

o restabelecimento do solo que, gradualmente, empobrecia de forma mais crítica e 

acentuava os intervalos de produção
110

. Ou seja, quanto mais o solo era explorado, 

maior era o tempo em que ele precisava ficar abandonado. 

 Na voz do personagem Tenente Antonino Dutra, transparece a decadência do 

lugar: “Isto hoje não presta, mas noutro tempo!... Este sítio já foi uma lindeza, major! 

Quanta fruta! Quanta farinha! As terras estão cansadas”
111

. Páginas depois, o tema 

retorna numa conversa de Olga com um empregado que possuía terra, mas não 

trabalhava nela: “E a terra não era dele? Mas de quem era então, tanta terra abandonada 

que se encontrava por aí? Ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas (...) 

esses latifúndios inúteis e improdutivos”
112

. E, assim, descreve o narrador, o estado do 

sítio: “o roçado tinha por fim ganhar terreno ao mato, ao lado do norte do sítio, que o 

capão invadira”
113

.  

Policarpo iria plantar milho e, nos intervalos, batatas-inglesas. Mas recusava-se a 

usar a técnica da queimada: “não lhe quisera atear fogo. Evitara assim calcinar o 

terreno, eliminando dele os princípios voláteis ao fogo”
114

. As ideias e os instrumentos 

meteorológicos trazidos por Policarpo causavam estranhamento por parte de seu 

empregado Anastácio, apontando para uma oposição entre a tradição popular e o 

conhecimento científico. Com o olhar desconfiado e conhecedor da terra, o empregado 

diz ao administrador: 
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“– A gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco... Isso de 

plantar é capinar, pôr a semente na terra, deixar crescer e apanhar. (...)  

– Quá patrão! Isso de chuva vem quando Deus qué”
115

. 

 

 Tal desconfiança não era restrita aos trabalhadores de baixa renda. Na época, 

muitos fazendeiros diziam não obter nenhuma vantagem econômica ao empregar 

máquinas agrícolas como o arado, quando possuíam, nas fazendas, boas terras cobertas 

de mata e capoeira
116

. Essa também era a ideia inicial de Policarpo: “Oh! Terra 

abençoada!”
 117

, dizia. A triste realidade social do campo, no entanto, começa a abalar 

as antigas convicções do protagonista, alertado pela sobrinha Olga.  

 Em uma passagem do livro, Olga, que representa uma voz lúcida na narrativa, 

resolve passear nos arredores do sítio do padrinho. Ela, que tinha dos roceiros “a ideia 

de que eram felizes, saudáveis e alegres”
118

, depara-se, porém, com “a falta de cultivo, a 

pobreza das casas, o ar triste e abatido da gente pobre”
119

. Essa personagem levanta 

questões importantes a partir de sua observação, e indaga a si mesma: “Por que ao redor 

dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil, trabalho de 

horas? Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? A não ser um café e um milharal, aqui 

e ali”
120

.  

 Lima Barreto, uma vez mais, indica-nos o contraste da vida urbana, nesse caso 

representado por Olga, mulher burguesa, educada na cidade, que traz uma visão, num 

primeiro momento, de surpresa e, em seguida, questionadora desse universo rural. O 

narrador afirma, inclusive, que Olga se imagina homem e, se o fosse, “passaria ali e em 

outras localidades meses e anos, indagaria, observaria e com certeza havia de encontrar 

o motivo e o remédio”
121

. Completa, reforçando a ideia de que “aquilo era uma situação 

do camponês da Idade Média”
122

. Olga interroga Felizardo, um empregado do sítio de 

Quaresma:  
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“– Você por que não planta para você?  

– Quá sá dona! O que é que a gente come?  

– O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro.  

– Sá dona tá pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta 

cresce, e então? (...)  

– Terra não é nossa... E frumiga? ... Nós não tem ferramenta... isso é 

bom para italiano ou alamão, que governo dá tudo ... Governo não 

gosta de nós...”
123

. 

 

 O diálogo entre Olga e o empregado revela uma política de incentivo do governo 

aos agricultores estrangeiros em detrimentos dos nacionais
124

. Olga percebe que os 

fazendeiros brasileiros tinham que resolver os problemas por si mesmos ou, no máximo, 

contar com a mútua ajuda entre os agricultores nacionais
125

.  

 O escritor nos permite inferir que a política brasileira não tinha um projeto sério 

nessa área, com política organizacional que fosse capaz de solucionar os problemas 

agrários.  Dessa maneira, grande parte da população ficava à margem do progresso, 

sendo obrigada a migrar para os centros urbanos. 

 Esse contexto é reforçado por Campos da Paz, na introdução do livro Reforma 

da Agricultura Brasileira, que mostra como o trabalhador agrícola possuía salários 

insuficientes para suas despesas de vestuário e sustento da família
126

.  

 O exercício da moderna agricultura seria a contraposição do que era praticado no 

Brasil: repetiam-se métodos desde os tempos coloniais, eram utilizados os instrumentos 

simples (foice, machado, enxada), combinados à derrubada de florestas virgens e 

queimada de solos férteis para estabelecer novos campos de cultivo. O solo, utilizado 

sem nenhum tipo de cuidado, recebia uma plantação caótica, sem planos.  

 Em relação às famílias dos trabalhadores rurais e, comparando-as às famílias 

estrangeiras, Policarpo afirma ter observado naquela gente humilde, a ausência de 

sentimento de solidariedade, de apoio mútuo. E acrescenta: 

 

“Não se associavam para coisa alguma e viviam separados, isolados 

em famílias geralmente irregulares, sem sentir a necessidade de união 

para o trabalho da terra. Entretanto, tinham bem perto o exemplo dos 

portugueses que, unidos aos seis e mais, conseguiam em sociedade 

cultivar a arado roças de certa importância, lucrar e viver. Mesmo o 

velho costume do “moitirão” já se havia apagado”
127

.  
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 A crítica ácida, porém, é também endereçada aos governantes: 

 

“Aquela rede de leis, de posturas, de códigos e de preceitos, nas mãos 

desses regulotes, de tais caciques, se transformava em potro, em polé, 

em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as 

populações, crestar-lhes a iniciativa e a independência, abatendo-as e 

desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas 

faces amareladas e chupadas que se encostavam nos portais das 

vendas preguiçosamente; viu também aquelas crianças maltrapilhas e 

sujas, d’olhos baixos, a esmolar disfarçadamente pelas estradas; viu 

aquelas terras abandonadas, improdutivas, entregues às ervas e insetos 

daninhos; viu ainda o desespero de Felizardo, homem bom, ativo e 

trabalhador, sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e 

bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos. (...)”
128

. 

 

 Tendo suas expectativas frustradas, Policarpo cai em profunda depressão, mas 

não desiste de seu projeto. Convencido da necessidade de mecanização da lavoura 

brasileira, decide abandonar a enxada, símbolo da mudança na perspectiva do 

personagem. Essa postura torna-se evidente nas palavras do narrador: 

 

“Mandara buscar catálogos e ía examiná-los. Tinha já em mente uma 

charrua dupla, um capinador mecânico, um semeador, um destocador, 

grades, tudo americano, de aço (..). Até então não quisera essas 

inovações (...). Estava assim a escolher arados e outros Planets, Bajacs 

e Brabants de vários feitios”
129

.  

 

 Conforme já afirmamos, Lima Barreto baseava-se em publicações da época, 

inclusive no boletim agrário. 

A pesquisa agronômica sobre a mecanização da lavoura brasileira desenvolveu-

se ao longo do século XX, tratando de várias especificidades, entre as quais, diferentes 

tipos de solos e topografias, presentes nas várias regiões do Brasil
130

. 

 Policarpo, conforme conta o narrador, apela, após o ataque das saúvas em seu 

milharal, para medidas mais estruturadas e, com ironia, critica os modelos vigentes: 

  

“E não havia quem soubesse curar. Numa terra, cujo governo tinha 

tantas escolas que produziam tantos sábios, não havia um só homem 
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que pudesse reduzir, com as suas drogas ou receitas, aquele 

considerável prejuízo”
131

. 

 

 A obra reforça a necessidade de estudar os diferentes tipos de solo, observando a 

questão dos minerais, embora Policarpo ainda resistisse ao uso dos fertilizantes no 

manejo da terra para fazê-la produzir: “uma profanação estar a empregar nitratos, 

fosfatos ou mesmo estrume comum, numa terra brasileira... Uma injúria”
132

. 

 Ao longo da narrativa, Lima Barreto proporciona uma reflexão a respeito da 

agricultura, uma das bases do desenvolvimento do país. Relata as dificuldades 

encontradas em cada uma das etapas – desde o plantio, a colheita, o armazenamento e a 

comercialização. Traz uma visão acerca do trabalhador rural da época e das condições 

limitantes que o cingiam. E a alta taxa de impostos sobre a produção torna-se o estopim 

para a desistência de Policarpo da agricultura:  

   

“Como era possível fazer prosperar a agricultura, com tantas barreiras 

e impostos. Se o monopólio dos atravessadores do Rio se juntavam as 

exações do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração 

consoladora?”
133

 

 

 Nessa altura, Policarpo já percebera que era preciso desenvolver um novo 

projeto para um Brasil melhor, com menos desigualdade. Imaginava, então, um governo 

forte, respeitado e inteligente. Acreditava que reformas na esfera política faziam-se 

necessárias. Esse seria seu último plano, “removendo todos os óbices”
134

 que impediam 

seu percurso. A oportunidade surge, então, para o mais novo reformista quando, no Rio 

de Janeiro, estoura a revolta da esquadra da Armada
135

. Policarpo Quaresma oferece seu 

apoio ao presidente Floriano Peixoto e segue para a capital, onde apresenta um 

memorial ao presidente:  

“Medidas necessárias para o levantamento da agricultura [...] todos os 

entraves, oriundos da grande propriedade, das exações fiscais, da 

carestia de fretes, da estreiteza dos mercados e das violências 

políticas”
136

. 
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 A resposta de Floriano ao memorando, porém, acaba com qualquer ilusão do 

reformista: “Quaresma, você é um visionário”, diz o presidente num tom autoritário. A 

ideia de que o trabalhador é um preguiçoso fica evidente na afirmação do presidente: 

“Mas, pensa você Quaresma, que eu hei de pôr a enxada na mão de cada um desses 

vadios?”
137

. 

 A partir desse momento, encontramos um personagem indignado em relação à 

intransigência e à imposição por parte de uma autoridade que é centralizadora, o que só 

poderia resultar em revoltas descontroladas, protagonizadas pelo povo. Numa carta 

direcionada à irmã, Policarpo descreve uma reação explosiva e brutal diante de uma 

situação de opressão: “Este teu irmão que estás vendo, também fez das suas, também foi 

descobrir dentro de si muita brutalidade, muita ferocidade, muita crueldade... Eu matei, 

minha irmã; eu matei”
138

. 

 

 

2.3. Uma cidade em pé-de-guerra: espaço urbano e subumano na obra de 

Lima Barreto 

  

 Conforme já indicado diversas vezes, na virada do século XIX para o XX, o Rio 

de Janeiro passava por um processo de transformação urbana. A Revolta da Armada 

eclode num contexto de colapso urbano e social na capital da República. 

 Em 1902, o país vivia sob o comando do presidente Rodrigues Alves, que 

iniciou um programa intensivo de obras públicas de saneamento e reforma urbana na 

cidade do Rio de Janeiro. Nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito, Oswaldo 

Cruz como diretor do Serviço de Saúde Pública e Paulo Frontin como presidente da 

Comissão Construtora da Avenida Central
139

. 

 A reforma urbana do Rio de Janeiro apoiou-se em três eixos principais: a 

modernização do porto da capital, o prolongamento do canal do mangue e a abertura de 

três importantes avenidas: Francisco Bicalho, Rodrigues Alves e Central, que passou a 

se chamar Rio Branco em 1912
140

. 
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 Um dos aspectos das turbulentas transformações urbanas na cidade foi o 

princípio de uma nova etapa no desenvolvimento dos transportes de massa, no início do 

século XX. Finalizando o processo de fusões de companhias de carro, ocorridas entre os 

anos 1880 e 1890, uma grande empresa estrangeira, a Light and Power, adquiriu o 

monopólio de fornecimento de energia elétrica à cidade e, ao mesmo tempo, o controle 

exclusivo de todos os seus meios de transporte coletivo
141

.  

 Schwartzman afirma que, no que tange à medicina durante o Segundo Império e 

a primeira década da República, as medidas foram, basicamente, clínicas e sanitárias. A 

medicina clínica do século XIX, tanto no Brasil quanto no exterior, possuía poucos 

recursos diagnósticos. E quanto à medicina sanitária, as teorias da época atribuíam a 

origem de grande parte das doenças aos problemas climáticos e de constituição física 

dos ambientes, como florestas, mangues, aterros e pântanos
142

. Com isso, o esforço de 

higienistas e epidemiologistas da época esteve voltado também  para estabelecer 

correlações entre as condições do solo e a existência de certas doenças
143

.  

 Podemos citar, como um dos reflexos dos conflitos sociais gerados nessa época, 

a Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, que consistiu principalmente na agitação 

popular e política contra as medidas de higiene e de vacinação obrigatória.  

 Três grupos opuseram-se ao governo: o das massas populares, o de políticos e o 

de militares ou alunos das escolas militares. Esses dois últimos grupos receberam apoio 

e orientação dos positivistas
144

, uma vez que a linha de pensamento dos positivistas 

ortodoxos do Apostolado em relação à medicina era de intransigência. Eles 

interpretaram o pensamento de Comte como tendo sido contrário à vacina, à teoria 

microbiana e a toda evolução da medicina
145

. Nota-se, no entanto, que os positivistas 

não levaram em consideração que, na época de Comte, a medicina estava em plena 

transformação e iniciando seu rumo moderno. Mas, além disso, conforme lembra 

Skidmore, a vacina compulsória “ia contra o conceito de liberdade individual” dos 

positivistas
146

. 

 Em seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Lima 

Barreto descreve a Revolta da Vacina com sua experiência de leitor crítico e de um 
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intelectual atento às discussões contemporâneas. No capítulo XII, relata essa revolta na 

voz do personagem principal:  

 

“A fisionomia das ruas era de expectativa. As patrulhas subiam e 

desciam; nas janelas havia muita gente espiando e esperando qualquer 

coisa. Tínhamos deixado a estação do Mangue, quando de todos os 

lados, das esquinas, das portas e do próprio bonde partiram gritos: 

Vira! Vira! Salta! Salta! Queima! Queima! (...). Uma força de 

cavalaria de polícia, de sabre desembainhado, corria em direção ao 

bonde incendiado. (...). E por todo o caminho, este cenário se repetia. 

O Largo de São Francisco era mesmo uma praça de guerra. Por detrás 

da Escola Politécnica, havia uma força e os toques da ordenança 

sucediam-se conforme as regras e preceitos militares. (...). Os curiosos 

encostavam-se às portas das casas fechadas, mas aí mesmo os 

soldados iam surrá-los com vontade e sem pena. Era o motim. (...). 

Durante três dias a agitação manteve-se. Iluminação quase não havia” 
147

. 

 

 Nesse mesmo capítulo do romance, Lima Barreto afirma que essa violência por 

parte do povo teria sido resultado de certos artigos que estavam sendo publicados 

diariamente no jornal, com teor de crítica ao governo “desonesto” e que “oprimia o 

povo”. Afirma, também, que tais sentimentos surgem em momentos em que a “lei foi 

esquecida”
148

. É importante ressaltar que, apesar desse posicionamento, Lima Barreto 

considerava a natureza humana como “perversa”, imbuída de desejo de destruição. Esse 

é mais um traço da ambiguidade presente em sua obra e em seu pensamento. 

 Em “Os Tais Higienistas”, publicado no periódico Careta, em 1921, Lima 

Barreto direciona explicitamente sua indignação ao regulamento formulado pelo então 

diretor do Departamento de Saúde Pública, Carlos Chagas, que consistia num manual de 

medidas de higiene pública. O escritor referiu-se a ele como um legislador severo e que 

“devia ter o cuidado de facultar-nos os meios de realizar as suas exigências”
149

. Essa 

crítica refere-se à forma como as elites defendiam o higienismo a qualquer custo, 

considerando o povo como passivo e desinteressado
150

. 
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 Lima Barreto escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma em 1911, e a ideia de 

defender a manutenção da “ordem” a qualquer custo, problematizada pelo autor, 

permanece nos primeiros anos de República. Isso permite estabelecer relações entre a 

obra e outras produções do autor no campo das crônicas, imbuídas da crítica à ideia de 

progresso, quando obtido a qualquer custo. Na voz do narrador, Lima Barreto mais uma 

vez reforça o horror pelo fato do governo apoiar-se nos ideais positivistas que orientam 

a ação coercitiva do Estado:  

 

“Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita Positivismo, um 

pedantismo tirânico e estreito, que justificava todas as violências, 

todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção e 

da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao 

advento do regímen normal, a religião da humanidade”
151

. 

 

 Na voz de seus personagens, como acontece também com o narrador de Clara 

dos Anjos, Lima Barreto questiona permanentemente os serviços prestados à população 

suburbana. Nesse caso, constata que a empresa Light and Power não supre a 

necessidade da população ou, pelo menos, trata-se ainda de um serviço precário e 

inacabado. E, ironicamente, analisa: 

 

“Talvez os engenheiros da Light só se deram ao trabalho de fazer 

sumários nivelamentos. Os altos e baixos, os atoleiros e atascadeiros, 

consolidados com gravetos e varreduras de capinas, transformaram o 

caminho do bonde, naquele trecho, numa montanha-russa, com a 

lembrança de um lado e outro, do espetáculo do que seriam ou do que 

são os caminhos do nosso interior, pelos quais nos chegam os cereais 

e a carne que comemos”
152

. 

 

 O autor apresenta os aspectos ideológicos que perpassam a ideia de progresso, 

contida na promessa de acesso aos bens de consumo, proporcionado, na realidade, 

apenas às camadas sociais mais abastadas.  

 Numa crônica intitulada “Problema Vital”, de 22 de fevereiro, 1918, Lima 

Barreto se dirige a Monteiro Lobato para expor sua opinião a respeito das intervenções 

dos médicos sobre a saúde pública: 

 

                                                                                                                                                                          
teorias deterministas raciais e climáticas que tão frequentemente dominavam as decisões da elite sobre o 

lugar do Brasil no mundo”, nas décadas de 1910 e 1920.  Skidmore, 116. 
151

 Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 98 
152

 Barreto, Clara dos Anjos, 44. 



 

53 

 

“Trabalhos de jovens médicos como os Drs. Arthur Neiva, Carlos 

Chagas, Belisário Penna e outros, vieram demonstrar que a população 

roceira do nosso paiz era victima desde muito, de varias moléstias que 

a alquebravam physicamente. (...). Os identificadores de taes 

endemias julgam ser necessario um trabalho systematico para o 

saneamento dessa regiões afastadas e não só estas. Aqui mesmo, nos 

arredores do Rio de Janeiro, o Dr. Belisário Penna achou duzentos e 

cincoenta mil habitantes atacados de maleitas, etc. Residi durante a 

minha meninice, e adolescência, na ilha do Governador, onde meu pae 

era administrador das Colonias de Alienados. Pelo meu testemunho, 

julgo que o Dr. Penna tem razão. Lá todos sofriam de febre e logo que 

fomos, para lá, creio que em 1890 ou 1891, não havia dia em que não 

houvesse, na nossa casa, um de cama, tremendo com a sezão e 

delirando de febre. A mim, foram precisas até injecções de quinino. 

Por esse lado, julgo que ele e os seus auxiliares não falsificam o 

estado de saúde das nossa populações campestres”
153

. 

 

 Nesse relato, mostra-se seguro e otimista em relação às medidas tomadas pelos 

médicos. No entanto, ao longo de sua argumentação, afirma não concordar com o 

remédio que é oferecido e registra que há mais uma questão a ser considerada. Em suas 

palavras: “parece que há mais nisso uma questão de hygiene domiciliar e de regimen 

alimentar”, termina explicando qual é o problema: “conquanto não se possa desprezar a 

parte médica propriamente dita, é de natureza econômica e social”
154

. 

 Constata-se, então, que Lima Barreto, de fato, acompanhava as publicações a 

respeito das medidas sanitaristas e fazia reflexões sobre os movimentos eugenistas e 

higienistas
155

. 

 Verifica-se, no trecho a seguir, extraído da obra Clara dos Anjos, a forma como 

Lima Barreto enxergava a situação de moradia de forma crítica e sua indignação pela 

falta de políticas públicas para a maioria pobre e discriminada, que, sem condições de 

ascender, submetia-se à nova ordem: 

  

“Há verdadeiros aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros, 

que as árvores e os bambuais escondem aos olhos dos transeuntes. 

Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes e nenhuma 

espécie de esgoto. Toda essa população, pobríssima, vive sob a 
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ameaça constante de varíola e, quando ela dá para aquelas bandas, é 

um verdadeiro flagelo. [...] Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua 

pobreza e no seu abandono em que os poderes públicos o deixam. [...] 

não há esgotos, não há médicos, não há farmácias”
156

. 

 

 E, em outro excerto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, o narrador destaca 

as precárias condições dos subúrbios: 

  

“Casas que mal dariam para uma pequena família, são divididas, 

subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à 

população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se 

encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a 

miséria paira com um rigor londrino”
157

. 

 

No periódico do Correio da Noite, em 1915, com seu tom sarcástico habitual, 

Lima Barreto afronta o regime capitalista que se intensificara, chamando-o de brutal. 

Declara que “o nosso regímen atual é da mais brutal plutocracia, é da mais intensa 

ondulação aos elementos estranhos, aos capitalistas internacionais, aos agentes de 

negócios, aos charlatães tintos com uma sabedoria de pacotilha”
158

. Afinal, a burguesia 

dos doutores era a responsável por esta nova realidade socioeconômica. 

 No que se refere às transformações ocorridas no espaço urbano, as teorias 

cientificistas do início do século XX valorizavam a observação cuidadosa dos aspectos 

naturais do meio ambiente, entretanto, não se comprometiam com as questões sociais 

decorrentes de um modelo de desenvolvimento que não levava em consideração as 

necessidades sociais da população.  

Assim, ao longo de sua produção literária, o autor aponta os problemas 

decorrentes do avanço técnico e científico, principalmente em relação ao desinteresse do 

Estado e das elites econômicas em fornecer à população condições básicas de 

infraestrutura para uma existência digna.   

 Do ponto de vista econômico, financeiro e arquitetônico, a cidade vai 

transformando-se, tornando-se mais europeia, elitizada. Por outro lado, como 

demonstrado anteriormente, a maioria da população não se encaixava nesse processo. A 

má distribuição dos benefícios decorrentes do progresso, entre a população, criava um 

clima de instabilidade constante. 
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 Na crônica “Megalomania”, publicada no periódico Careta, em 1920, Lima 

Barreto expõe que, naquele momento, o que mais se veiculava em revistas e jornais 

eram propostas de melhoramentos e obras: “Reformas suntuárias... coisas fantásticas e 

babilônicas”
159

. Ali, comenta a desapropriação e remodelação do local, problematiza a 

exclusão social e espacial que acompanhavam a urbanização brasileira, como resultado 

do processo de industrialização e das mudanças nas relações de trabalho. Finaliza a 

crônica desse modo: 

  

“Não há casas, entretanto queremos arrasar o morro do Castelo, 

tirando habitação de alguns milhares de pessoas. Como lógica 

administrativa, não há cousa mais perfeita! O mundo passa por tão 

profunda crise, e de tão variados aspectos, que só um cego não vê o 

que há nesses projetos de loucura, desafiando a miséria geral. 

Remodelar o Rio! Mas como? Arrasando morros... Mas não será mais 

o Rio de Janeiro; será toda outra qualquer cidade que não ele”
160

. 

 

 Lima Barreto escreve para o Correio da Manhã, de abril a junho de 1905, uma 

série de crônicas intitulada “O Subterrâneo do Morro do Castelo”. Nelas, o escritor 

registra com complexidade os desafios impostos pelo progresso, aponta os problemas 

decorrentes do avanço técnico e científico, tratado por um grupo social elitista que 

visava somente seus interesses econômicos e estéticos. As demolições provocaram, 

evidentemente, uma confusão na cidade. 

 É importante destacar a habilidade do autor em proporcionar ao leitor uma 

reflexão crítica sobre o fato histórico – o arrasamento do Morro do Castelo, para a 

construção da Avenida Central.   

 Direciona suas críticas às péssimas condições do “insano trabalho” dos 

operários, realizado exaustivamente num “sol causticante ao alto e uma poeirada quente 

e sufocante na avenida em construção”. Mescla sua observação com a ótica do 

trabalhador
161

, que se via obrigado a oferecer sua mão de obra sem que, posteriormente, 

tivesse a oportunidade de desfrutar da cidade que havia ajudado a remodelar.  

 Pereira Passos, no desejo de fazer da “cidade suja, pobre e caótica réplica 

tropical de Paris reformada por Haussmann”
162

 tomou medidas extremamente 
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autoritárias, que alteravam demasiadamente o cotidiano das pessoas que ali viviam. Tal 

desejo teve como fundamento ideológico o modelo parisiense de reurbanização, adotado 

a partir de 1850, cuja característica principal foi a desapropriação da população pobre 

do centro da cidade com vistas ao alargamento de avenidas e a construção de 

boulevares. De acordo com Marshall Berman: 

 

“(...) Georges Eugène Haussmann, prefeito de Paris e 

circunvizinhanças, investido no cargo por um mandato imperial de 

Napoleão III, estava implantando uma vasta rede de bulevares no 

coração da velha cidade medieval. Napoleão e Haussmann 

conceberam as novas vias e artérias como um sistema circulatório 

urbano.(...) Além disso, eles eliminariam as habitações miseráveis e 

abririam ‘espaços livres’ e meio a camadas de escuridão e apertado 

congestionamento(...)” 
163

.  

 

 Com base em seu senso crítico, Lima Barreto expressa a reação do povo frente 

às transformações que ocorriam no Morro do Castelo, “multidão sonhadora e 

desocupada”. Todos demonstravam curiosidade e interesse na promessa de que haveria 

no Morro –  “riquezas fabulosas” abandonadas pelos jesuítas no século XVIII.   

 Em uma dessas crônicas, menciona, de forma irônica, figuras públicas: políticos, 

engenheiros e médicos que lideravam esse projeto. Num tom sarcástico, insinua que o 

presidente Rodrigues Alves e o engenheiro Paulo Frontin teriam se apropriado de um 

crucifixo de ouro e de outros objetos encontrados em uma das galerias. Discorda dessa 

postura, alegando direito de todos em publicação no Correio da Manhã, 28 de maio de 

1905: 

 

“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 estas coisas não é mole, foi se 

apossando do candeeiro de ferro, encontrado na sala abobadada. (...). 

Qualquer cidadão tem tanto direito ao crucifixo e ao candeeiro como 

os Srs. Rodrigues Alves ou Frontin. (...). Todo cidadão pode apreciá-

los de perto, com a vista unicamente. (...). Há, porém, uma casa 

mantida exatamente para guardar semelhantes objetos: é o Museu 

Nacional. (...). 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”
164

. 
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 Podemos inferir, portanto, que as questões sociais decorrentes das 

transformações urbanas correspondem a um dos pontos centrais de sua produção 

literária e jornalística. Para Lima Barreto, as demolições não eram símbolo de progresso 

e civilização, mas motivo de tristeza e melancolia, pois os vínculos e histórias humanas 

fincados nos espaços urbanos desapropriados eram sistematicamente destruídos. Os 

avanços tecnológicos eram, para o escritor, sempre controversos. 

 No enredo de Triste Fim de Policarpo Quaresma, com o fim da Revolta da 

Armada, Policarpo é intimado a tornar-se carcereiro na Ilha das Enxadas, localizada no 

interior da Baía de Guanabara, que integra o arquipélago de Santa Bárbara, no estado do 

Rio de Janeiro. A Ilha era utilizada para o encarceramento de marinheiros prisioneiros. 

Imbuído da clareza da realidade que o cercava, o narrador descreve: 

 

“Os prisioneiros se amontoavam nas antigas salas de aulas e 

alojamentos dos aspirantes. Havia simples marinheiros; havia 

inferiores; havia escreventes e operários de bordo. Brancos, pretos, 

mulatos, caboclos, gente de todas as cores e todos os sentimentos, 

gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, 

gente inteiramente estranha à questão em debate, gente arrancada à 

força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos, tenros, ou que se 

haviam alistado por miséria; gente ignara, simples, às vezes cruel e 

perversa, como crianças inconscientes”
165

. 

 

 A partir dessa experiência, Policarpo denuncia, por meio de uma carta a Floriano 

Peixoto, as atrocidades que presenciara na prisão e, por isso, é condenado. Olga tenta 

intervir, mas, em seguida, muda de ideia justificando que era melhor deixar o padrinho 

“morrer só e heroicamente’. Completa dizendo que Policarpo levaria para o túmulo “o 

seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho”, 

no caso dela, “que diminuísse a injustiça de sua morte, de algum modo fizesse crer aos 

seus algozes que eles tinham direito de matá-lo” 
166

. É esse, então, o triste fim, cheio de 

angústia e desencanto, do personagem.  

 Lima Barreto, uma vez mais, aponta os aspectos políticos e econômicos que 

perpassam a ideia de progresso baseada numa ordem, a partir da vivência de seu 

personagem no interior de uma instituição pública. O autor reafirma o excessivo 
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autoritarismo e a disciplina rígida exercida pelo Estado como fatores que inviabilizavam 

qualquer participação dos cidadãos em decisões políticas:  

 

“Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências e 

uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando 

a autoridade, especialmente Floriano e vagamente a República, em 

artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano”
167

. 

 

 Retomando um dos traços da influência positivista em suas reflexões, no que se 

refere à manutenção coercitiva da ordem, Lima Barreto faz uma referência ao Estatuto 

da Igreja e Apostolado Positivista, com suas normas rígidas que, em sua concepção, 

possuíam cláusulas incompatíveis com seus próprios objetivos, constituindo o que se 

poderia chamar de positivismo utópico
168

. Era esse autoritarismo que permeava as 

decisões do Estado naquele contexto social. 

 Cumpre registrar que, mais tarde, em 1921, Lima Barreto reconhece o excesso 

de crítica em relação ao positivismo:  

 

“Não se pode dizer muito mal do positivismo. Ele trouxe vantagens à 

nossa cultura e às nossas instituições. Quanto à cultura, o comtismo 

republicano, com todos os seus exageros dogmáticos, mostrou bem 

que toda aquela que não se baseava no estudo da ciência, tendo por 

princípio a matemática, era inane e não valia nada”
169

. 

 

 Por meio de Policarpo, Lima Barreto constrói seus personagens militares com 

perspectiva crítica. Na descrição do narrador, o major é “renitente, teimoso, mas servil e 

humilde”
170

, condenando certas práticas bastante usuais: “é curiosa essas coisas de 

administrações militares: as comissões são merecimentos, mas só se as dá aos 

protegidos”
171

.  
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 Podemos inferir que, a partir da análise das crônicas e romances de Lima 

Barreto, há uma crítica implacável à ideia de reordenar o espaço urbano como forma de 

racionalizar a sociedade para alcançar o progresso. Na contramão dos discursos 

dominantes nesse contexto social, que se referiam ao embelezamento da cidade como 

trajeto para a modernização do país, Lima Barreto revela a existência de um espaço 

subumano, sem políticas públicas democráticas e eficazes, em que a maioria da 

população da cidade estava à margem de um suposto desenvolvimento.  

 Lima Barreto apresenta também, ao longo de sua obra, indícios fragmentados 

das concepções científicas dominantes em seu contexto social e, no que se refere à vida 

urbana da cidade de Rio de Janeiro, mostra as contradições oriundas da aplicação de tais 

concepções, principalmente em relação à aplicação de um sistema de saneamento 

básico, a imposição de um sistema de saúde despido de iniciativas de conscientização da 

população e a implementação incipiente de uma medicina, acessível somente a poucos.  

 Desse modo, a relação entre a produção literária e as concepções científicas 

oferece-nos um panorama complexo e pertinente da ocupação do espaço urbano 

protagonizada pelo Estado, produzindo, com suas políticas autoritárias, camadas mais 

profundas de uma cidade subumana, que reage as suas mazelas sociais com revoltas 

duramente reprimidas. Lima Barreto foi, portanto, uma testemunha atuante frente à vida 

urbana que o cercava e, por meio da trajetória de seu personagem Policarpo Quaresma, 

evidenciou as semelhanças entre as condições do espaço urbano e rural no que concerne 

o desenvolvimento precário e elitista.   
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Considerações Finais 

 O início do século XX foi marcado por diversas transformações ocorridas nas 

esferas culturais, científicas e tecnológicas. Lima Barreto, como cidadão e escritor 

perspicaz e atento, está inserido nesse contexto turbulento de mudanças, testemunha da 

restauração urbana à francesa, realizada na então capital federal.  

 Dessa maneira, posiciona-se diante de medidas autoritárias ligadas à 

infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando não concordar com as 

modificações urbanísticas em nome de uma nova ordem capitalista, que visava ao 

progresso, mas desconsiderava as reais necessidades da população menos favorecida 

socialmente.  

 A partir do levantamento realizado sobre sua vida pessoal e acadêmica, notamos 

que Lima Barreto reunia subsídios para avaliar os modelos estrangeiros que se 

impuseram no Brasil, tanto por sua formação no meio acadêmico, quanto pela especial 

observação das mudanças ocorridas nos vários espaços da cidade do Rio de Janeiro, 

visto que tinha o hábito de caminhar pela cidade. Assim, em suas crônicas jornalísticas 

e obras literárias, expressava sua crítica ácida e severa, salientando, em determinados 

momentos, seu sentimento de exclusão em relação àquela sociedade. 

 Constatamos que Lima Barreto não se mostrava contrário à modernização, pois 

confiava no progresso material que a ciência poderia oferecer e reconhecia a 

necessidade de melhorias sociais, mas discordava da maneira como era realizada, sem a 

conscientização dos habitantes da cidade, diretamente afetados. Consequentemente, 

afirmava que esse projeto de modernização era para poucos, assim como as promessas 

de igualdade e participação. Conforme demonstramos ao longo da dissertação, 

estabelecendo uma relação entre a produção literária e suas considerações científicas, 

sua crítica baseava-se, principalmente, no cientificismo e nos ecos do positivismo 

reinantes, em que predominava o pressuposto de que a ciência era capaz de explicar 

tudo e que suas técnicas eram aplicáveis a todos os setores da sociedade.   

 Na obra analisada, Triste Fim de Policarpo Quaresma, o grande crítico da 

República dos primeiros anos era ele mesmo, voz que ora transparece em Policarpo, ora 

no narrador e também na personagem Olga. Essas vozes analisam criticamente a 
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promessa desse novo regime – a constituição de uma sociedade mais justa e que 

proporcionaria condições para uma participação mais efetiva da sociedade civil –, 

embora critiquem também o povo, afirmando que a população deveria se informar e 

buscar mais conhecimento. 

 Assim, esperamos ter proporcionado, com este trabalho, reflexões de cunho 

científico, político e social, por meio do protagonista Policarpo. Comumente 

interpretado como um ingênuo e um ufanista, este personagem se revelou um cidadão 

munido de condições teóricas para realizar a transição de um nacionalismo passional e 

descomprometido com a realidade para aquele onde propõem  uma análise crítica do 

mundo que o cercava. 

 Como pôde ser constatado durante nosso trabalho sobre a figura de Policarpo 

Quaresma, a pesquisa concentrou-se na análise de seus projeto agrário e político. Em 

relação à agricultura, tendo como ponto de partida a tentativa de Policarpo de extrair do 

campo as riquezas necessárias ao desenvolvimento do país, Lima Barreto retrata, a 

princípio, um contexto social permeado por discursos avessos à tecnologia. No entanto, 

ao se deparar com as dificuldades inerentes às desfavoráveis condições ambientais do 

meio rural, torna-se adepto das conquistas da ciência, embora a inserção de 

instrumentos e métodos mais modernos não tenha permitido que superasse tais 

dificuldades.  

 Assim, foi possível verificar que Lima Barreto, enquanto escritor, não se 

desprendeu completamente das teorias e práticas científicas existentes em sua época
172

. 

Nutrido por uma formação pautada em pressupostos comteanos, o autor revelou-se, as 

vezes, ambíguo frente a essas influências, tanto na obra analisada quanto em suas 

crônicas. Mesmo assim, nunca abdicou das máximas comteanas que visavam, tanto a 

reforma intelectual do homem, quanto a reorganização de toda a sociedade. 

 Sob essa perspectiva, e dentro dessa interface, podemos encontrar referência ao 

papel que Lima Barreto atribuía à Literatura. No artigo Literatura e Política, o escritor 

critica a produção de Coelho Neto
173

, apontando para a real necessidade de reflexão de 

sua época: 
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“As cogitações políticas, religiosas, sociais, morais, do seu século, 

ficaram-lhe inteiramente estranhas. Em tais anos, cujo máximo 

problema mental, problema que interessava tôdas as inteligências de 

quaisquer naturezas que fôssem, era uma reforma social e moral, o 

Senhor Neto não se deteve jamais em examinar esta trágica angústia 

do seu tempo, não deu para o estudo das soluções apresentadas um 

pouco do seu talento” 
174

. 

 

 Nossas considerações a respeito do meio urbano concentraram-se nas 

transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência da reforma 

urbana implementada pelo então prefeito Pereira Passos. As crônicas analisadas indicam 

que Lima Barreto soube apontar, em detalhes, os efeitos dessas reformas para a 

população menos favorecida, trazendo à superfície uma cidade subumana que ainda 

sofria as consequências sociais da escravidão, carecia de uma educação emancipatória e 

não tinha acesso aos equipamentos de infraestrutura que estavam sendo implementados.    

 Conforme analisado anteriormente, o terceiro projeto do personagem Policarpo 

Quaresma, consistia numa intervenção política junto do Estado, para um 

desenvolvimento mais democrático. Seu projeto fracassou novamente por não ter 

encontrado uma via de diálogo com os dirigentes do país. Verificamos, portanto, que 

sob a ótica do personagem, as instituições públicas, amparadas na ideia de progresso e 

na manutenção coercitiva da ordem, utilizavam a ciência e a técnica desenvolvidas para 

o benefício de poucos (ou em detrimento de muitos).  

O período analisado mostra como a importação enviesada de modelos europeus, 

no que se refere à implementação das técnicas e reformas urbanas, foi adotada sem uma 

análise aprofundada das condições locais. Nesse sentido, a relevância da presente 

pesquisa consiste na elucidação e aplicação do pensamento científico, a partir da 

produção literária. A junção de ciência e literatura parece contribuir, de maneira 

substancial, para a reflexão crítica e a contextualização de um determinado período 

histórico, como já menciona R. Williams.  

Pode-se pensar que o fato de Lima Barreto ter ingressado na Escola Politécnica 

foi, ao menos a princípio, uma tentativa de pertencer ao grupo de ‘doutores’ que, 

naquele contexto, compunham o centro de decisões e reformas sociais. Por meio de 

literatura, porém, o escritor ganhou voz e reuniu as melhores condições de exprimir 
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críticas que, no seu entendimento, poderiam contribuir para inverter o processo 

hegemônico historicamente enraizado em nosso modelo de sociedade. 
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