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RESUMO
O presente trabalho se propõe a interpretar as Recordações do escrivão Isaías
Caminha (1909), de Lima Barreto, por meio da análise e da estruturação do discurso de
seu narrador. O ponto de vista do romance é o do homem marginalizado e ressentido, que
recupera as suas vivências pela perspectiva da derrota. Assim, é possível compreender a
fatura da obra não como transposição de elementos da biografia do autor, mas como
sedimentação do momento histórico em que foi produzida. Ao construir um narrador
dividido entre a denúncia e a adesão aos modos de vida da Primeira República, Lima
Barreto criou uma forma literária capaz de captar aspectos da sociedade brasileira da Belle
Époque, que se dividia entre os ideais de modernidade e as práticas coloniais escravistas.
ABSTRACT
The present work intends to interpret the Recordações do escrivão Isaías Caminha
(1909), by Lima Barreto, by the analysis and structuring of the speech of its narrator. The
point of view of the novel is that of the marginalized and resentful man, who recovers his
experiences from the perspective of defeat. Thus, it is possible to understand the work not
as a transposition of elements from the author's biography, but as a sedimentation of the
historical moment in which it was produced. By constructing a narrator divided between
denunciation and adherence to the First Republic's ways of life, Lima Barreto was able to
create a literary form capable of capturing aspects of the Brazilian society of the Belle
Époque, which was divided between the ideals of modernity and the practices of colonial
slaves.
RÉSUMÉ
Le présent travail vise à interpréter les Recordações do escrivão Isaías Caminha
(1909), de Lima Barreto, à partir de l’analyse et de la structuration du discours de son
narrateur. Le point de vue du roman est celui d'un homme marginalisé et, dans une
certaine mesure, rancunier, qui à première vue récupère ses expériences dans la
perspective de la défaite, à travers laquelle cette étude cherche à comprendre le travail
artistique de l'écrivain. Ainsi, il est possible d'appréhender la facture interne de l'œuvre,
non comme une transposition, mais comme une sédimentation des élements du moment
historique dans lequel elle a été produite. En construisant un narrateur partagé entre la
dénonciation et l’adhésion aux modes de vie de la Première République du Brésil, Lima
Barreto a capté des aspects et des impasses de la société brésilienne de la Belle Époque,
partagée entre les idéaux de la modernité et les pratiques dépassées restées de l'esclavage.
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Introdução

No romance de estreia de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha
(1909), o narrador, Isaías, de forma memorialística, recupera seu período de formação
como jovem negro, pobre, interiorano e de inteligência promissora e sua vivência em uma
redação de jornal no Rio de Janeiro durante os primeiros anos da República. Trata-se de
uma narrativa cujo propósito, de acordo com o próprio narrador, é o de denunciar as
dificuldades geradas pela discriminação racial, pelo preconceito de classe e pelo
isolamento social do indivíduo negro sem posses, os quais seriam, segundo o prefácio da
obra, os motivos que impossibilitaram a realização de seus projetos pessoais.
Em dezembro de 1909, Medeiros e Albuquerque, membro fundador da Academia
Brasileira de Letras, definiu as Recordações do escrivão Isaías Caminha como um roman
à clef, ruim e panfletário, posto que nelas era possível identificar personagens importantes
do meio literário e jornalístico do Rio de Janeiro da época. Para o crítico, o narrador do
romance seria apenas um disfarce de Lima Barreto, que pretendia atacar seus desafetos
da imprensa por meio de simples caricaturas. Tal leitura foi ratificada por Alcides Maia,
que definiu a obra como “uma verdadeira crônica íntima de vingança”. Desde então, a
busca de correspondências entre a vida de Lima Barreto e Isaías Caminha tem direcionado
incontáveis leituras das Recordações, sejam elas artigos de jornal ou científicos, prefácios
ou orelhas de livros, e outros tipos de escritos sobre o romance, o qual é frequentemente
apontado como a obra mais autobiográfica de seu autor.
Na contramão de tal pensamento, o presente trabalho procurou se debruçar sobre
os elementos temáticos e formais da obra literária, entendendo-a fundamentalmente como
construção artística. Isso porque, embora a composição guarde relações com o contexto
histórico e social no qual foi produzida, elas se dão de forma mediada quando o que se
leva em conta é o artefato literário. Em outras palavras, as referências historiográficas só
interessam à análise quando captadas e transformadas pelo escritor em estrutura
composicional. Cabe, portanto, ao exercício de interpretação crítica identificar,
compreender e expor tais elementos.
A partir dessa perspectiva, as Recordações mostraram ser mais do que um simples
testemunho do escritor negro ou um libelo contra os donos do poder. O discurso oscilante
de seu narrador, que transita entre os pobres e os proprietários, que ora recusa e ora adere
aos modos de vida do Rio de Janeiro da Primeira República, revela outros impasses para
além das questões raciais ou da literatura militante, pois traz à luz um modo de
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sociabilidade contraditório entre as classes populares: de um lado o ímpeto de denúncia
contra as promessas de modernização que não se cumpriram, do outro a própria
assimilação por essas mesmas classes das dinâmicas de vida gestadas pelo sistema
colonial-escravista.
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1. O escritor e o escrivão

1.1. Escritor ou narrador?

A aparição de Afonso Henriques de Lima Barreto (13/5/1881-01/11/1922) no
mundo das letras se deu em 1907, com a publicação da Floreal, revista bimensal que ele
idealizou e editou com um grupo de amigos interessados em inovar a literatura e a
intelligentsia brasileiras. O primeiro volume do periódico se abria com uma proposta
editorial1 audaciosa, que vetou o anonimato de seus colaboradores e condenou o fazer
literário da época, voltado à representação do belo e a temas elevados2. Naquele
momento, embora assumisse ter “grandes dúvidas” sobre o destino da literatura, o
escritor, ao redigir o editorial, se expressou convictamente a favor de uma produção
artística compromissada com as questões de seu tempo. Coerentemente, nas páginas
seguintes, constava o primeiro capítulo de seu romance de estreia, Recordações do
escrivão Isaías Caminha3 (1907/1909), um livro de temática social cuja “sobriedade” e o
“estilo” chamaram a atenção do renomado crítico José Veríssimo:
Ai de mim, se fosse a revistar aqui quanta revistinha por aí
aparece com presunção de literária, artística e científica. Não teria mãos
a medir e descontentaria a quase todos; pois a máxima parte delas me
parecem sem o menor valor, por qualquer lado que as encaremos. Abro
uma justa exceção, que não desejo fique como precedente, para uma
magra brochurazinha que com o nome esperançoso de Floreal veio
ultimamente a público, e onde li um artigo “Spencerismo e Anarquia”,
do Senhor Manuel Ribeiro de Almeida, e o começo de uma novela
Recordações do escrivão Isaías Caminha, pelo Senhor Lima Barreto,
nos quais creio descobrir alguma coisa. E escritos com uma
simplicidade e sobriedade, e já tal qual sentimento de estilo que
“É uma revista individualista, em que cada um poderá, pelas suas páginas, com a responsabilidade de sua
assinatura, manifestar as suas preferências, comunicar as suas intuições, dizer seus julgamentos, quaisquer
que sejam. [...] Temos grandes dúvidas, insisto, mas não tantas que façamos residir toda a grandeza da
literatura, todo o seu alcance e destino superiores, em rutilantes crônicas duvidosamente impressionistas ou
no desenvolvimento em conto de anedotas da folhinha Laemmert.” BARRETO, Lima. Impressões de
leitura. São Paulo: Brasiliense, 1956m. p. 181-183. (Obras completas, v. 13).
2
“A busca da perfeição pela correção gramatical, a volta aos clássicos e o rebuscamento [parnasianos]
marcam uma atitude de tipo aristocrático e constituem um traço saliente da fase que vai dos anos de 1880
até a altura de 1920, correspondendo a um desejo generalizado de elegância ligado à modernização urbana
do país, sobretudo sua capital, Rio de Janeiro. Do ponto de vista da literatura, foi uma barreira que
petrificou a expressão, criando um hiato largo entre a língua falada e a língua escrita, além de favorecer o
artificialismo que satisfaz as elites, porque marca distância em relação ao povo; e pode satisfazer a este,
parecendo admiti-lo em terreno reservado. Essa cultura acadêmica, geralmente sancionada pelos Poderes,
teve a utilidade de estimular, por reação, o surto transformador do Modernismo, a partir de 1922.”
CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004. p.
61.
3
BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Brasiliense, 1956a. (Obras
completas, v. 1).
1

Classificação: Confidencial

8
corroboram essa impressão.4

A recepção favorável de Veríssimo foi registrada com entusiasmo por Lima
Barreto em seu Diário íntimo5 e o levou, junto a seu parceiro de Floreal, Manuel Ribeiro,
a se encontrar pessoalmente, alguns meses mais tarde, com o crítico. Na reunião, relatou
o escritor6, falou-se de variados temas literários, dos grandes autores (Flaubert, Renan,
Castro Alves e Casimiro de Abreu), além de conceitos teóricos imprescindíveis para
Veríssimo, como a sinceridade do artista, julgada um instrumento contra o
“artificialismo” das composições excessivamente “cerebrais”. O encontro marcou
fortemente Lima Barreto, levando-o a reflexões imediatas sobre sua própria sinceridade7,
para em seguida culminar na incorporação e na defesa intransigente desse critério de
composição por toda sua vida.
O entusiasmo gerado pelos elogios e ensinamentos de José Veríssimo, contudo,
foi sufocado imediatamente após a publicação integral das Recordações em volume, dois
anos depois. Na primeira análise do romance, veiculada no jornal A Notícia, em dezembro
de 1909, o acadêmico José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque
ressaltou o traço excessivamente personalista da narrativa, uma vez que era possível
identificar entre suas personagens caricaturas rebaixadas de diversos membros da
imprensa carioca com quem Lima Barreto conviveu e por quem nutria inimizade. Sendo
assim, o crítico classificou o livro como pertencente à “categoria inferior dos romans à
clef”8, pois, a seu juízo, ele carecia de inventividade e de elaboração estética, limitandose ao relato de experiências e ao ataque a desafetos. Essa leitura foi ratificada pelo
jornalista e escritor Alcides Maia, que definiu a obra como “uma verdadeira crônica
íntima de vingança”9. Mesmo José Veríssimo, que havia tecido elogios aos primeiros

4

VERÍSSIMO, José apud BARRETO, Lima, 1956a, p. 39.
BARRETO, Lima. Diário íntimo. São Paulo: Brasiliense, 1956n. (Obras completas, v. 14).
6
“Escrevi quase todo o Gonzaga de Sá, entrei para o Fon-Fon, com sucesso, fiz a Floreal e tive elogio do
José Veríssimo, nas colunas de um dos Jornais do Comércio do mês passado. Já começo a ser notado. Pelas
vésperas do Natal, fui ao Veríssimo, eu e o Manuel Ribeiro. Recebeu-nos afetuosamente. Ribeiro falou
muito, doidamente, difusamente; eu estive calado, ouvi, dei uma opinião aqui e ali. Deu-me conselhos, leume Flaubert e Renan, aconselhando aos jovens escritores. Falou da nossa literatura sem sinceridade,
cerebral e artificial. Sempre achei a condição para obra superior a mais cega e mais absoluta sinceridade.
O jato interior que a determina é irresistível e o poder de comunicação que transmite à palavra morta é de
vivificar.” Idem, p. 125.
7
“[eu] me acredito sincero. Sê-lo-ei? Às vezes, penso ser; noutras vezes, não.” Idem, ibid.
8
“Mau romance, porque é da arte inferior dos roman à clef. Mau panfleto, porque não tem coragem do
ataque direto, com os nomes claramente postos e vai até a insinuação a pessoas, que mesmo os panfletários
mais virulentos deveriam respeitar”. SANTOS, J. dos. Crônica literária. A Notícia, Rio de Janeiro, 15 dez.
1909. (Note-se que J. dos Santos era um pseudônimo de Medeiros e Albuquerque.)
9
“[...] verdadeira crônica íntima de vingança, diário atormentado de reminiscências más, de surpresas, de
ódios [...]. O volume, vez por outra, dá a penosa impressão de um desabafo, mais próprio das seções livres
que do prelo literário.” MAIA, Alcides. Crônica literária. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 16 dez. 1909.
5
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capítulos, endereçou em 5 de março de 1910 uma carta ao autor para aconselhá-lo a
desenvolver o aspecto realista de sua obra e se afastar do personalismo e da sátira:
Há nele, porém, um defeito grave, julgo-o ao menos, e para o
qual chamo a sua atenção, o seu excessivo personalismo. É
pessoalíssimo, e, o que é pior, sente-se demais que o é. Perdoe-me o
pedantismo, mas a arte, a arte que o senhor tem capacidade para fazer,
é representação, é síntese, e, mesmo realista, idealização. Não há um só
fato literário que me desminta. A cópia, a reprodução, mais ou menos
exata, mais ou menos caricatural, mas que se não chega a fazer a síntese
de tipos, situações, estados d’alma, a fotografia literária da vida, pode
agradar à malícia dos contemporâneos que põem um nome sobre cada
pseudônimo, mas, escapando à posteridade, não a interessando, fazem
efêmero e ocasional o valor das obras. Eu que isto lhe digo, eu mesmo
me deliciei, com sua exata e justa pintura da nossa vida jornalística e
literária, mas não dou por boa a emoção que ela me causou. A sua
amargura, legítima, sincera, respeitável, como todo nobre sentimento,
ressumbra demais no seu livro, tendo-lhe faltado a arte de a esconder
quanto talvez a arte o exija. E seria mais altivo não a mostrar tanto.10

De modo geral, pode-se dizer que as primeiras análises criaram um certo estigma
sobre a escrita de Lima Barreto, pois, mesmo que outras interpretações tenham surgido
ao longo dos anos e mesmo das décadas, uma fração significativa dos especialistas
considera, ainda hoje, as Recordações um romance fundamentalmente confessional. Um
exemplo recente, mas muito esclarecedor em relação ao problema, é a biografia Lima
Barreto: triste visionário (2017), da antropóloga Lilia Mortiz Schwarcz, que objetiva, por
meio da reconstituição da vida do escritor, abordar e compreender o não lugar do
afrodescendente11 na sociedade brasileira pós-abolicionista e republicana. Nesse trabalho,
a biógrafa tem a ficção como um dos principais pontos de apoio para a compreensão da
vida de Lima Barreto, valendo-se de aproximações entre a trajetória do escritor e a de
personagens como Augusto Machado, Vicente Mascarenhas e Isaías Caminha. O último
chega a ser considerado por ela uma espécie de “alter ego”12 ou, ainda, um “mau
disfarce”13 de Lima Barreto, o que se revelaria pelas evidentes semelhanças entre o
protagonista e o seu criador, uma vez que o narrador das Recordações era igualmente
mulato, pobre e ilustrado e tinha interesse em abordar os mesmos temas aos quais se
dedicou o escritor, como as desigualdades sociais e os preconceitos de cor, raça e classe.

10

Trecho de carta de José Veríssimo a Lima Barreto. BARRETO, Lima. Correspondência ativa e passiva:
tomo I. São Paulo: Brasiliense, 1956p. p. 203-206. (Obras completas, v. 16).
11
Ver, a respeito, FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo:
Ática, 1978. v. 1.
12
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p.
215.
13
Idem, p. 212.
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Além disso, os dois residiam nos subúrbios cariocas e se deslocavam cotidianamente para
o centro da cidade, onde trabalhavam como jornalistas e, no ofício de escrever, citavam
os mesmos títulos e autores14. Por fim, Schwarcz assegura ao leitor que “o romance é
mesmo à clef” na sua segunda parte, a qual, para ser compreendida, exigiria “uma espécie
de bula”15 sobre os “gostos e desgostos de Lima”16.
Talvez seja possível identificar os embriões desse tipo de abordagem nos meados do
século XIX, quando a expressão “à clef” foi cunhada pela crítica para definir uma
literatura de “claras” correspondências entre o mundo real e o ficcional. O pensador
francês Victor Cousin, por exemplo, as utilizava para provar sua imparcialidade na
reconstituição historiográfica17. Por quase um século, essa categoria de romance foi vista
como uma fonte incontestável de verdade histórica, uma transposição criptografada da
realidade que deveria ser decifrada no momento de leitura. Para isso, bastaria encontrar
as chaves certas (nomes, lugares, eventos) e ajustá-las às respectivas fechaduras.18 De
certo modo, o trabalho de Lilia Mortiz Schwarcz reitera essa mesma necessidade.
Entretanto, aqui reside, para a estudiosa francesa Mathilde Bombart 19, o problema
central quanto à definição dos romances desse tipo, pois, seguindo esse critério, todo e
qualquer texto literário pode ser tratado como à clef, desde que um crítico ou leitor levante
uma hipótese que estabeleça a mínima correspondência entre a realidade vivida pelo autor
e algum elemento aparentemente biográfico da composição artística. Em vista disso, as
análises podem esvaziar literariamente um romance ao enquadrá-lo no gênero, fazendo
tábula rasa da economia interna da narrativa e da própria noção de figuração. Por certo,
mesmo que a realidade sirva de inspiração, o artista fatalmente a reelabora, dando ênfase
a um ou outro acontecimento, exagerando ou atenuando certos traços e omitindo ou
criando eventos de modo a estruturar coerentemente a sua obra. Não há, portanto, uma
determinação sem desvios e refrações dos elementos históricos e sociais sobre os produtos
artísticos, mas uma relação mediada pela elaboração estética20. Mesmo as personagens

14

Idem, p. 215.
Idem, p. 231.
16
Idem, p. 226.
17
RIBARD, Dinah. Politique de la littérature: les romans à clef du XVII e siècle selon Victor Cousin.
Littératures classiques, n. 54, p. 257-268, 2004.
18
BOMBART, Mathilde. Romans à clés: une pratique illégitime au filtre de la critique littéraire des
journaux. In: GLINOER, Anthony; LACROIX, Michel (dir.). Romans à clés: les ambivalences du réel.
Liège: Presses Universitaires de Liège, 2014. p. 51.
19
Idem, ibid.
20
A elaboração estética, tal como demonstrou Erich Auerbach com seu conceito de mimese, não deve ser
vista como uma transposição da realidade, sendo esta apenas um referente captado e imitado pelo artista.
15
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do romance, tal como teorizou Antonio Candido, têm uma coerência interna e uma
totalidade diferente do inacabamento e da imprevisibilidade dos sujeitos empíricos21.
Consciente do reducionismo a que seu romance de estreia estava submetido, Lima
Barreto já demonstrava ter um pensamento bastante elaborado sobre a relação entre a
experiência e a figuração, por isso procurou responder aos seus críticos de diversas
maneiras. A primeira foi remeter-lhes cartas para explicar o uso das charges e tentar
convencê-los a reinterpretar as Recordações de outra perspectiva, como fica evidente na
missiva endereçada a Medeiros e Albuquerque:
Estou certo de que as pessoas que não me conhecem só poderão
ter a impressão que o senhor teve. Há, entretanto, alguma coisa que a
justifique, dentro mesmo dos motivos literários. Se a revolta foi além
dos limites, ela tem, contudo, motivos sérios e poderosos. Na questão
dos personagens há (ouso pensar) uma simples questão de momento.
Caso o livro consiga viver, dentro de curto prazo ninguém mais se
lembrará de apontar tal ou qual pessoa conhecida como sendo tal ou
qual personagem. Concordo que há frases aqui e ali, e mesmo certas
referências, que em muito o prejudicam. Ainda questão de momento...
Não direi que estou arrependido de tê-las escrito, mas estou disposto a
cortá-las em outras edições.22

Embora admita possíveis excessos na representação caricatural que fez de seus
contemporâneos, Lima Barreto minimizou o uso do recurso, reduzindo-o a uma “simples
questão de momento”. Ao contrastar a perenidade da personagem ficcional com a
efemeridade da pessoa física que a inspirou, o escritor visava, ainda que em uma ocasião
futura, à desvinculação entre elas. Em outras palavras, na posterioridade o romance
poderia enfim se converter em pura ficção aos olhos da crítica e, finalmente, ser
interpretado com base em seus “motivos literários”. Esse termo, apesar de vago, buscava
delimitar as fronteiras entre o relato de experiências e a elaboração ficcional, uma vez que
a correlação entre eles furtava a atenção dos leitores das denúncias sociais presentes nas
Recordações.

AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Perspectiva,
2015.
21
“A força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos da sua complexidade é
máximo; mas isso, devido à unidade, à simplificação estrutural que o romancista lhe deu. Graças aos
recursos de caracterização (isto é, os elementos que o romancista utiliza para descrever e definir a
personagem, de maneira a que ela possa dar a impressão de vida, configurando-se ante o leitor), graças a
tais recursos, o romancista é capaz de dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua
riqueza; mas nós apreendemos, sobrevoamos essa riqueza, temos a personagem como um todo coeso ante
a nossa imaginação. Portanto, a compreensão que nos vem do romance, sendo estabelecida de uma vez por
todas, é muito mais precisa do que a que nos vem da existência. Daí podemos dizer que a personagem é
mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo”. CANDIDO, Antonio. A personagem do romance.
In: CANDIDO, Antonio et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 59.
22
BARRETO, Lima, 1956p. p.198.
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De modo mais acurado, Antonio Candido, ao analisar o fazer literário de Lima
Barreto e sua relação com a experiência, observou que ele tinha uma predileção por
“fundir os problemas pessoais com problemas sociais”, optando, sobretudo, por aqueles
que são as duas coisas ao mesmo tempo23, isto é, propícios a revelar a aflição de um só
indivíduo e, simultaneamente, a “organização defeituosa da sociedade” que a provoca.
Por essa razão, pode-se inferir que foi a supervalorização das charges, mais do que o teor
negativo das resenhas, o principal motivo de descontentamento do escritor. Isso se
evidencia por sua apatia diante dos elogios feitos por Tristão Alencar Araripe Júnior, que
o felicitou, em correspondência, pela escrita “intensa” e “psicológica” presente nas
descrições das personagens da redação do fictício jornal O Globo24. Apesar da
credulidade concedida ao romance por um crítico de renome, não há registros de
satisfação de Lima Barreto, visto que, para ele, a validação vinha pelos motivos errados.
Lisonjeiras ou não, desagradavam-lhe as leituras que se limitavam a aludir às charges ou
focalizavam a correlação direta entre elementos ficcionais e a realidade empírica, dado
que elas desconsiderariam as angústias do narrador protagonista e as anomalias sociais
que as provocaram, como revelou em carta endereçada ao jornalista Esmaragdo de
Freitas:
Ninguém quis ver no livro nada mais que um simples romance à
clé [sic], destinado a atacar tais e quais pessoas; os que gostaram foi por
isso, os que não gostaram foi por isso também. Há alguma coisa a mais
do que isso no meu modesto volume e essa suposição marchou mais
para a certeza desde que li o seu trabalho. [...]
O meu fim foi fazer ver que um rapaz nas condições do Isaías,
com todas as disposições, pode falhar, não em virtude de suas
qualidades intrínsecas, mas, abatido, esmagado, prensado pelo
preconceito com o seu cortejo, que é, creio, cousa fora dele. Não sei
como saí da empresa, mas o seu artigo diz-me que bem. Se lá pus certas
figuras e o jornal, foi para escandalizar e provocar a atenção para a
minha brochura. Não sei se o processo é decente, mas foi aquele que
me surgiu para lutar contra a indiferença, a má vontade dos nossos
mandarins literários.25

Essa correspondência foi redigida como resposta ao artigo “O sr. Lima Barreto”26,

23

CANDIDO, Antonio. Os olhos, a barca e o espelho. In: CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e
outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. p. 38.
24
“T. A. Araripe Júnior agradece penhorado a remessa do seu belo livro, Recordações do escrivão Isaías
Caminha, que já leu com o mais vivo prazer, devendo-lhe dizer que esse romance contém páginas muito
intensas, principalmente na parte referente à psicologia da redação de um jornal, como é O Globo, onde se
retratam as misérias do ofício da imprensa. Os parabéns de A. Araripe Júnior”. BARRETO, Lima, 1956p,
p. 201.
25
Idem, p. 237.
26
FREITAS, Esmaragdo de. O sr. Lima Barreto. Jornal do Recife, Pernambuco, ano LIV, n. 195, p. 1, 17
jul. 1911.. Disponível em:
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publicado no Jornal do Recife em 17 de julho de 1911. Nele, o magistrado piauiense
destacou a “luta” de Isaías Caminha “pela vida” como elemento central das Recordações,
focalizando a trajetória do protagonista, que, em busca do sonho de se tornar bacharel,
enfrentou o “desprezo” da sociedade e terminou tragado por ela, sendo, por fim, obrigado
a renunciar às suas qualidades de “ser heterogêneo”. Para ele, as charges foram um
recurso utilizado para captar “o grotesco do tipo”, ou seja, para revelar comportamentos
de determinada categoria social, e não de um único indivíduo. Tal interpretação foi um
alento para Lima Barreto porque, pela primeira vez, um interlocutor teria olhado o
romance em sua totalidade, atentando-se aos componentes estéticos em detrimento de
suas marcas possivelmente circunstanciais. Ao confirmar suas intenções de denunciar o
preconceito racial e optar pelo uso de recursos estilísticos pouco valorizados à época,
como a charge, Lima Barreto expôs o desejo de subverter os temas e formas literários
que estavam em voga naquele momento, mantendo-se fiel à proposta do editorial que
tinha redigido para a revista Floreal em 1907, no qual, como vimos, se opôs ao “conto de
anedotas da folhinha Laemmert”27 para propor uma literatura compromissada com o que
“interessar a nossa sociedade”28. Falamos aqui de um escritor que, mais do que uma
vítima do racismo, procurava compreendê-lo e, desde muito cedo, registrou em seu
Diário íntimo diversas considerações sobre o debate racial, a miscigenação e a
participação do negro na história brasileira29. Sua biblioteca estava guarnecida de obras

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=705110&pagfis=55887. Acesso em: 28 jun. 2021.
27
“Originários da cidade alemã de Rosenberg, no Grão-Ducado de Baden, os irmãos Laemmert fundaram
a Livraria Universal e a Tipografia Laemmert, pioneira no mercado tipográfico brasileiro. Com textos sobre
a corte brasileira, os ministérios e a legislação imperial, para além de dados censitários e até propagandas,
o Almanaque Laemmert tornou-se fonte fundamental para a compreensão do cotidiano brasileiro do século
retrasado.” HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil (sua história). Trad.Maria da Penha Villalobos e
Lolio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Edusp, 1985. p. 236-237.
28
“Não se destina, pois, a Floreal a trazer a público obras que revelem uma estética novíssima e apurada,
ela não traz senão nomes dispostos a dizer abnegadamente as suas opiniões sobre tudo o que interessar a
nossa sociedade, guardando as conveniências de quem quer ser respeitado. [...] Temos grandes dúvidas,
insisto, mas não tantas que façamos residir toda a grandeza da literatura, todo o seu alcance e destino
superiores, em rutilantes crônicas duvidosamente impressionistas ou no desenvolvimento em conto de
anedotas da folhinha Laemmert” BARRETO, Lima, 1956m, p. 181-183.
29
No diário íntimo de Lima Barreto constam oito ocorrências anteriores à publicação das Recordações
sobre leituras e observações referentes à questão racial. Destacamos aqui parte do esquema traçado para a
elaboração de Clara dos Anjos, em 1903: “Opiniões do Gomensoro. Os negros fizeram a unidade do Brasil.
O negro é recente na terra. Os negros, quando ninguém se preocupava em arte no Brasil, eram os únicos
(O. Duque, Arte Brasileira). Os produtos intelectuais negros e mulatos, e brancos, não são extraordinários,
mas se equivalem, quer os brancos venham de portugueses, quer de outros países. Os negros diferenciam o
Brasil e mantêm a sua independência, porquanto estão certos que em outro lugar não têm pátria. Se um
viajante, sábio etc. etc., sem saber a história do passado, fosse visitar os árabes atuais, negaria qualquer
capacidade intelectual a eles. A capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos, a
posteriori. A energia só se tem revelado depois de lenta submissão (hunos, plebe romana, bárbaros em
geral).” BARRETO, Lima, 1956n, p. 60-62.
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de Gobineau, Letourneau, Topinar, Spencer, Durkheim, Finot e Bouglé (com quem se
correspondeu)30, além de diversos recortes de jornais31 sobre os estudos das raças. Sendo
assim, muito além de se resumir a um testemunho, as Recordações devem ser encaradas
como produto de uma vasta pesquisa e do exercício reflexivo e artístico do autor.
A notável disposição subversiva do escritor, que a essa altura já era lapidada há
quatro anos, resultou em uma produção madura. Ainda em 1911, um mês após escrever
a carta destinada a Esmaragdo de Freitas, Lima Barreto começou a publicar em folhetim
aquele que viria a ser o seu romance mais conhecido, Triste fim de Policarpo Quaresma
(1915), além de diversos contos que figuram entre os melhores de sua produção, como
“A Nova Califórnia” e “O homem que sabia javanês”. Toda essa realização literária de
caráter social foi coroada em 1916 com a publicação do “Amplius”32, uma espécie de
compêndio estético elaborado pelo escritor para responder a uma carta anônima que
condenava seu estilo de escrita por não se deixar guiar pelos modelos clássicos:
A nossa Grécia varia muito e o que nos resta dela são ossos
descarnados, insuficientes talvez para recompô-la como foi em vida, e
totalmente incapazes para nos mostrar ela viva, a sua alma, as ideias
que a animavam, os sonhos que queria ver realizados na Terra, segundo
os seus pensamentos religiosos.
Atermo-nos a eles, assim variável e fugidia, é impedir que
realizemos o nosso ideal, aquele que está na nossa consciência, vivo no
fundo de nós mesmos, para procurar a beleza em uma carcaça cujos
ossos já se fazem pó.
[...]
Não desejamos mais uma literatura contemplativa [...].
Não é isso que os nossos dias pedem; mas uma literatura militante
para maior glória da nossa espécie na terra e mesmo no Céu.
O meu correspondente acusa-me também de empregar processos
de jornalismo nos meus romances, principalmente no primeiro.
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.[...]
[...] eu tento também executar esse ideal em
uma língua inteligível a todos, para que todos possam chegar facilmente
30

Em 1906, um ano antes da publicação da revista Floreal, Lima Barreto remeteu uma carta ao sociólogo
Célestin Bouglé voluntariando-se a transmitir-lhe mais informações sobre a vida dos mulatos no Brasil. Em
seu livro La démocracie devant la science, o estudioso francês procurou combater as noções deterministas
por meio de um estudo das castas indianas. Nesse trabalho, há uma breve menção ao Brasil, por meio do
qual o sociólogo afirma que no país “a opinião é menos rude aos mestiços”, e assim “quase a totalidade dos
pintores e músicos pertencem à raça cruzada, além de uma boa quantidade de médicos” (tradução minha).
BOUGLÉ, Célestin. La démocracie devant la science: Études critiques sur l’hérédité, la concurrence et la
différenciation. Paris: Félix Alcan, 1904. p. 80.
31
SCHWARCZ, Lilia Moritz, 2017, p. 319.
32
BARRETO, Lima. Histórias e sonhos. São Paulo: Brasiliense, 1956f. p. 28. (Obras completas, v. 6).
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à compreensão daquilo a que cheguei através de tantas angústias. No
mundo, não há certezas, nem mesmo em geometria; e, se alguma há, é
aquela que está nos Evangelhos: amai-vos uns aos outros.

Daí em diante, os termos imprecisos, como “tudo que interessar”, “motivos
literários” e “coisa a mais”, ganharam definições cirúrgicas e, também, finalidade. A
escrita subversiva não se limitava a um mero rompimento com os padrões, mas pelejava
por uma linguagem capaz de comunicar ao mais amplo público, valendo-se para isso de
recursos caros ao jornalismo. A denúncia social, por sua vez, era mais do que pura revolta,
pois tinha como finalidade a conscientização dos homens, movida pelo desejo de tornálos mais solidários. Em resumo, para Lima Barreto, a literatura teria de abdicar da
contemplação e se tornar “militante”, fundamentando-se em alguns critérios
indispensáveis, quais sejam, a) a sinceridade do escritor; b) o uso de uma linguagem clara
e capaz de estabelecer a comunicação entre os indivíduos; e c) a contribuição para a
construção de uma sociedade solidária33.
Os critérios estabelecidos pelo escritor, contudo, não foram imediatamente
considerados pela crítica. Em 1917, João Pedro da Veiga Miranda, do Jornal do Comércio
de São Paulo, ao escrever sobre Triste fim de Policarpo Quaresma, aludiu às Recordações
para mais uma vez resumi-las a “charges impiedosas”34 e a uma linguagem descuidada,
tornando a valorá-las negativamente. Lima Barreto, por seu turno, em mais uma cartaresposta, propôs enviar ao crítico a segunda edição do romance, já no prelo, à espera de
que ele não tornasse a lê-lo como um “leitor vulgar” e encontrasse na obra suas reais
intenções35. Em sua tréplica, redigida apenas nove dias depois, Veiga Miranda
surpreendeu ao confessar seu desconhecimento sobre o conteúdo das Recordações,
alegando ter apenas reproduzido as impressões do jornalista Leopoldo de Freitas 36 em
uma análise definida por ele mesmo como “levianamente traçada”. Isso posto,
comprometeu-se a ler a segunda edição que Lima Barreto lhe prometera. E assim o fez.
Passados três meses, o crítico publicou uma nova resenha sobre o romance, por meio da
qual reforçou suas primeiras opiniões, condenando novamente a representação rebaixada
de seus contemporâneos. Além disso, acrescentou sua discordância das denúncias de

33

MAGNONI, Maria Salete. Lima Barreto dialoga com a concepção de arte de Leon Tolstói. Teresa, [S.
l.], n. 2, p. 206-215, 2001. Disponível em:
http://www.revistas.usp.br/teresa/article/view/116593. Acesso em: 14 out. 2020.
34
BARRETO, Lima. Correspondência ativa e passiva: tomo II. São Paulo: Brasiliense, 1956q. p. 17.
(Obras completas, v. 16).
35
Idem, p. 20.
36
Idem, p. 21.
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racismo registradas no livro, uma vez que, na sua visão, no Brasil não existia preconceito
de cor, pois, para ele, “uma dose de mulatice até influi[a] favoravelmente na carreira do
indivíduo”37.
Na última das quatro correspondências trocadas por Lima Barreto e Veiga
Miranda acerca das Recordações, o escritor carioca se manteve convicto quanto à
existência de racismo no país e reforçou também sua preocupação com a “odisseia dos
rapazes pobres, que vêm do interior para as capitais, formar-se”38, conforme já havia
aludido a Esmaragdo de Freitas, frisando dessa vez, porém, que os ampararia
independentemente da cor da pele deles. Ademais, procurou novamente se desvencilhar
do narrador protagonista, alegando que o caráter “talvez defeituoso” do livro fosse
justamente o elemento que lhe dava a impressão de ter sido escrito pelo “próprio Isaías
Caminha”39. Em outras palavras, Lima Barreto sutilmente instruiu o crítico a
compreender o tom personalíssimo empregado no romance como uma manifestação do
autor ficcional (Isaías), e não, como vinha acontecendo, do autor empírico (Lima
Barreto). Contudo, essa possibilidade interpretativa só começaria a ser aventada décadas
depois, dado que, até os anos 1950, as marcas pessoais do escritor permaneceram
suplantando a economia interna da obra.
Com efeito, nos anos 1940, Lúcia Miguel Pereira fez considerações importantes
sobre o realismo psicológico presente na primeira parte da narrativa. Todavia, não deixou
de penalizar o “descuido” do escritor com a linguagem na segunda parte, na qual ele teria
se deixado mostrar demais. Nessa análise, que parece um aprofundamento das
observações de José Veríssimo, concluiu-se que o romance fez conviver dois gêneros
supostamente incompatíveis: o realismo e a sátira40.
Foi somente em 1952, com a publicação de A vida de Lima Barreto, biografia
pioneira escrita por Francisco de Assis Barbosa41, que as intenções e concepções estéticas
do escritor ganharam força. Essa possibilidade se deveu ao esforço do pesquisador em
reunir e analisar as cartas, os artigos, o diário e os demais textos de Lima Barreto em
busca de uma coesão que revelasse a existência de um projeto literário. Compõem esse
vasto material o já mencionado “Amplius!” (1916) e a famosa conferência não realizada
37

Idem, p. 18.
Idem, ibid.
39
Idem, p. 22.
40
PEREIRA, Lúcia Miguel. Lima Barreto. In: BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma: edição
crítica. Organização de Antônio Houaiss e Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo.
Madri/Paris/México/Buenos Aires/São Paulo: Alca XX; Unesco, 1997. p.438-461.
41
BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. São Paulo: EDUSP, 1998.
38
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“O destino da literatura”42 (1921), escrita um ano antes da morte do escritor, na qual ele
recapitulou seus critérios para a construção de uma arte engajada, opondo-se mais uma
vez à arte contemplativa de inspiração clássica. Ainda que tenha outra vez estabelecido
aproximações entre o autor carioca e as suas personagens, Barbosa apontou nesse
importante estudo a necessidade de novas leituras que não se limitassem ao aspecto íntimo
da produção artística de Lima Barreto. Tal afirmação reavivou o interesse crítico sobre o
escritor, viabilizando enfim estudos da obra barretiana de uma perspectiva mais literária.
Seguindo a trilha indicada pelo biógrafo, novos estudiosos se debruçaram, já nos
anos 1970, sobre os procedimentos estéticos adotados nas Recordações. Destacam-se
entre eles os trabalhos de Carlos Nelson Coutinho, Antonio Arnoni Prado e Carlos
Erivany Fantinati.
O primeiro, em ensaio intitulado “O significado de Lima Barreto na literatura
brasileira” (1974)43, afirmou que as Recordações do escrivão Isaías Caminha podem ser
consideradas uma tentativa de um romance brasileiro de Ilusões perdidas aos moldes de
Balzac. O livro de Lima Barreto, no entanto, apresentaria uma importante particularidade
ao abordar o preconceito racial contra os negros no período republicano, o qual, segundo
o crítico, era um “elemento especificamente brasileiro” que fora introduzido pelo escritor
na “problemática universal das Ilusões perdidas”44.
Antonio Arnoni Prado, por sua parte, em Lima Barreto: o crítico e a crise
(1976)45, embora não tenha descartado completamente o atributo autobiográfico, deu a
ele uma nova roupagem, ao estabelecer que as inquietações pessoais e ideológicas
presentes na obra do autor foram por ele transformadas em composição literária, não se
limitando, portanto, a um mero registro confessional. Segundo o estudioso, por meio da
subversão da linguagem, da recusa dos modelos clássicos e da busca pela
comunicabilidade, a literatura militante de Lima Barreto evidencia que a crise social do
mundo em que Isaías está inserido manifesta-se também como uma crise da linguagem,
pois ela “encerra em si mesma a possibilidade de representá-lo”46. De outro modo, é
possível dizer que somente uma nova forma de expressão daria conta de figurar a nova
organização social e suas distorções que despontavam com a Abolição da escravatura e a
42

BARRETO, Lima, 1956m, p. 51.
COUTINHO, Carlos Nelson. O significado de Lima Barreto na literatura brasileira. In: COUTINHO,
Carlos Nelson et al. Realismo e antirrealismo na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
p. 1-56.
44
Idem, p. 26-28.
45
PRADO, Antonio Arnoni. Lima Barreto: o crítico e a crise. Rio de Janeiro: Cátedra, 1976.
46
Idem, p. 47.
43
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instauração da República. Isso porque o escritor considerava que os modelos prestigiados
de sua época eram uma forma vazia de retórica, mais empenhada em enganar do que em
esclarecer47. Sendo assim, ao se dedicar ao elemento popular e cotidiano e buscar modos
de representá-lo, Lima Barreto teria aberto caminhos para a superação da estética
aristocrática dos parnasianos, vista como expressão das classes dominantes, iniciando
ainda no começo do século, uma ruptura que viria a se tornar estandarte do Modernismo
de 1922.
Na mesma década, em O profeta e o escrivão (1978)48, Carlos Erivany Fantinati,
a fim de marcar seu distanciamento das interpretações biografistas, apoiou-se em teorias
sobre a elaboração da personagem de ficção para apartar a imagem do escritor da de Isaías
Caminha. Em um segundo momento, propôs uma abordagem das Recordações embasada
no projeto literário de Lima Barreto49.
Dessa óptica, o estudioso defendeu que o romance seria estruturado sobre uma
concepção profética-messiânica, a qual se justificaria pela crença do protagonista em ser
predestinado a elevar o negro a uma condição humana e heroica capaz de redimir as
mazelas de seu próprio nascimento. Para tanto, Isaías Caminha teria seguido um longo
processo de maturação, que se daria pelo movimento dialético entre a tentativa de
integração com o meio e sua desagregação dele. De forma didática, esse desenvolvimento
se daria em três etapas: (I) a infância na cidade natal, na qual o protagonista não teria
consciência de si e de seu lugar no mundo e por isso via em sua negritude uma condição
a ser superada; (II) a chegada ao Rio de Janeiro e sua inserção na redação do jornal, por
meio da qual passaria a compreender a dinâmica social excludente; (III) e a terceira, que
poderia ser descrita como o momento atuante da própria narrativa, da qual o narrador, em
favor de todos os excluídos (independentemente de sua etnia), serviu-se para compartilhar
a sua consciência crítica com os outros indivíduos, cumprindo o objetivo solidário da
literatura barretiana.

47

Idem, p. 19-20.

48

FANTINATI, Carlos Erivany. O profeta e o escrivão. Assis, SP; São Paulo: Ilpha-Hucitec, 1978.
“Após considerar esse conflito entre as decodificações tidas como pertinentes e impertinentes, entre as
intenções de Lima Barreto e as leituras da crítica voltadas para o lado ‘à clef’ da obra, perguntamo-nos se
não seria possível tentar alguma apreensão do romance, a partir da notação fornecida pelo próprio Lima
Barreto, quando diz que a obra saiu como se o próprio Isaías escrevesse suas Recordações. Perguntamonos ainda se não estaria aí a abertura para aquela ‘mais alguma coisa’ que Lima Barreto diz ter posto na
obra”. Idem, p. 65.
49
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Para além dos estudos da década de 1970, cabe ainda destacar “Figuras do eu nas
Recordações do escrivão Isaías Caminha”50 (2002), de Alfredo Bosi, artigo em que o
crítico retomou a perspectiva do romance de desilusão para analisar detidamente o
processo subjetivo51 que resultou no desencanto do jovem protagonista. Segundo Bosi,
no início do romance estava presente o eu do desejo, posto que Isaías ainda se
caracterizava por suas aspirações e seus sonhos, garantidos pela proteção familiar e pela
integração à sociedade local. Porém, após a falta de amparo ao chegar ao Rio de Janeiro,
o eu cotidiano se sobreporia, impondo ao jovem interiorano uma dolorosa experiência
que o obrigou a lidar sozinho com preconceitos de cor, classe e região. Dessa trajetória,
nasceria, por fim, a compreensão do protagonista (eu crítico) da diferença entre o Brasil
sonhado e o Brasil real. Assim sendo, o estudioso concluiu que o primeiro romance de
Lima Barreto problematizaria, sobretudo, a história do intelectual negro no Brasil da
recém-instaurada República.
Por meio desse breve panorama da fortuna crítica, é possível perceber que, se os
primeiros estudos (e aqueles que deles descendem) focalizaram majoritariamente o
caráter autobiográfico das Recordações, os mais recentes se dedicaram a validar as
intenções do romancista, apoiando-se nos intuitos declarados por ele, assim como em seu
projeto literário. Essencialmente, a maior parte da crítica após 1950 investigou como os
critérios literários de Lima Barreto (sinceridade, comunicabilidade e solidariedade) e a
denúncia do preconceito racial e classista estão expressos no romance, estilística, temática
ou ideologicamente. Todos esses estudos são indispensáveis para a compreensão das
Recordações. Com base neles, parece-nos possível aprofundar algumas questões a fim de
entender como se dá, no romance, a estruturação da matéria literária, bem como a
internalização da realidade histórica sobre a qual se debruçou o escritor.

1.2. Um princípio formal

A má recepção das Recordações do escrivão Isaías Caminha, como vimos, levou
Lima Barreto a travar diversos debates epistolares com grande parte de seus críticos, a
fim de convencê-los a olhar para o romance de outra perspectiva, focalizada nas angústias
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BOSI, Alfredo. Figuras do eu nas Recordações de Isaías Caminha. In: BOSI, Alfredo. Literatura e
resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 186-208.
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Para Lukács, no romance de desilusão a forma narrativa tende a se dissolver; passa-se para a descrição
lírica de “estados de espírito” e a fábula se metamorfoseia em análise psicológica. LUKÁCS, George. A
teoria do romance. São Paulo: Editora 34, 2000. p.117-132.
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de seu protagonista e na dinâmica social que as geravam. Uma vez que esse propósito não
foi alcançado, o escritor buscou outra estratégia para garantir que novos leitores
encontrassem no livro as suas reais intenções. Por isso, na segunda edição (1917), o
romance ganhou um prefácio duplo, intitulado “Breve notícia”, composto do preâmbulo
original do narrador (Isaías Caminha), suprimido da primeira edição (1909)52, e de
comentários assinados pelo próprio autor (Lima Barreto), agora inserido na ficção como
o editor do fascículo. Não podendo desconsiderá-la como um segmento constituinte do
universo ficcional das Recordações, atenhamo-nos à “Breve notícia”, começando por sua
primeira parte, redigida pelo editor Lima Barreto.

1.2.1. O prefácio do editor
Mon coeur profond ressemble à ces voútes
d'église. Où le moindre bruit s'enfle en une
immense voix.53
(Vers d'un philosophe. Guyau.)
Quando comecei a publicar, na Floreal, uma pequena revista que
editei, pelos fins de 1907, as Recordações de meu amigo, Isaías
Caminha, escrivão da Coletoria Federal de Caxambi, Estado do Espírito
Santo, publiquei-as com um pequeno prefácio do autor. Mais tarde,
graças ao encorajamento que mereceu a modesta obra do escrivão, tratei
de publicá-la em volume.
O meu amigo e camarada Antônio Noronha Santos, indo à
Europa, ofereceu-se para arranjar, em Portugal, um editor.
João Pereira Barreto recomendou-me aos Senhores A. M. Teixeira &
Cia, livreiros em Lisboa, com a Livraria Clássica de lá; e elas foram
impressas sob as vistas dedicadas do Senhor Albino Forjaz de Sampaio,
a quem muito devem, em correção, as Recordações.
A todos três, não posso, em nome do meu querido Isaías, deixar
de agradecer-lhes mais uma vez o serviço que prestaram à obra.
Eu, porém, como tinha plena autorização do autor, por ocasião
de mandar o manuscrito para o prelo, suprimi o prefácio, a donnée, que
agora epigrafa estas linhas, e algumas coisas mais.
O meu intuito era lançar o livro do meu amigo, sem escoras ou
para-balas.
Assim foi. Hoje, porém, que faço uma segunda edição dele,
restabeleço o original tal e qual o Caminha me enviou, pois não havia
motivo para supressão de tanta coisa interessante que muito concorre
para a boa compreensão do livro.
E faço isso, porque julgo que foram elas um tanto que levaram
aquele espírito firme e independente, aquele sagaz crítico, com o seu
nobre amor pelos grandes ideais nas letras, que se chamou José
Veríssimo, a dizer na sua Revista Literária, às segundas-feiras, no
52

O prefácio havia sido publicado na primeira edição da revista Floreal em 1907 (em folhetim), mas por
opção do escritor foi suprimido da edição integral de 1909 (em volume).
53
“Meu coração profundo se parece com estas abóbodas de igreja. Onde o menor barulho se infla em uma
imensa voz.” (Versos de um filósofo.Guyau.) Tradução minha.
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Jornal do Comércio, de 9 de dezembro de 1907, o seguinte, a respeito
do que lhe pareceu uma novela:
“Ai de mim, se fosse a ‘revistar’ aqui quanta revistinha por aí
aparece com presunção de literária, artística e científica.
Não teria mãos a medir e descontentaria a quase todos; pois a
máxima parte delas me parecem sem o menor valor, por qualquer lado
que as encaremos. Abro uma justa exceção, que não desejo fique como
precedente, para uma magra brochurazinha que com o nome
esperançoso de Floreal veio ultimamente a público, e onde li um artigo
‘Spencerismo e Anarquia’, do Senhor M. Ribeiro de Almeida, e o
começo de uma novela Recordações do Escrivão Isaías Caminha, pelo
Senhor Lima Barreto, nos quais creio descobrir alguma cousa. E
escritos com uma simplicidade e sobriedade, e já tal qual sentimento de
estilo que corroboram essa impressão.”
Como veem, José Veríssimo disse estas palavras, logo ao
aparecerem os primeiros capítulos; e, pensando serem verdadeiras as
razões que expus, restabeleço o manuscrito, como me foi confiado,
passando a transcrever o prefácio inteiramente como saiu na inditosa
Floreal.
Ei-lo: 54

Ao se apresentar como editor e amigo de Isaías Caminha, nessa introdução, Lima
Barreto jogou com a relação entre a realidade e a ficção, pois se inseriu no universo
ficcional das Recordações e ao mesmo tempo conferiu uma ilusão de veracidade ao
narrador, alçando-o à realidade55. Ao construir essa impressão de nivelamento entre a
realidade empírica e a ficcional, o escritor reiterou o objetivo de modificar as
interpretações sobre o romance, presas até então à análise biográfica. Se nos debates
anteriores Lima Barreto procurou uma argumentação teórica sobre a relação entre
figuração e experiência, aqui recorreu astutamente à lógica do leitor. Isso porque, ao se
introduzir na narrativa, seria inverossímil apontá-lo como o protagonista do romance. Em
outras palavras, por estarem simultaneamente no mesmo plano ficcional, trabalhando lado
a lado e desempenhando papéis distintos, tornar-se-ia incabível a acusação de que as duas
personagens fossem uma só. Desse modo, Lima Barreto circunscreveu, na própria
composição do livro, a polêmica sobre as semelhanças entre ele e Isaías, admitindo-as,
sem, no entanto, fundir-se ao outro. Ou seja, apesar da separação das duas personalidades,
é necessário observar que elas não antagonizavam, antes se reconheciam, pois
compartilhavam o mesmo projeto literário, o que se evidencia pela parceria firmada entre
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BARRETO, Lima, 1956a, p. 40-41.
Em seu romance Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, também frequentemente apontado pela crítica
como biográfico, Lima Barreto, antevendo as mesmas polêmicas geradas pelas Recordações, antecipou-se
e elaborou um prefácio similar para se apartar do narrador, classificando-o também como um amigo.
BARRETO, Lima. Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. São Paulo: Brasiliense, 1956d. p. 29. (Obras
completas, v. 4).
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eles para a publicação e a divulgação das Recordações. Com isso, Lima Barreto procurou
superar a discussão e, ao mesmo tempo, convidar o leitor para confrontar-se com o texto.
Algumas dessas concepções em comum entre o escritor e o seu protagonista
podem ser identificadas pela referência à revista Floreal, uma vez que tanto Lima Barreto
quanto Isaías Caminha se filiaram a ela e a seu programa voluntariamente56. Como já
mencionamos, o periódico tinha uma política editorial rígida, que exigia de seus
colaboradores independência de pensamento e responsabilidade pela repercussão das suas
ideias. Além do que, confrontava os padrões estéticos da arte contemplativa e as relações
clientelistas57 do círculo literário nacional do período58. Levando em conta a adesão de
ambos a esse programa, podemos situá-los no campo do livre pensamento, da razão crítica
e da autonomia ou, até mesmo, do conceito de anomia59, de Jean-Marie Guyau, poeta e
filósofo que epigrafa a “Breve notícia”. Não à toa, ressaltou-se no texto a publicação das
Recordações por uma grande casa de edição portuguesa. O destaque à prensa europeia
ratificaria a insubordinação dos amigos aos ajustes que comandavam o mercado editorial
brasileiro àquela altura e certificaria também a qualidade da obra ao filiá-la à autoridade
literária de seu revisor, o célebre romancista português Albino Forjaz60.

“As associações voluntárias consistem em grupos formais livremente constituídos, aos quais se tem
acesso por própria escolha e que perseguem interesses mútuos e pessoais ou então escopos coletivos. O
fundamento desta particular configuração de grupo social é sempre normativo, no sentido de que se trata
de uma entidade organizada de indivíduos coligados entre si por um conjunto de regras reconhecidas e
repartidas, que definem os fins, os poderes e os procedimentos dos participantes, com base em determinados
modelos de comportamento oficialmente aprovados.” BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília:
Editora UnB, 1998. p. 64.
57
“Para se chegar a eles [os mecanismos de distribuição dos livros], são exigidas tão vis curvaturas, tantas
iniciações humilhantes, que, ao se atingir às suas colunas, somos outros, perdemos a pouca novidade que
trazíamos, para nos fazermos iguais a todo mundo. Nós não queremos isso.” BARRETO, Lima, 1956m,
p.181-183.
58
“Vale ainda dizer que aquela confraternização do século XIX era obviamente relativa, e podemos apenas
imaginar o sentimento de marginalidade vivido por figuras como Raul Pompeia e Machado de Assis, apesar
do prestígio de que desfrutavam, exclusão que seria muito mais evidente nos casos de Cruz e Sousa e Lima
Barreto. [...] Em suma, enquanto no século XIX a dinâmica das amizades e das inimizades consolidava o
prestígio de uma confraria de letrados, sempre à custa da exclusão social, racial e sexual, para o escritor do
entreguerras, e mais marcadamente na década de 1930, a questão da fraternidade universal se sobrepõe à
da confraternização: assim, os escritos sobre a amizade adquirem cada vez mais um significado simbólico,
representando seja o protótipo do homem brasileiro (cordial, camarada etc.), seja da nação como um todo
(democrática e fraternalmente miscigenada).” BRAGA-PINTO, César. A violência das letras: amizade e
inimizade na literatura brasileira (1888-1940). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2018. p.434-435.
59
A anomia, conceito criado por Jean-Marie Guyau, embora seja amplamente difundida pelo aspecto
negativo das reinterpretações de Émile Durkheim, originalmente era uma formulação de caráter positivo.
Segundo Ferruccio Andolfi, a anomia constituía-se, para Guyau, da interpretação do “agir moral, no seu
aspecto mais elevado, como lugar da livre criação individual de ‘hipóteses metafísicas’ capazes de orientar
a conduta, mas não imponíveis a todos por parte de qualquer autoridade social.” ANDOLFI, Ferrucio. A
ponderada obsessão de Jean-Marie Guyau. Philosophica, n. 21, p. 8, abr. 2003.
60
Albino Maria Pereira Forjaz de Sampaio (1884-1949) foi um escritor e bibliógrafo português, autor de
um dos livros mais vendidos em Portugal durante o século XX, Palavras cínicas, lançado em 1905 e que,
quando da morte do autor, tinha já 46 edições.
56
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De modo similar, a reintrodução do prefácio original na obra justificar-se-ia pela
autoridade de José Veríssimo, pois, diferentemente dos comentadores da versão integral
de 1909, ele teve acesso a esse “importante” suporte para “a boa compreensão do livro”.
Sendo assim, o editor Lima Barreto resgatou ipsis litteris os elogios feitos pelo crítico aos
primeiros capítulos das Recordações, publicados como folhetim em 1907. A menção ao
intelectual brasileiro não poderia deixar de estar acompanhada por observações que o
definiam como um “espírito firme e independente [...] sagaz e crítico”, destacando-o
como uma exceção na imprensa nacional. Tais adjetivações sugerem que Veríssimo teria
alcançado o propósito do texto por compartilhar os mesmos valores que os membros da
Floreal, sendo igualmente capaz de romper com os padrões artísticos que estavam em
voga, bem como com os interesses daqueles que controlavam os círculos literários. Por
isso, fica evidente que o restabelecimento do texto visava, além de responder às leituras
biografistas, orientar os novos leitores a abandonarem os modelos literários voltados à
magnificência temática e ao rebuscamento estético, para assim interpretarem a narrativa
com base nas intenções comungadas por Lima Barreto e Isaías Caminha. Dessa forma, o
escritor carioca desvencilhar-se-ia do narrador das Recordações sem, contudo,
desvincular-se do conteúdo do livro.
As intenções de ambos, no entanto, esbarraram em uma incongruência bastante
reveladora no que concerne à efetivação de ideias abstratas, como a “autonomia” e a
“impessoalidade”. Como vimos, tanto o escritor (Lima Barreto) como o escrivão (Isaías
Caminha) advogavam a favor da independência artística e da insubordinação às relações
clientelistas do mercado editorial. Todavia, até que ponto as condições materiais
possibilitariam o cumprimento desse programa? Tomando por base a própria revista
Floreal, com seu edital-manifesto, constata-se que suas ideias não encontraram leitores
suficientes para fazê-la prosperar ou ao menos mantê-la viva. A subversão dos padrões
estéticos e a ausência de colaboradores afamados levaram o periódico a seu destino
“inditoso” de encerrar suas atividades após o quarto número. Além disso, a pessoalidade
está presente já nas primeiras linhas do duplo prefácio das Recordações. Ao escolher se
apresentar como, além de editor, amigo de Isaías, Lima Barreto especificou um tipo de
vínculo muito mais estreito do que o exigido pelas relações rigorosamente profissionais.
Obviamente, com esse estreitamento, o autor de Clara dos Anjos buscava intensificar a
afinidade intelectual entre eles, ao contrário da outra pessoalidade presente nas relações
clientelistas das grandes editoras, nas quais, na sua opinião, os editores e autores teriam
interesses estritamente comerciais. De forma clara, a personagem Lima Barreto, ao editar
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o livro de seu amigo Isaías, não visava a obtenção de lucro, nem exercer domínio sobre
ele.
Constatada a diferença, não é prudente deixar de ressaltar que foram as relações
pessoais do escrivão e as de seu editor que possibilitaram a publicação das Recordações.
Da composição ao prelo, o livro passou pelas mãos de três intermediários diretos antes de
chegar à A. M. Teixeira & Cia. O primeiro era, no âmbito da narrativa, o próprio Lima
Barreto, que, como editor, o recebeu de seu amigo Isaías Caminha. Em seguida, seja na
descrição ficcional do prefácio, seja pelos fatos externos ao romance, o livro foi dado a
Antônio Noronha do Santos, que, a caminho de Paris, parou em Lisboa para intermediar
a entrega do material à casa de edição, tendo consigo uma carta de recomendação assinada
por Pereira Barreto. Este, que também participou da Floreal, tinha já editado ali por
indicação de Sílvio Romero. Ao comentar essa cadeia de relações, Noronha do Santos,
sob o pseudônimo de B. Quadros, ironizou:
Tal a cadeia, quem em poucas gerações, se houver paciência para
reconstituí-la, liga um escritor do nosso tempo a um apagado vate do
século XVIII.61

Sendo assim, percebe-se que as mesmas relações pessoais que marcaram o Brasil
colonial continuavam a perdurar no país independente e republicano62 e, por isso,
pretensamente moderno e assentado sobre a impessoalidade da lei. Apresenta-se aqui,
portanto, uma dualidade que confronta os ideais modernos e as práticas coloniais repostas
pela modernidade, sendo as segundas vitoriosas sobre os primeiros por impossibilitarem
a completa renúncia dos contatos pessoais. Se por um lado a não subordinação ao mercado
editorial brasileiro garantiu a Lima Barreto e a Isaías Caminha autonomia para a produção
das Recordações, por outro a mesma afirmação não cabe para a sua publicação, que
somente se realizou pela interferência de amigos ou de terceiros influentes. Desconfiamos
de que, por meio desse aspecto contraditório, começa a se desenhar um possível princípio
de composição das Recordações, a ser confirmado pela análise das demais partes do duplo
prefácio.
61

A citação foi retirada do prefácio do volume escrito por Noronha dos Santos, no qual ele rememora sua
relação com Lima Barreto. O trecho irônico foi produzido para comentar o longo percurso de indicações
que possibilitaram, direta ou indiretamente, a publicação das Recordações. O parágrafo que citamos é
antecedido pelos seguintes dizeres do prefaciador: “A apresentação, além do manuscrito, fê-la em carta
João Pereira Barreto, o poeta uxoricida, que editara ali Selvas e céus, recomendado por sua vez por Sílvio
Romero”. BARRETO, Lima, 1956q, p. 12.
62
“Deste processo, fundado por sua vez sobre a concomitante afirmação do princípio da territorialidade da
obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político, através da
evolução do conceito de officium, nascem os traços essenciais de uma nova forma de organização política:
precisamente o Estado moderno.” BOBBIO, Norberto, op. cit, p. 426.
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1.2.2. O prefácio do narrador: primeira parte
Eu me lembrei de escrever estas recordações, há dois anos,
quando, um dia, por acaso, agarrei um fascículo de uma revista
nacional, esquecida sobre o sofá de minha sala humilde, pelo promotor
público da comarca.
Nela um dos seus colaboradores fazia multiplicadas
considerações desfavoráveis à natureza da inteligência das pessoas do
meu nascimento, notando a sua brilhante pujança nas primeiras idades,
desmentida mais tarde, na madureza, com a fraqueza dos produtos,
quando os havia, ou em regra geral, pela ausência deles.
Li-o a primeira vez com ódio, tive desejos de rasgar as páginas e
escrever algumas verrinas contra o autor.
Considerei melhor e vi que verrinas nada adiantam, não
destroem; se, acaso, conseguem afugentar, magoar o adversário, os
argumentos deste ficam vivos, de pé.
O melhor, pensei, seria opor argumentos a argumentos, pois se
uns não destruíssem os outros, ficariam ambos face a face, à mão de
adeptos de um e de outro partido.63

No início de seu preâmbulo, Isaías nos revelou que as Recordações tinham por
objetivo combater o racismo propalado pelas teorias pseudocientíficas de sua época,
motivado por um artigo64 que sustentava a tese de uma suposta incapacidade dos negros
de manterem suas qualidades intelectuais reveladas na infância, o que comprovaria a
fraqueza biológica desse grupo de pessoas. Assim como Lima Barreto, que colecionava
matérias de jornal65 e diversos livros de teoria racial e classificava a “ciência” como
“ideologia”66, o narrador das Recordações conhecia os métodos científicos da doutrina
de Augusto Comte e do evolucionismo social de David Spencer – a observação como
método para estabelecer leis gerais do funcionamento social e o determinismo biológico
para justificar uma suposta inferioridade do negro –, empregados pelo autor do artigo, e
opunha-se a eles. Segundo a metodologia positivista, uma “sentença geral” só poderia ser
descrita por aqueles que alcançaram uma racionalidade pura e objetiva (estado positivo),
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BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Brasiliense, 1956a. p. 39.
(Obras completas, v. 1).
64
No contexto da narrativa, o artigo data de 1903, mesmo ano em que Lima Barreto tomou notas em seu
diário íntimo sobre os “produtos intelectuais de negros e mulatos, e brancos”, os quais considerava
“equivalentes”, ao contrário dos pressupostos deterministas do período, que, nas suas palavras, julgavam o
primeiro grupo “a priori” e o segundo “a posteriori”. BARRETO, Lima, 1956n, p. 60-62.
Não é possível afirmar se o artigo mencionado no romance é ficcional, uma vez que o escritor carioca
colecionava diversos recortes de jornal sobre o tema, podendo-se destacar o artigo “Questão das raças nos
Estados Unidos”, que faz afirmações semelhantes às do preâmbulo do narrador e foi publicado no Jornal
do Comércio em 23 de junho de 1905, menos de um mês antes da data que consta no prefácio de Isaías
Caminha (12 de julho de 1905). Ver, a respeito, SCHWARCZ, Lilia Moritz, 2017, p. 319.
65
BARRETO, Lima, 1956a, p. 60-62.
66
Idem, ibid.
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a qual garantiria a neutralidade de quem relata o que observa67. O spencerismo, por sua
vez, procurava aplicar à sociedade as leis da teoria de seleção natural de Darwin,
defendendo que os seres humanos seriam naturalmente desiguais, o que justificaria o
desequilíbrio de condições entre os supostamente “mais aptos” e os “menos aptos”,
interpretados corrente e sucessivamente por ricos e pobres, brancos e negros, e assim por
diante68. A fusão dessas duas correntes de pensamento amplamente propagadas no
território brasileiro nas primeiras décadas do século XX levou a estereotipias raciais
baseadas no critério de civilidade; os brancos, descendentes de europeus, eram vistos
como naturalmente mais racionais e civilizados, por isso mais evoluídos, enquanto os
negros teriam uma natureza mais impulsiva e selvagem, portanto constituíam graves
empecilhos para o desenvolvimento da sociedade69.
Tendo esse debate em vista, o escrivão refreou sua primeira reação diante do
artigo e adotou um tom comedido em sua escrita, pois, ao revelar que sentiu ódio e teve
“vontade de escrever algumas verrinas contra o autor”, expressou uma reação impulsiva,
como se as constatações lidas fossem ofensas pessoais direcionadas a ele. Essa postura
poderia indiretamente reforçar a ideologia defendida no editorial, visto que, sendo
mestiço, uma ação irrefletida municiaria seu opositor, uma vez que este se ancorava nas
pseudociências que apostavam na incapacidade dos negros e mulatos de controlarem suas
paixões e se posicionarem de forma neutra diante dos acontecimentos.
No âmbito do debate científico da época, o narrador fez um recuo estratégico de
sua agressividade. Com isso, além de conseguir registrar sua revolta sem munir seu
opositor, pretendia convencer o leitor de que seu método de refutação seguia os mesmos
critérios racionais e objetivos socialmente prestigiados. No quinto parágrafo, o verbo
“sentir” dá lugar ao verbo “pensar”, e as “verrinas” são substituídas por “argumentos”,
que supostamente garantiriam um pensamento objetivo e imparcial do narrador sobre a
experiência que vivera havia dez anos, tal qual reza a cartilha positivista. Em suma,
apenas com a tonalidade comedida de sua escrita, Isaías já se contrapôs à tese
determinista, mostrando que por meio da racionalidade se assenhoreou de suas pulsões,
valendo-se da reflexão como mediadora dos impulsos. Sendo assim, procurou igualar-se
ao adversário em capacidade científica, o que lhe autorizaria, portanto, a apresentar sua
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BOSI, Alfredo. O positivismo no Brasil: uma ideologia de longa duração. In: PERRONE-MOISÉS, Leyla
(org.). Do positivismo à desconstrução: ideias francesas na América. São Paulo: Edusp, 2004. p. 33.
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própria tese sobre o insucesso dos negros, o qual, para ele, estaria relacionado aos
aspectos sociais em detrimento dos biológicos.
Porém, ao se apropriar do sistema adversário, o escrivão nos confessou que, por
instantes, deu “razão ao autor do escrito”:
Com essa reflexão, que me animo a chamar de bom conselho e
excelente inteligência, vieram-me recordações de minha vida, de toda
ela, do meu nascimento, infância, puerícia e mocidade.
Mentalmente comparei os meus extraordinários inícios nos
mistérios das letras e das ciências e os prognósticos dos meus
professores de então, com este meu triste e bastardo fim de escrivão de
coletoria de uma localidade esquecida.
Por instantes, dei razão ao autor do escrito.
Cheio de melancolia, daquela melancolia nativa que me
ensombra nas horas de alegria e mais me deprime nas de desalento,
acendi nervosamente um cigarro, fui à janela, olhei um momento o rio
a correr e me pus a analisar detidamente os fatos de meu passado, que
me acabavam de passar pelos olhos.70

A racionalidade positivista, fria e objetiva utilizada para contrastar seu início
brilhante com o seu “triste e bastardo fim de escrivão” irremissivelmente validaria a
sentença geral do opositor e comprovaria sua derrota, uma vez que ela não se propunha à
verdadeira investigação científica, mas a confirmar a priori as teorias deterministas. Em
síntese, do processo de assimilação à decisão de refutar o artigo, Isaías passou por uma
espécie de encurralamento, pois estava vetado de agir pelo impulso e igualmente pelo
método analítico mais aclamado da época.
Ao que tudo indica, essa sensação será uma constante ao longo da narrativa e será
ela própria que ditará o ritmo do romance. As exacerbações seguidas de refreamentos se
demarcam de período a período, parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo e entre a
primeira e a segunda parte do romance, como se o narrador estivesse pressionado
ininterruptamente por forças externas, as quais procuraremos demonstrar em um
momento mais oportuno.
Retornando ao prefácio, procurando escapar da tocaia, o narrador, tomado pela
“melancolia”, dedicou-se a um processo “detido de análise” do caminho que percorre de
sua infância ao presente da narrativa, superando o simples contraste de extremos entre
seu início e seu fim. O sentimento somado à ponderação possibilitar-lhe-ia compreender
os fatores sociais que condicionaram seu destino, sem com isso suprimir sua
subjetividade. Essa tentativa de síntese entre emoção e racionalidade aponta certa
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perspectiva iluminista71 de Isaías Caminha e, além de vinculá-lo à modernidade, justifica
sua postura ponderada de se negar a fazer uma “obra de ódio” e buscar dar a ela um caráter
pedagógico.
No último parágrafo do excerto destacado, com sua individualidade resguardada
e certificado pela razão, o narrador, ao invocar conceitos como “direitos” e “deveres”,
aprofundou, agora no campo jurídico, o debate contra as doutrinas que regiam o
pensamento de seu antagonista:
Verifiquei, que, até ao curso secundário as minhas
manifestações, quaisquer, de inteligência e trabalho, de desejos e
ambições, tinham sido recebidas, senão com aplauso ou aprovação, ao
menos como coisa justa e do meu direito; e que daí por diante, dês que
me dispus a tomar na vida o lugar que parecia ser de meu dever ocupar,
não sei que hostilidade encontrei, não sei que estúpida má vontade me
veio ao encontro, que me fui abatendo, decaindo de mim mesmo,
sentindo fugir-me toda aquela soma de ideias e crenças que me
alentaram na minha adolescência e puerícia.72

O direito positivo, como exposto no Tratado de Sociologia Positiva73, de Augusto
Comte, defendia a subordinação máxima do sujeito à legislação e vinculava os
“sacerdotes dos deveres” ao “altruísmo” em oposição à individualidade, a qual estaria
relacionada aos “sacerdotes do direito” e ao “egoísmo”. O evolucionismo de Spencer, por
sua vez, embora defendesse os direitos totais dos indivíduos e sua independência do
Estado, vinculava-os ao determinismo biológico, condicionando-os à raça e ao meio a
que pertenciam. O narrador, em seu turno, pelo modo que se apresentou, associava-se à
figura de um philosophe74. Avesso aos conceitos que condicionavam o agir humano por
códigos ou fatores genéticos, ele parecia ver na autonomia da vontade e na consciência
moral a motivação das ações dos indivíduos. É observável que, no trecho, Isaías não
reivindicou uma posição como benefício, mas como um “dever” a ser cumprido, uma
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Ao mesmo tempo que o Iluminismo defendia a supremacia da razão como único modo de desenvolver
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obrigação para com a humanidade, a qual é reposta pela própria narrativa, que pretendia
combater preconceitos, esclarecer os leitores e, assim, cumprir um papel social. Essa
consciência, que supostamente teria guiado a organização social em sua cidade natal e
garantido em sua infância uma compensação justa a suas realizações, seria a mesma que
o impelira ao desejo de se desenvolver humanamente e de contribuir com o progresso da
civilização. Ou seja, os direitos e deveres aqui representados não se oporiam, tal como
sugeria Augusto Comte. Ao contrário, seriam codependentes e contribuiriam ao mútuo
desenvolvimento individual e coletivo.
Até aqui, o leitor segue a lógica de um narrador aparentemente compromissado
com as concepções modernas do Estado – impessoais e burocráticas – e preocupado
igualmente em contribuir para o desenvolvimento social. No entanto, em seguida, ao
relatar sua marginalização e a injustiça que sofreu, ele descreve o funcionamento da
ordem social a que pertencia anteriormente como uma dinâmica de recompensas:
Cri-me fora de minha sociedade, fora do agrupamento a que
tacitamente eu concedia alguma coisa e que em troca me dava também
alguma coisa.75

Ao estabelecer o direito como troca, o narrador se distancia das concepções
modernas a que se filiara anteriormente e coloca em xeque aquilo que parece ser um
reconhecimento de suas capacidades individuais e de sua autonomia na infância. Isso
porque descreveu o caráter personalíssimo e a lógica de compensação das relações que o
faziam se sentir avaliado e recompensado de maneira justa. Em outras palavras, sua
integração balizava-se por um tipo arcaico de interação que não se regia pela consciência
moral dos iluministas nem sequer pelos códigos do direito positivo, mas por
conveniência/benefício das partes envolvidas, tal qual no Antigo Regime76. Assim sendo,
como anteriormente demonstramos nas relações de Isaías Caminha que levaram à
publicação de seu livro, a discussão aparentemente impessoal a que o narrador pretende
chegar não elimina a primazia dos contatos pessoais.
Essa dualidade entre autonomia e dependência, que aqui aparece pela segunda
vez, pode ser ainda observada em outros momentos do prefácio:
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Não sei bem o que cri; mas achei tão cerrado o cipoal, tão
intrincada a trama contra a qual me fui debater, que a representação da
minha personalidade na minha consciência, se fez outra, ou antes
esfacelou-se a que tinha construído.
Fiquei como um grande paquete moderno cujos tubos da caldeira
se houvessem rompido e deixado fugir o vapor que movia suas
máquinas.
E foram tantos os casos dos quais essa minha conclusão
ressaltava, que resolvi narrar trechos de minha vida, sem reservas nem
perífrases, para de algum modo mostrar ao tal autor do artigo, que,
sendo verdadeiras as suas observações, a sentença geral que tirava, não
estava em nós, na nossa carne e nosso sangue, mas fora de nós, na
sociedade que nos cercava, as causas de tão feios fins de tão belos
começos.
Com isso, não foi minha tenção fazer obra d'arte, romance,
embora aquele Taine que, certa vez, o doutor Graciliano, o promotor
público, me deu a ler, dissesse que a obra d'arte tem por fim dizer aquilo
que os simples fatos não dizem.
Não é meu propósito também fazer uma obra de ódio; de revolta
enfim; mas uma defesa a acusações deduzidas superficialmente de
aparências cuja essência explicadora, as mais das vezes, está na
sociedade e não no indivíduo desprovido de tudo, de família, de afetos,
de simpatias, de fortuna, isolado contra inimigos que o rodeiam,
armados da velocidade da bala e da insídia do veneno.
Perdoem-me os leitores a pobreza da minha narração.
Não sou propriamente um literato, não me inscrevi nos registros
da Livraria Garnier, do Rio, nunca vesti casaca e os grandes jornais da
Capital ainda não me aclamaram como tal – o que de sobra, me parece,
são motivos bastante sérios, para desculparem a minha falta de estilo e
capacidade literária.
Caxambi, Espírito Santo, 12 de julho de 1905.
Isaías Caminha77

Essa última parte do preâmbulo de Isaías Caminha, a qual analisaremos agora,
parece-nos intensificar subitamente o traço dualista do narrador. A começar pela
hesitação (“não sei bem o que cri”) diante das próprias certezas (“cri”) expressas no
parágrafo anterior para descrever seu suposto alheamento em relação às relações
clientelistas. O recuo da asserção à hipótese leva o leitor a se perguntar se o escrivão teria
ou não se restabelecido dentro da dinâmica de favores. No decorrer da leitura, a resposta
se apresenta quase instantaneamente quando, poucos parágrafos adiante, pela segunda
vez no curto prefácio, o narrador invoca a autoridade de seu chefe, o doutor Graciliano.
O superior hierárquico de Isaías, que o frequentava amistosamente78, reaparece dessa vez
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descrito como uma espécie de mentor intelectual79, por meio de quem o escrivão teria
conhecido os pensamentos do filósofo positivista e determinista Hippolyte Taine. Pelas
informações do texto, não é possível afirmar categoricamente qual tipo de relação Isaías
mantinha com o promotor da comarca, mas é possível especular pela lógica da sociedade
de favores que a menção abundante e elogiosa ao chefe da repartição pública
provavelmente se fundaria sobre os mesmos critérios que levaram o escrivão, no final de
seu prefácio, a atribuir o seu fracasso na juventude à falta de “amigos”, “afetos” e
“simpatias”, dando às relações pessoais um caráter protetivo que ele em sua condição
social não poderia negar. Sendo assim, é possível dizer que, aos olhos do leitor, a
dependência de Isaías Caminha aqui se intensifica, pois, diferente do que a introdução de
Lima Barreto nos fez crer, mesmo a razão científica do narrador estava de certo modo
influenciada por um superior, a quem ele faz questão de dar créditos pelo conhecimento
que possui. Dessa maneira, o narrador recompõe a mesma lógica dos contatos pessoais
que, como vimos, regia sua integração na infância à sociedade de sua cidade natal.
Para além do aspecto pessoal e subalterno de Isaías na relação com o promotor de
comarca, a referência a Hippolyte Taine revela outra ambiguidade. Isso porque, se por
um lado essa referência poderia conceder autoridade ao narrador como um conhecedor
de teorias e autores prestigiados, por outro o colocava em afinidade com um pensador que
defendia as mesmas ideias que ele se propôs a combater. É evidente que o intuito da
menção ao filósofo francês seria validar a proposta das Recordações de desmistificar os
preconceitos raciais para “dizer aquilo que os simples fatos não dizem”. Para tanto, o
escrivão pretendia confessar as dificuldades sociorraciais que enfrentou na juventude,
descritas metaforicamente no trecho como um cipoal intrincado capaz de paralisar sua
consciência e, mais do que isso, dilacerar sua personalidade. O problema é que, ao citar
o pensamento de Taine para buscar esse objetivo, o narrador comprometeu a
potencialidade dos argumentos ali colocados para refutar as teorias raciais. Isso porque
conferiu a uma citação deslocada um sentido inverso às ideias de seu próprio autor. De
outro modo, ao vincular seu pensamento a um positivista determinista e buscar
novamente a objetividade com a promessa de contar sua trajetória “sem reservas nem
perífrases”, o escrivão adentrou mais uma vez no domínio inimigo, mostrando-se
parcialmente atrelado, mesmo que involuntária e parcialmente, às ideias hegemônicas.

79

Idem, p. 13.

Classificação: Confidencial

32

Para melhor compreensão dessa reprodução inconsciente da lógica dominante,
reflitamos sobre a metáfora do cipoal intrincado que, por inferência, caracteriza Isaías
como um desbravador e assim traz consigo a busca do ser humano moderno pelo domínio
da natureza – interna e externa – como força motriz do processo histórico. Pode-se dizer
que por meio dessa imagem o narrador registrou seu espírito motivado de juventude em
participar do novo mundo, do racionalismo moderno, da marcha civilizatória, dando mais
uma vez à ação ativa da razão a responsabilidade pela construção do destino da
humanidade80. Dessa maneira, ainda que tenha falhado, imputou “as causas de tão feios
fins de tão belos começos” a forças externas a si, inocentando sua capacidade intelectual
e seu esforço pessoal da responsabilidade por seu “triste e bastardo fim de escrivão”. Em
suma, o claro intuito do narrador era representar seu desejo por crescimento pessoal por
meio da busca de novas experiências e da inteligibilidade do mundo.
Entretanto, faz-se necessário recordar que, à época, o governo republicano e
positivista demoveu morros inteiros para a reurbanização da capital da República e
empreendeu alguns projetos ousados de modernização, incluindo o enfrentamento dos
cipoais intrincados da Floresta Amazônica81. Sendo assim, ao igualar o indivíduo
civilizado ao aventureiro – e com ele se identificar –, o narrador se colocou ao lado das
concepções dominantes de razão e civilidade que regiam não só a intelectualidade, como
também as práticas estatais que encaravam a natureza como um monstro a ser domado82.
“A essência do Iluminismo está na opção, dado que o iluminista pensa que a possibilidade do
aperfeiçoamento humano se pode transformar em realidade no mundo dos homens e que, por conseguinte,
a atividade humana e o processo histórico são condicionados, em primeiro lugar, por um ato de escolha,
sendo depois passíveis de uma avaliação crítica. A sua concepção pragmática da história, atenta a discernir
as suas forças motrizes, evita tenazmente buscar na meta-história a justificação do agir humano, evitando,
por isso, aceitá-lo passivamente”. BOBBIO, Norberto, op.cit., p. 610.
81
“Podemos citar como exemplo a execução do projeto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Embora
tenha sido idealizada na década de 1860, pelos governos bolivianos e brasileiros que negociavam àquela
altura a anexação do território do Acre pelo Brasil, a ferrovia só começou a ser construída em 1907. Os dois
países ‘conceberam o projeto de canalizar ou contornar por ferrovia o trecho encachoeirado do rio Madeira
que, à custa de inúmeras dificuldades, era navegado desde os tempos da mineração, no século XVIII, por
embarcações que comunicavam as minas de Mato Grosso com o porto do Pará. Os bolivianos queriam uma
comunicação com o Atlântico, e os brasileiros, envolvidos na cruenta Guerra do Paraguai, uma alternativa
estratégica ao rio Paraguai, única via de ligação com o Mato Grosso’.
O audacioso empreendimento, no entanto, não foi executado sem dificuldades e a Estrada de Ferro MadeiraMamoré ficou conhecida como a ‘ferrovia do diabo’, ‘pela fama que tinha de consumir a vida de um
operário para cada dormente assentado na selva’.” FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A ciência a caminho
da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e
1913. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1992. p. 1.
82
Se levarmos em conta a historiografia brasileira, o desbravador remonta indiretamente também à imagem
do herói bandeirante, capaz de vencer a natureza e de, sob a justificativa civilizatória, subjugar outros povos,
conquistar territórios e acumular riquezas. Um ser que, embora histórico e contraditório, povoa o imaginário
nacional por seu aspecto mítico, o qual muito deve ao positivismo republicano, sobretudo paulista, que
encontrou nas Bandeiras uma inspiração para a conquista da natureza pelo aparato técnico-industrial da
modernidade. É certo que não há uma relação direta entre Isaías Caminha e o bandeirantismo. Tal
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Entre os esforços do narrador para se filiar à modernidade, destaca-se ainda a
definição que faz de si mesmo como um “paquete” “cujos tubos da caldeira se houvessem
rompido”. A comparação dá à natureza de Isaías as qualidades de um navio desse tipo,
símbolo do desenvolvimento tecnoindustrial: a autonomia (da propulsão a vapor) e a
potência (para percorrer grandes trajetos em alta velocidade). Com isso o escrivão
reforçou o argumento de que seu desfecho dramático não se devia a suas qualidades
intrínsecas, e sim ao extremo esforço a que teria sido submetido, muito além do que
poderia suportar. Sem propulsão interna, um barco a vapor só poderia ter dois destinos: a
imobilidade da atracação no cais ou, pior, a deriva, que, indiferente a suas vontades, o
levaria de um lado para outro. A imagem, portanto, não apenas descreve a frustração de
Isaías por não ter alcançado novos horizontes e estar preso a uma condição social que o
desagradava, como também revela sua perda de autonomia, sendo conduzido pelas
circunstâncias.
A síntese das referências ao doutor Graciliano e a Hippolyte Taine, bem como a
das comparações que acabamos de analisar, nos mostra que na segunda metade do
prefácio ficamos diante de um narrador fragmentado que transita entre referências
modernas e práticas arcaicas. Além disso, mostra-se avesso ao determinismo, mas se
apoia sobre um pensador dessa doutrina, ainda que com intenção de contrariá-lo.
Ademais, os três últimos parágrafos ainda nos dão a possibilidade de vê-lo jogar por terra
sua proposta de não querer fazer “uma obra de vingança”. Se antes passou do “ódio” aos
“argumentos” e tratou de se mostrar cultivado e apto ao debate racionalista, agora vai do
comedimento ao ódio, que se manifesta como uma ácida ironia contra os escritores da
Livraria Garnier. Além do que, deserta da erudição para se desculpar pela “falta de estilo”
e apelar à emoção do leitor, alegando “motivos bastante sérios” para escrever. Ao
abandonar o tom comedido e cavalheiresco da redação impessoal e objetiva para operar

apontamento serve a este trabalho apenas como um outro modo de ilustrar a apropriação e transformação
dos símbolos nacionais em propaganda pelo governo positivista.
“Ao mesmo tempo, iniciava-se um movimento de reavaliação positiva da figura do bandeirante que, desde
os anos 1830, vinha sendo desqualificado pela intelectualidade indianista da Corte, sendo apresentado como
um famigerado caçador de índios, síntese dos piores vícios do colonizador. Nos anos 1870, autores como
Azevedo Marques (1954 [1879]: 17) e o republicano Américo Brasiliense (1875:115) buscavam
timidamente absolvê-lo da pecha de assassino egoísta de que havia sido acusado. Mas, se os republicanos
somente começavam a investir na figura do bandeirante, o trabalho completo nesse sentido seria realizado
após a Proclamação da República, quando esses mesmos republicanos criaram, junto com outros grupos, o
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) em 1894, exatamente o ano em que o primeiro
presidente paulista subiu ao poder.” ZIONI FERRETI, Danilo. O uso político do passado bandeirante: o
debate entre Oliveira Vianna e Alfredo Ellis Jr. (1920-1926). Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/eh/a/TKWCC34VqQCDDJsXQVS4XTg/?lang=pt>. Acesso em: 23 ago. 2021.
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o sarcasmo contra seus desafetos do passado, Isaías Caminha revela sua perspectiva
pessoalizada e o ressentimento que daí decorre, o que o distancia mais uma vez das
concepções modernas.
Resumidamente, o narrador das Recordações pode ser definido como um ser
oscilante que ora adere e ora rejeita as convenções da sociedade em que está inserido. Por
isso, sua prosa varia de uma tonalidade comedida (fruto tanto de uma postura objetiva e
racionalista como de uma resignação de sua condição dependente) a uma expressão
violenta (manifestação de sua subjetividade ressentida).
Antes de finalizarmos, vejamos como a conclusão da “Breve notícia” contribui
para entendermos melhor o traço dualista do narrador.

1.2.3. A conclusão do editor (Lima Barreto)
Afora as coisas da “Garnier”, e da “casaca” e dos “jornais”, que
são preconceitos provincianos, o prefácio, penso eu, consolida a obra e
a explica, como os leitores irão ver.
Disse bem preconceitos, porque, após dez anos, tantos são os que
vão da composição das Recordações aos dias que correm, o meu amigo
perdeu muito da sua amargura, tem passeado pelo Rio com belas
fatiotas, já foi ao Municipal, frequenta as casas de chá; e, segundo me
escreveu, vai deixar de ser representante do Espírito Santo, na
Assembleia Estadual, para ser, na próxima legislatura, deputado
federal. Ele não se incomoda mais com o livro; tomou outro rumo. Hei
de vê-lo em breve entre as encantadoras, fazendo o tal footing
domingueiro, no Flamengo, e figurando nas notícias elegantes dos
jornais. Isaías deixou de ser escrivão. Enviuvou sem filhos, enriqueceu
e será deputado. Basta.
Deus escreve direito por linhas tortas, dizem. Será mesmo isso
ou será de lamentar que a felicidade vulgar tenha afogado, asfixiado um
espírito tão singular? Quem sabe lá?
Para mim, no entanto, sem acreditar na intervenção de nenhuma
Dejanira, sou de opinião que ele está vestindo a túnica de Néssus da
Sociedade.
Todos os Santos, 31 de dezembro de 1916.
Lima Barreto.83

Nossa suspeita de que o narrador transgride a sua própria proposta objetiva e
impessoal ao fim do prefácio é também compartilhada por Lima Barreto, que viu na
caracterização dos literatos da Garnier a manifestação de “preconceitos provincianos”. O
termo aparece na conclusão da “Breve notícia” de modo irônico para revelar que, dez
anos passados da publicação das Recordações, Isaías estava enriquecido e com vistas a
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um cargo de deputado federal, totalmente integrado às práticas que denunciou e
desinteressado pelo próprio livro. Para tomarmos a real dimensão do que estava em jogo
no contraste entre a carreira política e a literária, vale ressaltar a entrevista de Lima
Barreto à revista A Época, em 1911, na qual ele rejeitou completamente a possibilidade
de se tornar deputado ou senador, para reafirmar seu comprometimento com a literatura84,
que, para ele, deveria contribuir para a conscientização dos homens e a criação de uma
vida mais harmoniosa, como mostramos há algumas páginas. Sendo assim, desenha-se
aqui uma polarização que opõe a integração (deputado) e o combate (literato) à mesma
estrutura social. Portanto, ao revelar a nova vida de seu antigo amigo e afirmar que
reeditou a obra sozinho, Lima Barreto desconstruiu o ideal comum entre eles e opôs sua
convicção à capitulação do outro, dando à crítica mais argumentos para diferenciá-los.
De modo direto, pode-se dizer que o escritor se identificava com a literatura militante do
Isaías escrivão, mas de forma alguma com o “footing domingueiro” do rico deputado que
ele tinha se tornado à altura da segunda edição do romance.
O combate e a adesão de Isaías ao funcionamento social são sintetizados por Lima
Barreto na última frase do duplo prefácio pela afirmação de que o amigo, sem a
intervenção de ninguém, “esta[va] vestindo a túnica de Néssus da sociedade”. O
significado da metáfora aqui expressa é mais profundo do que aparenta. Na mitologia
grega, Hércules, para defender Dejanira, assassinou o centauro Néssus com uma flecha85.
Este, para se vingar, enquanto desfalecia, fingiu arrependimento e prometeu compensar a
mulher, ofertando-lhe seu sangue para que ela embebesse a túnica de seu amado, sob o
pretexto de que assim ela o teria eternamente. Ludibriada, Dejanira cumpriu o ritual,
entretanto, de forma inesperada, a túnica grudou-se à pele do semideus e o levou a uma
morte dolorosa. Se o centauro representa a sociedade, por inferência Hércules é aquele
que a combate e Dejanira quem se deixa iludir por ela. Isaías Caminha, portanto, assume
os dois papéis, posto que primeiro enfrentou o corpo social do início do século XX com
as Recordações e mais tarde se deixou encantar por ele, “sem a intervenção” de ninguém.
Tal aspecto reitera, em chave imagética, a dualidade constitutiva do narrador.

“Eu não quero ser deputado, não quero ser senador, não quero ser mais nada senão literato. Não peço às
letras conquistas fáceis, não lhes peço gloríolas, peço-lhes coisa sólida e duradoura. E posso falar de
carreira, porque se eu quisesse ter estas histórias, as teria de sobra. Eu abandonei tudo por elas; e a minha
esperança é que elas me vão dar muita coisa. É o que me faz viver mergulhado nos meus desgostos, nas
minhas mágoas, nos meus arrependimentos…” Idem, 1956o, p. 128.
85
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Para além de seu intuito mais imediato, que seria apartar Lima Barreto de Isaías
Caminha, a “Breve notícia” aparentemente nos fornece uma chave de leitura do romance
que se funda na dualidade. A começar pela estrutura do próprio prefácio, cabendo
ressaltar o modo não convencional de sua dupla autoria. Não se trata de uma parceria, no
sentido rígido do termo, em que os dois escritores dividem a elaboração de um texto sem
que liguemos tal ou qual fragmento a um ou outro. Tampouco se cuida de dois preâmbulos
independentes, escritos cada qual por seu respectivo autor e passíveis de serem lidos em
separado, como nos volumes que apresentam um prefácio do escritor e outro de um
comentador. Trata-se de uma estranha unidade cuja introdução e a conclusão foram
incluídas pelo editor Lima Barreto, vários anos após a redação do prefácio original, do
qual elas dependem para a construção de seu sentido. Em resumo, a “Breve notícia” não
é um texto homogêneo feito por mais de um autor (A) nem duas unidades distintas (B),
mas um só elemento cindido ao meio (C).

Essa duplicidade não se limita, todavia, à oposição entre Lima Barreto e Isaías
Caminha, tampouco às versões deste como escrivão e deputado. Há ainda o próprio título
do romance, que faz conviver dois tempos: o dos acontecimentos recordados
(recordações), situado no passado, e o momento presente da redação (escrivão). Em outras
palavras, a narrativa memorialista abarca tanto o jovem interiorano que buscava sua sorte
na capital da República quanto o frustrado escrivão de coletoria de Caxambi em quem
esse jovem se transformou. Contudo, muito além da diferença gerada pela transmutação
que o tempo exerce sobre as personalidades, a ambiguidade do memorialista se manifesta
ao longo de todo o preâmbulo, de um período a outro, de parágrafo a parágrafo, como
procuramos demonstrar.
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De modo simbólico, o nome do protagonista invoca Isaías, o profeta social da
doutrina judaico-cristã, defensor dos pobres e denunciador de iniquidades 86, e Caminha,
o navegador que reivindicou junto à Coroa, em benefício próprio, recompensas pelo
“achamento” do Brasil. Estão aí colocados uma infinidade de pares de opostos que
desnudam um narrador que flutua entre o mítico e o histórico, o idealismo e a
materialidade, o engajamento coletivista e o individualismo, a autonomia e a
dependência, e assim por diante. Em suma, todas essas contradições podem ser resumidas
como uma constante alternância entre o combate e a adesão às ideias e às práticas
hegemônicas pelo narrador, que ora comunga da proposta literária de Lima Barreto e ora
a recusa. Do mesmo modo que o profeta judeu, que teve como destino ser dividido ao
meio87, a dualidade nos parece ser, nas Recordações, o princípio de composição formal
que dá andamento à sua prosa.
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A BÍBLIA SAGRADA. Ai dos legisladores injustos. Várzea Paulista-SP: Casa Publicadora Paulista,
2020. p. 935.
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Idem. Os salvos perseveram. Op.Cit, 2020. p.1613.
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2. Entre o mito e a história
2.1. Um capítulo esclarecedor

A tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do
meu meio familiar, agiram sobre mim de modo curioso: deram-me
anseios de inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e
ilustrado, em começo, na minha primeira infância, estimulou-me pela
obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para o
colégio, quando uma vez me disse: Você sabe que nasceu quando
Napoleão ganhou a batalha de Marengo? Arregalei os olhos e perguntei:
quem era Napoleão? Um grande homem, um grande general... E não
disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afasteime sem entrar na significação de suas palavras; contudo, a entonação
de voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande
homem!...
O espetáculo do saber de meu pai, realçado pela ignorância de
minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança,
como um deslumbramento.
Pareceu-me então que aquela sua faculdade de explicar tudo,
aquele seu desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas
diversas e compreendê-las constituíam, não só uma razão de ser de
felicidade, de abundância e riqueza, mas também um título para o
superior respeito dos homens e para a superior consideração de toda a
gente.
Sabendo, ficávamos de alguma maneira sagrados, deificados...
Se minha mãe me parecia triste e humilde – pensava eu naquele tempo
– era porque não sabia, como meu pai, dizer os nomes das estrelas do
céu e explicar a natureza da chuva.88

Em consonância com as intenções declaradas no prefácio de usar sua vida como
um exemplo de que a estagnação intelectual de negros e mestiços não se dava por questões
intrínsecas, mas por razões sociais, o narrador reserva o primeiro capítulo das
Recordações à rememoração de sua infância, período em que acreditava ter suas
manifestações de inteligência reconhecidas e recompensadas de maneira justa. Essa
introdução, que opõe as capacidades de seu pai ilustrado e sua triste mãe insciente dos
fenômenos naturais, tem sido interpretada como evidência de que a formação educacional
do narrador foi desenvolvida em uma perspectiva humanista89, uma vez que, em suas
lembranças mais antigas, esclarecimento e felicidade se associavam. Desse fato emerge
seu suposto engajamento contra a ignorância, julgada à época como o grande inimigo da
própria emancipação e da emancipação de toda a humanidade.
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Nesse sentido, mais do que apresentar as inteligências de seus progenitores e suas
próprias ilusões com o esclarecimento, o narrador pretende convencer o leitor de sua
devoção ao estudo e de sua filiação aos princípios da democracia burguesa, preparando
terreno para futuras justificativas sobre seu fracasso, sempre computado a forças externas
incombatíveis. Ainda que o escrivão rejeite a manutenção de suas primeiras impressões
sobre a relação entre estudo e felicidade – “pensava eu naquele tempo” –, o ritmo
empolgado de sua prosa quando relembra as lições paternas, sua vida escolar, a professora
primária dona Ester e seus devaneios pelo título de doutor revela o contrário. A
necessidade de negar ao leitor a permanência de tal deslumbre só corrobora a sensação
de tê-lo manifestado, a ponto de podermos imaginá-lo com os olhos brilhando e a mirada
distante tanto em suas aspirações juvenis quanto na rememoração que as reavivam. De
outro modo, a prosa das primeiras páginas é, em geral, nostálgica e lenta, como se o
narrador quisesse se demorar naqueles tempos, e só se dinamiza, enchendo-se de
interjeições, exclamações e qualificações grandiloquentes, para relembrar – ou reviver –
as projeções de um belo futuro, que, a princípio, seria garantido por suas manifestações
de inteligência.
Todos esses elementos compõem, certamente, diversas passagens das
Recordações e, quando desmembrados de outras informações do texto, nos causam a
impressão de estarmos lendo as confissões de um narrador moderníssimo. Mesmo que
esteja evidentemente frustrado por sua condição social de pouco prestígio à altura da
enunciação, o escrivão de coletoria se mostra como um defensor dos ideais liberais de
mérito, de autonomia, de liberdade e de igualdade jurídica. Assim, em vista do suposto
fascínio de Isaías pelo estudo e da sua tentativa de representá-lo como ilusório, o conteúdo
da escrita provoca um envolvimento do leitor, sensibilizando-o com relação à injustiça
social que teria acometido um jovem promissor de capacidade notável e o transformado
em um burocrata melancólico. Injustiça, entretanto, da qual o enunciatário não tem ainda
nenhuma informação relevante, apenas o anúncio e o veredito do próprio narrador.

2.1.1. Os emblemas da razão

Não sendo, como veremos, o prejuízo de Isaías exatamente uma inverdade, não se
pode dizer o mesmo de sua orientação ideológica. O leitor mais atento estranhará já na
primeira cena do romance a menção do escrivão à coincidência entre sua data de
nascimento e a vitória de Napoleão na Batalha de Marengo. Isso porque, se por um lado
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a referência simboliza o antropocentrismo, a autodeterminação e a recusa do dogmatismo,
que são conceitos modernos vinculados à autocoroação do imperador francês, por outro
confere ao nascimento do escrivão o mistério da predestinação, como se as mesmas
vitória e grandiosidade lhe fossem reservadas pelos deuses. Para discorrer sobre tal
contradição, recordemos o pensamento iluminista fundador do espírito geral da
modernidade: como princípio de sua constituição como movimento histórico, social e
filosófico, um de seus propósitos era a total dissolução da perspectiva mitológica em
detrimento do saber exato e científico. No discurso de Isaías, no entanto, essas duas
interpretações antagônicas da realidade se fundem e, por isso, geram estranheza.
As manifestações ambíguas se multiplicam em diversas passagens, sempre
fundindo referências metafísicas e científicas no discurso do narrador. Nesse âmbito, vale
ainda ressaltar como o esclarecimento é representado também literalmente pelas luzes,
como na passagem em que a iluminação do lampião de Isaías, como o oráculo, escreveu
a palavra “doutor” na parede para anunciar um futuro jamais alcançado: “De noite, no
teto da minha sala baixa, pelos portais, pelas paredes, eu via escrito pela luz do lampião
de petróleo – Doutor! Doutor!”.
Essa convivência aparentemente contraditória entre superstição e ciência na
escrita das Recordações pode ser compreendida por meio das observações de Adorno e
Horkheimer, que afirmavam ser o esclarecimento parte integrante do pensamento mítico
da Antiguidade, ao contrário do que defendiam os filósofos do século XVIII, assim como
a razão moderna também se configuraria em mitologia, já que sua idealização desmedida
desmentiria o valor absoluto da verdade científica90. De acordo com essa lógica, foram
atribuídos às figuras históricas como Napoleão os mesmos contornos sobre-humanos dos
heróis clássicos e semideuses, distanciando-as de uma natureza vinculada a características
humanas e próximas da realidade sensível. Ou seja, o suposto rompimento com a
perspectiva simbólica e intuitiva da linguagem mítica, proposta pela razão iluminista, não
a superou de fato, apenas a substituiu por uma forma de abstração quando, na
modernidade, o esclarecimento retrocede ao mito com fins de dominação.

“Em primeiro lugar, identificam esclarecimento como saber; analisam, em seguida, a dialética entre mito
e esclarecimento, demonstrando que o primeiro, em sua origem, já era esclarecimento e que este, ao superar
o mito, transforma-se em uma nova mitologia; em terceiro ponto na estratégia argumentativa dos autores
consiste em demonstrar que a ciência, na modernidade, constitui-se na principal forma de esclarecimento
(saber)”. MÜHL, Eldon Henrique. Crítica à racionalidade instrumental: as contribuições de Adorno e
Horkheimer. In: CENCI, Ângelo (org.). Ética, racionalidade e modernidade. Passo Fundo: EdUPF, 1996.
p. 93.
90
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Seja como for, a construção textual baseada em mitos modernos ou arcaicos,
predestinação ou racionalismo é um recurso utilizado pelo narrador para reafirmar sua
intelectualidade e, paralelamente, manifestar sua frustração, uma vez que, mais do que
uma recompensa por seus esforços, ele esperava ter – e torna a reivindicar – o “superior
respeito dos homens” e a “admiração de toda gente”. Daí as descrições satíricas e
rebaixadas de outras personagens, que não passam senão de uma manutenção do
pensamento que o fez se decidir pela partida à capital do país:
Um dia, porém, li no Diário de *** que o Felício, meu antigo
condiscípulo, se formara em Farmácia, tendo recebido por isso uma
estrondosa, dizia o Diário, manifestação dos seus colegas. Ora o
Felício! pensei de mim para mim. O Felício! Tão burro! Tinha vitórias
no Rio! Por que não as havia eu de ter também – eu que lhe ensinara,
na aula de português, de uma vez para sempre, diferença entre o adjunto
atributivo e o adverbial? Por quê!?
Li essa notícia na sexta-feira. Durante o sábado tudo enfileirei no
meu espírito, as vantagens e as desvantagens de uma partida [...].
[...]
Passava por um largo descampado e olhei o céu. Pardas nuvens
cinzentas galopavam, e, ao longe, uma pequena mancha mais escura
parecia correr engastada nelas. A mancha aproximava-se e, pouco a
pouco, via-a subdividir-se, multiplicar-se; por fim, um bando de patos
negros passou por sobre a minha cabeça, bifurcado em dois ramos,
divergentes de um pato que voava na frente, a formar um V. Era a inicial
de “Vai”. Tomei isso como sinal animador, como bom augúrio do meu
propósito audacioso. No domingo, de manhã, disse de um só jato à
minha mãe:
— Amanhã, mamãe, vou para o Rio.91

A esperança de sucesso de Isaías, que o fez superar o medo de deixar a casa
materna sem amizades ou protetores, nasceu de sua sensação de superioridade intelectual
em relação ao “burro” ex-colega de escola a quem dava lições. Com a adjetivação
indelicada e os comentários específicos sobre matérias lecionadas ao Felício, o narrador
nos sugere que, se o verdadeiro caminho para o sucesso e a felicidade fosse a inteligência,
os papéis estariam trocados, sendo ele o diplomado e admirado por seus pares sob
aplausos “estrondosos”. Assim, o narrador manifesta sua inconformidade com aquilo que
ele parece julgar ser uma inversão de valores. Como ele, o exemplar aluno de dona Ester,
poderia se conformar com a ocupação de escrivão, enquanto os menos inteligentes se
regozijavam nos cargos de poder e prestígio social?
Além do mais, o narrador nos lembra de que procurou no céu um signo de bom
agouro, como se a própria natureza pudesse prenunciar o destino glorioso que lhe fora
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furtado, fornecendo ao leitor mais uma prova cabal de que esclarecimento e superstição
desde muito cedo se fundiam no propósito de Isaías de se descrever como superior
intelectualmente e predestinado à grandeza. Assim, é possível afirmar que desde o
princípio da narrativa Isaías Caminha vincula seu interesse pelos estudos mais à
recompensa do que à própria formação, da mesma forma que não cumpre a cartilha
racionalista do pensamento moderno, uma vez que se vincula a uma perspectiva mítica e
supersticiosa. Ou seja, trata-se de um narrador submerso na mesma lógica de
funcionamento social que ele pretende denunciar.
A bem da verdade, a autoimagem de superior e predestinado, o rebaixamento das
outras personagens e a busca por distinção, embora se oponham a qualquer pretensão
humanista e gerem desconfiança no leitor, não negam por si sós o interesse do escrivão
pelos estudos. As citações de livros e autores diversos, que vão desde a Bíblia sagrada a
filósofos e literatos das mais variadas correntes, constituem evidências de sua erudição.
No entanto, cabe questionar a qual propósito elas servem. Pode o leitor, portanto, aceitar
sem desconfiança o adjetivo “humanista”92, empregado por parte dos críticos para
classificar esse narrador, e, mais do que isso, tomar como certas as intenções militantes,
pedagógicas e coletivistas que ele afirmou encampar nas Recordações? Ou as
contradições de Isaías, para além de sua individualidade, revelam os limites práticos de
uma concepção pura e idealizada de “humanismo”? A “pose” que ele admite ter assumido
durante os anos escolares para se distinguir dos outros estudantes talvez ajude a entender
essa questão, já que a “necessidade de ser diferente” é reafirmada pela autoimagem
intelectualmente superior (e socialmente injustiçada) construída pela enunciação de si
mesmo93. Dito isso, seria possível que, aliado às suas pretensões individuais, o
compromisso coletivo de sua formação fosse verdadeiro e sólido o suficiente para
perdurar?
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Carlos Erivany Fantinati94 responde afirmativamente a esse questionamento. Para
ele, o projeto literário de Isaías Caminha seria ao mesmo tempo privado e social. Se por
um lado ele buscaria ascensão e reconhecimento como um escritor mulato, um intelectual
cuja própria existência negaria as teorias raciais, de outro procuraria influir positivamente
no destino da humanidade denunciando os preconceitos e as mazelas sociais. Assim,
Isaías Caminha buscaria reafirmar sua predestinação de conduzir a humanidade na
construção de uma sociedade emancipada, fraterna e feliz, revertendo sua derrota certa
em vitória, tal qual Napoleão fez na Batalha de Marengo95.
Sendo, todavia, necessário suspeitar das intenções de Isaías, pelos motivos aqui
apresentados, sigamos, antes de qualquer resposta, à análise das condições históricosociais de formação do narrador. Por meio delas, procuraremos revelar as forças materiais
que rivalizam com as forças abstratas da ideologia na formação de sua subjetividade para,
enfim, termos uma compreensão mais ampla de seu pensamento.

2.1.2. Materialidade: inserção pelo favor
Tendo nascido em 14 de junho de 187696, doze anos antes da promulgação da Lei
Áurea, e sendo filho bastardo de um padre com uma trabalhadora braçal, possivelmente
ex-escrava, o protagonista das Recordações veio ao mundo na condição de um homem
livre e pobre na ordem escravocrata97, isto é, situado no vácuo entre as duas classes
orgânicas da sociedade: o senhor e o escravo. Nesse contexto, o trabalho livre era
extremamente exíguo, e as pessoas nessa condição se tornavam dependentes da
indulgência dos indivíduos das classes mais altas para acessarem os bens materiais e
institucionais que lhes garantissem as mínimas condições de vida, em um jogo complexo
de contraprestações, em que ambos, proprietários e pobres, procuravam assegurar-se de
sua condição não escrava98. Esse modo prático de existência, que se define pela troca de
favores por proteção e pelo reconhecimento recíproco, destoava, como observou Roberto
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Schwarz99, do idealismo burguês imitado dos países europeus pelas elites brasileiras, o
qual deveria se pautar pela igualdade jurídica, pela liberdade individual e pela
impessoalidade.
Nesse contexto, a família materna do escrivão sempre manteve relações com
algum indivíduo poderoso para lhe garantir o sustento e os estudos. Daí os olhares
piedosos que sua mãe lançava sobre seu ingênuo filho, que acreditava poder superar os
entraves de sua condição. A própria composição familiar do escrivão é descrita como uma
associação desigual entre a sua mãe pobre e seu pai, membro do poder eclesiástico. Desse
modo, a ligação entre eles não se dava pelo casamento, nem sequer por relações afetivas
desvinculadas do matrimônio oficial. Ao contrário: o homem seguia como padre da
freguesia e tinha a mãe de Isaías como sua empregada doméstica. Refletindo sobre as
condições de seu nascimento, o narrador descreve o “tratamento distante” na convivência
de seus progenitores:
Às oito horas, depois dessas efusões, dessas raras manifestações
da sua paternidade, minha mãe punha, na mesa da sala de jantar, o chá
que ele tomava em geral sozinho no quarto.
— Pode tirar o chá, “seu” padre?
— Pode, minha filha. Era assim que se falavam. Encontrei
sempre esse tratamento distante entre eles. Pareceu-me que o seu
encontro fora rápido, o bastante para me dar nascimento. Uma crise
violenta do sexo fizera esquecer os votos do seu sacerdócio, vencera a
sua vontade, mas, passada ela, viera, com o arrependimento da quebra
do seu voto, a dor inqualificável de não poder confessar a sua
paternidade.
[...]
Vinha o chá, nós ficávamos a tomá-lo e ao menor ruído minha
mãe vinha do interior da casa para saber se meu pai queria alguma coisa.
Acabado o chá, eu ainda ouvia “história” da tia Benedita, uma preta
velha, antiga escrava do meu reverendo pai.100

Como sabido101, após a Abolição, os negros não receberam nenhum tipo de
compensação pelos anos de cativeiro, nem sequer passaram por algum processo de
reinserção social, permanecendo marginalizados no mercado de trabalho, que, a essa
altura, preferia empregar imigrantes europeus por, de modo geral, apresentarem maior
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grau de instrução. Por isso, a maioria dos ex-escravos passaram a ocupar os postos
preteridos pelos outros trabalhadores, retornando muitas vezes às propriedades de seus
antigos senhores, como parte dos forros já haviam feito no período escravocrata. O
trabalho doméstico, assim como o ofício de lavadeira, incorporou a maior parte feminina
dessa população, sobretudo nos estados com muitos imigrantes. A personagem tia
Benedita retrata essa realidade, pois, sendo ex-cativa do vigário, junto a ele permaneceu
após ter sua liberdade declarada, servindo-o, inclusive, na criação de seu filho, Isaías –
funções que se assemelham às da mãe do protagonista, igualmente submissa às ordens do
líder religioso. Nesse sentido, a semelhança entre a mãe e a tia Benedita expressa a tênue
diferença entre a dominação imposta aos pobres livres e aquela imposta aos escravos.
Diante das semelhanças, podemos, para melhor compreensão, recorrer aos comentários
de Heleieth Saffioti sobre as funções decretadas à mulher cativa pelo regime de
escravidão:
Cabia à escrava, além de uma função no sistema produtivo de
bens e serviços, um papel sexual, via de uma maior reificação e,
simultaneamente, linha condutora do desvendamento do verdadeiro
fundamento da sociedade de castas. Se, por um lado, a função da negra
escrava, enquanto mero instrumento de prazer sexual de seu senhor, não
indica que nesta relação as partes envolvidas tenham superado o “nível
primário e puramente animal do contato sexual”, por outro, o produto
desta relação assume, na pessoa do mulato, a forma de um foco
dinâmico de tensões sociais e culturais. A exigência da prestação de
serviços sexuais, que o senhor fazia em relação à negra escrava,
tornava-a, pois, simultaneamente res e pessoa humana.102

A dicotomia entre máquina sexual/reprodutiva e mãe zelosa103 na descrição que
Isaías faz de sua própria mãe, talvez se justifique pela contradição explicitada na função
das mulheres escravas expostas por Saffioti. Desse modo, para o exame das condições do
ato que levou ao seu nascimento, o narrador indiretamente reafirma o mando do pai sobre
a mãe e, mais do que isso, o autoritarismo. Nas expressões do escrivão, que se debruça
sobre o suposto arrependimento do padre, a figura materna é completamente apagada, já
que Isaías não reflete sobre os motivos que a teriam levado a se relacionar com ele. As
razões de seu pai, por sua vez, seriam justificadas por uma “crise violenta de sexo” com
potência suficiente para fazê-lo quebrar os votos de castidade. Mais do que intensidade
ao desejo sexual, como se fosse impossível controlá-lo, o adjetivo “violenta”, quando
102
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somado à supressão dos desejos da trabalhadora negra, revela o arbítrio dos senhores em
relação às escravas, que eram sistematicamente violentadas durante os anos de
cativeiro104, assim como às mulheres livres dependentes, que, mesmo não sendo
ameaçadas pelo castigo físico, se viam chantageadas por sua condição de subordinação.
Daí o fato de que, mesmo após a Abolição, as trabalhadoras seguiam importunadas pelos
patrões. Ao comentar a relação “amorosa” de Jorge e sua agregada (Estela), no romance
Iaiá Garcia, de Machado de Assis, Roberto Schwarz fez uma definição que parece
pertinente para compreendermos a relação entre os pais do protagonista das Recordações:
Com este resumo, o leitor terá ideia da crueza não naturalista que
Machado e o livro visavam, ligada ao intento de apurar as humilhações
próprias ao paternalismo. E terá ideia também do grau de arbitrariedade
a que se vê entregue o dependente, sobretudo se for mulher. Assim, o
que do ângulo de Jorge é uma evolução sentimental, do ângulo da
agregada é o leque dos acidentes que lhe reserva o amor de um moço
rico – entre o grande prêmio de um casamento improvável, a
brutalização, a “queda” e o esquecimento.105

Embora esse romance de Machado de Assis se insira na fase romântica do escritor,
e a relação entre Jorge e Estela seja interrompida pela mãe do mocinho abastado, e não
por ele mesmo, o comentário do crítico revela o nível altíssimo de dependência das
mulheres pobres livres, o qual condicionava seus destinos à proteção ou ao abandono
pelas classes dominantes. Pensando nas Recordações, os “acidentes” que “reservam o
amor de um moço rico” aqui não existem, e a força da proteção é posta em cena pela
“crise” e a “violência” que levam à consumação do ato sexual por meio da chantagem, à
gestação do filho pela submissão e à sua criação pelo “arrependimento”. De modo direto,
o que as palavras do crítico nos revelam é a impossibilidade da mulher agregada de
recusar o assédio daquele de quem depende, porque a negativa ao protetor poderia
configurar a perda de tutela e, por conseguinte, o próprio decaimento pela marginalização
total. Tais consequências são enumeradas pelo narrador ao relembrar seus medos de
partir à capital sem protetores e acabar pelas ruas “mendigo”, “bêbado” ou “tísico”106.
Não por acaso, a identificação de Isaías com a figura materna se dá inteiramente em seus
momentos de dificuldade, nos quais se lembra dela ao passo que compreende sua própria
dependência. Ainda sobre as quedas geradas pela falta de proteção, sobretudo no que
concerne à figura feminina, podemos ressaltar a prática da prostituição, visível no
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desfecho da trajetória da amante do deputado Castro ao final do romance107, o que coloca
em cena a não superação da função sexual reificante da escravidão no seio da sociedade
republicana.
Além disso, ressalta-se a ambiguidade do pai de Isaías, que, mesmo não sendo um
membro da elite econômica, expressa uma contradição similar à de Brás Cubas: uma
aparente adesão aos ideais burgueses (liberdade, igualdade) que mascara e alimenta a
prática escravocrata que os contradiz108. Percebe-se, portanto, que, apesar da afetividade
do narrador que só lhe permite ver um “tratamento distante” entre seus pais, o diálogo
expressa uma relação patriarcal, atestada pela flagrante submissão da mulher ao homem
que, embora aparente gentileza, possui poder e exerce domínio.
Assim, a sensação de vida harmônica e de pertencimento do narrador na
organização social de sua infância é ingênua e talvez inverídica, posto que a ausência de
ressentimentos sobre esse período se dá por seu lugar de dependente indireto, o que lhe
permitiu guardar na memória apenas boas recompensas e interpretá-las como meritórias,
uma vez que o jugo de seu pai recaía não sobre ele, mas sobre sua mãe. Ou seja, Isaías
Caminha pertencia – ou pensava pertencer –, durante sua infância, a um espaço
harmonioso, caracterizado pelo acesso aos meios de vida e aos estudos secundários, sem
reconhecer os custos de sua inclusão.
Nesse sentido, seria possível questionar se o contraste entre a inteligência dos
progenitores seria o real ou único motivo que definia as afinidades de Isaías ou se a
posição superior do pai não teria também influído sobre sua admiração e, portanto,
influenciado em sua busca por distinção, ascensão social e domínio. A resposta é
dedutível por meio da revelação do narrador, no entremeio de suas páginas “humanistas”,
da dissolução de sua asserção coletivista e da razão emancipatória. A “necessidade de ser
diferente”, gestada em ambiente escolar, será confessada não mais atrelada ao papel de
condutor do desenvolvimento civilizacional, mas como uma busca por privilégios:
Ah! Doutor! Doutor!... Era mágico o título, tinha poderes e
alcances múltiplos, vários, polifórmicos... Era um pallium, era alguma
coisa como clâmide sagrada, tecida com um fio tênue e quase
imponderável, mas a cujo encontro os elementos, os maus olhares, os
exorcismos se quebravam. De posse dela, as gotas da chuva afastar-seiam transidas do meu corpo, não se animariam a tocar-me nas roupas,
no calçado sequer. O invisível distribuidor dos raios solares escolheria
os mais meigos para me aquecer, e gastaria os fortes, os inexoráveis,
com o comum dos homens que não é doutor. Oh! Ser formado, de anel
107
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no dedo, sobrecasaca e cartola, inflado e grosso, como um sapo-intanha
antes de ferir a martelada à beira do brejo; andar assim pelas ruas, pelas
praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos: Doutor,
como passou? Como está, doutor? Era sobre-humano!109

Os antigos anseios do narrador retornam elevando o doutor à condição de herói
ou semideus, conferindo a ele um caráter idealizado e obscuro desprovido de aspectos
científicos ou racionalistas. Assim, a formação que outrora se pretendia crítica se esvazia
e instrumentaliza, convertendo-se em um produto utilizado para alcançar um objetivo
específico e individual. Não à toa, o narrador metaforiza o poder da formação acadêmica
com a submissão dos elementos naturais (chuva e sol) aos caprichos do bacharel, que teria
também domínio, preferência e privilégios sobre “o comum dos homens que não é
doutor”110. Em Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre comenta que, ainda no período
escravista, o arrivismo era comum aos mulatos filhos de padres (como Isaías), os quais
eram bem instruídos por seus pais e tinham na educação e no sobrenome fidalgo,
respectivamente, a oportunidade de melhorar suas condições e de se diferenciar dos outros
negros111 ou, nas palavras do escrivão: “resgatar o pecado original de [seu] nascimento
humilde” e “amaciar o suplício premente de [sua] cor”. Assim, explica-se como o
argumento que por vezes defendia a formação como um dever de engajamento a favor da
humanidade deu lugar à descrição do desejo por “privilégios” e “direitos especiais” que
estariam garantidos pelo diploma,, ou seja, “não [era preciso] saber nada” para alcançálos. Ao mesmo tempo, a construção irônica e até mesmo exagerada sinaliza a perspectiva
crítica de quem sabe dos efeitos de um diploma em uma sociedade tão pouco diferenciada
como aquela.
Talvez seja esse o motivo principal de Lima Barreto, o próprio autor empírico das
Recordações, ter mudado sua compreensão sobre elas entre a primeira e a segunda edição.
Se o intuito primário era denunciar o racismo, como revelado a Esmaragdo de Freitas,
após alguns anos passou a ser a destituição do doutor de seu poder social ilimitado, tal
como afirmado a Veiga Miranda. Ademais, o processo de escoamento da criticidade é
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frequente na obra do escritor carioca e marca as ambições do protagonista de Numa e a
ninfa, que não entendia a utilidade das matérias que aprendia na faculdade, crendo serem
elas apenas um modo de conquistar o título de bacharel. Similarmente, a extravagante
figura de Armando Borges, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, agitava o anel de
doutor como se fosse um talismã para delinear, tal como o diploma “mágico” cobiçado
por Isaías, seu pertencimento ao espaço social dos “sobre-humanos”. Coerentemente com
suas intenções de “tirar do doutor o halo da aristocracia”, o escritor carioca em seu
prefácio de editor fará, como vimos, uma conversão da “clâmide sagrada” na “túnica de
Néssus”, mostrando ter a real dimensão do que a ascensão social de Isaías significava,
assim como dos falsos intelectos das outras personagens graduadas, que comentaremos
em um momento mais oportuno. Do mesmo modo que Hércules ascendeu ao Olimpo ao
vestir o manto envenenado com o sangue do centauro, o escrivão ascendeu à riqueza após
se enquadrar na dinâmica social dos anos iniciais da República.
Desse modo, muito mais do que reconhecimento e autodeterminação, a suposta
predestinação espelhada no mito napoleônico, assim como a busca pela “clâmide
sagrada”, revela o desejo de Isaías de conquistar, imperar e dominar, pouco importando
sua condição intelectual ou sua contribuição à emancipação racional da humanidade,
desde que o poder lhe fosse garantido. Grosso modo, a suposta formação humanística do
herói se desintegra completamente e dá lugar à razão instrumental. É essa a realidade que
o narrador, no presente, parece desvendar.
Uma vez que a razão estava instrumentalizada e a serviço do poder, após o
falecimento de seu pai, a família de Isaías teve de se filiar a um novo protetor. A instrução
e as demais oportunidades dadas a Isaías só puderam ser levadas adiante pelas relações
nada republicanas de seu tio materno Valentim com o coronel da cidade:
O coronel esteve a pensar. Mirou-me de alto a baixo, finalmente
falou:
— Você tem direito, Seu Valentim... É... Você trabalhou
pelo Castro... Aqui para nós: se ele está eleito, deve-o a mim e aos
defuntos, e a você que desenterrou alguns. Riu-se muito, cheio de
satisfação por ter repetido tão velha pilhéria e perguntou amavelmente
em seguida:
— O que é que você quer que lhe peça?
— Vossa Senhoria podia dizer na carta que o Isaías ia ao
Rio estudar, tendo já todos os preparatórios, e precisava, por ser pobre,
que o doutor lhe arranjasse um emprego.
O coronel não se deteve, fez-nos sentar, mandou vir café e foi a
um compartimento junto escrever a missiva.112
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Como revelado no excerto, Valentim ajudou a eleger o legislador por meio de
fraude eleitoral, prática bastante comum na República Oligárquica113 para garantir a
hegemonia de um grupo político sobre outro, e pediu ao mandatário uma recompensa pelo
serviço, configurando relações de poder clientelistas. Percebe-se aqui que a mesma ideia
que vincula o trabalho ao direito exposta por Isaías no prefácio é retomada e outra vez
deslocada de suas significações modernas para as práticas pessoalistas da sociedade de
favor. O “direito” a que o coronel se refere não é um conceito legal e vinculado à ideologia
republicana, hipoteticamente conquistado pelo “trabalho” e por “manifestações de
inteligência”, mas uma compensação dada pela elite às classes dependentes em troca da
execução de um ato (ilícito ou não) que a beneficiasse114.
Desse modo, antes mesmo que o enredo alcance a estadia de Isaías Caminha no
Rio de Janeiro, a narrativa desmente a idealização do saber como fonte de poder e
autonomia, respectivamente pelo baixo letramento do mandatário local e pela
subordinação do doutor a ele. Em vista disso, explica-se a instrumentalização do saber
exposta pelo próprio narrador, que almejava se bacharelar em busca de privilégios
especiais, indicando que o título acadêmico, naquele contexto brasileiro, estava
convertido em um instrumento de poder para o homem livre e pobre se inserir
definitivamente no ciclo concedido pelas classes dominantes115: uma realidade que o
narrador situado no presente parece compreender perfeita e tardiamente.
Além disso, o perfil do coronel desenhado pelo narrador nos mostra uma
amabilidade e simpatia com seus subordinados. Em outras palavras, a caracterização do
coronel Belmiro se assemelha ao perfil traçado pelo escrivão para descrever seu próprio
pai. Não por acaso, a proteção da família passa do pai ao coronel, correlacionando a

“Foram inúmeros os mecanismos de falsificação e fraude eleitoral utilizados pelas forças políticas do
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função provedora, mas também autoritária, como é possível notar pelas ordens emitidas
pelo líder regional a seu subordinado Valentim para “liquidar” seus adversários políticos:
Pelas portas das vendas, quando [Valentim] passava, cavalgando
o seu simpático cavalo magro, com um saco de cartas à garupa,
murmuravam: “Que songamonga! Já liquidou dois...”
Eu sabia do caso, estava mesmo convencido de sua exatidão
[...].116

Por meio dessa correspondência, é possível constatar o caráter paternalista e
violento da política brasileira, fundada, como bem observou Gilberto Freyre, sobre a
dinâmica privada dos lares escravocratas, nos quais a figura masculina do senhor era
soberana não somente para os cativos, como também para a esposa e os descendentes.
Desse modo, como observado por Carlos Erivany Fantinati, as relações de troca que se
principiam no âmbito familiar de Isaías (pai e mãe), se ampliam para linhas de parentesco
(tio Valentim) e, em seguida, para a organização social do meio rural (coronel), chegando,
por fim, ao meio urbano (deputado Castro), sendo, portanto, um modo generalizado de
integração117.
Sendo assim, as determinações políticas permaneciam nas mãos das velhas
oligarquias rurais de uma “cidade de terceira ordem” que em nada representavam os
progressos e aspirações do século XX118, mas, por meio de relações privadas, estendia
seu poder até os domínios urbanos para dominar as estruturas do Estado, subjugando-o
ao mandonismo das elites agrárias. Em vista disso, o fato de Isaías se tornar um membro
do Legislativo após a publicação das Recordações, espelhando a trajetória de Castro,
como revelado por Lima Barreto no prefácio, antecipa ao leitor a manutenção de sua
sujeição aos donos do poder.
Diante desse contexto, o narrador revela que suas meditações para decidir se
aventurar na capital do país em busca do bacharelado passaram tanto pela avaliação de
suas capacidades cognitivas e de seu letramento (na comparação com Felício) como pelos
riscos de se lançar sem protetores, amizades e afetos que pudessem lhe dar guarida,
questão solucionada pela carta de recomendação do coronel Belmiro:
Saíra de meus penates, cheio de entusiasmo, certo de que aquela
carta, mal fosse apresentada, me daria uma situação qualquer. Era essa
a minha convicção, dos meus e do próprio coronel. Tinha-se lá, por
aquelas alturas, em grande conta a força do doutor Castro nas decisões
dos governantes e a influência do velho fazendeiro sobre o ânimo do
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deputado.119

Assim, o protagonista se fragmenta entre a autonomia meritocrática do idealismo
burguês e a dependência do clientelismo remanescente da escravidão. Ou seja, se o
sucesso de Felício o motivou por razões pretensamente modernas, como o mérito e o
esclarecimento, a carta produzida por Belmiro lhe concedeu a certeza de vitória por meio
de uma dinâmica pautada pela concessão de favores e pelo atendimento de interesses
particulares das relações brasileiras. Nesse sentido, as afirmações de Lima Barreto a
Esmaragdo de Freitas de que Isaías Caminha tinha todas as condições120 para vencer, ao
que parece, envolvem não apenas as capacidades intelectuais como também a proteção
das relações de clientela.
Em síntese, há um conflito na formação de Isaías Caminha expresso pela
combinação entre a ideologia moderna e as prerrogativas senhoriais-escravistas que,
repostas pela narrativa, evidenciam a não superação do problema.

2.2. A supremacia dos contatos pessoais
As abordagens que interpretam o livro de estreia de Lima Barreto como um (ou
uma tentativa de) romance de desilusão brasileiro – que teria o racismo como matéria
nacional – sugerem que o choque do herói romanesco com o mundo, teorizado por George
Lukács, se dá, nas Recordações, por meio do racismo sofrido pelo protagonista. Sendo o
conflito entre o sujeito e o exterior uma característica universal dos romances, cabe
ressaltar que, na perspectiva da desilusão, ao se confrontar com a realidade material, o
sujeito se frustra por sentir que suas aspirações são mais vastas do que as possibilidades
que o mundo pode oferecer121, guardando assim a sensação de estar inadaptado. Diante
disso, observemos que, embora o racismo seja um tema presente na obra, ele não é o
único elemento que estabelece o choque entre o protagonista das Recordações e a
sociedade nelas retratada, mesmo que o narrador se proponha a denunciar o preconceito
e a segregação raciais, como vimos anteriormente. Isso porque o conflito que engloba
rebaixamentos e humilhações na trajetória de Isaías Caminha depende na maior parte das
vezes de seu grau de proteção.
Observemos que, mesmo tendo sofrido racismo na estação de trem no percurso
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entre sua cidade e a capital republicana, ao chegar ao Rio de Janeiro o protagonista
manteve uma atitude otimista, a qual se deveu à carta de indicação que carregava e, em
segundo plano, à crença em suas capacidades. Relembremos, então, os dias iniciais do
jovem na capital.
A princípio, ao desembarcar no Rio de Janeiro, Isaías Caminha fez seu primeiro
contato na cidade: Laje da Silva. Trata-se de um indivíduo ambíguo, que se identificou
como um padeiro que vinha do interior buscar farinha, mas que gerou desconfiança no
protagonista sobre sua honestidade. Desconfiança que se confirma ao longo da trama,
posto que o comerciante se envolve em diversos tipos de contravenção, que vão do jogo
do bicho à manipulação de dinheiro falso. Ao primeiro contato, Isaías revelou que estava
na cidade para estudar. Na sequência, o protagonista foi imediatamente tratado por
“doutor” pelo padeiro, que, bem relacionado, o levou a conhecer a cidade e o apresentou
a jornalistas influentes da época:
— O doutor conhece o Rio?
— Não, fiz eu prazenteiramente, pois que o tratamento me
agradava. Era a primeira vez que o recebia; lisonjeava-me,
naturalmente.
[...]
O “doutor” era mágico!122

Essa cena nos revela que o título de doutor era uma moeda de troca e um
diferenciador social, isto é, simbólico, e, ao contrário do que pensava Isaías, tal tratamento
nem sequer exigia um diploma. Como já fora apropriado por Laje da Silva, na capital da
República Velha, somente os bem apadrinhados tinham acesso ao estudo 123. Crendo se
tratar Isaías de um protegido, o padeiro se pôs a bajular o garoto, posto que, como bom
arrivista social, buscava relações que pudessem lhe render alguma vantagem no futuro.
Não por acaso, em outro momento do enredo, ao perceber a desvinculação do jovem de
seus antigos protetores, passou a ignorá-lo ou a tratá-lo com indiferença. Na sociedade do
favor, como já mencionamos, a formação acadêmica se vinculava simplesmente à
titulação e aos privilégios. Desvinculava-se, portanto, da natureza técnica ou de qualquer
intuito de formação humana. O que importava era o valor genérico do título e a distinção
social que ele promovia: “doutor deputado”, “doutor delegado”, “doutor jornalista” –
titulações prestigiosas que, cabe ressaltar, Isaías alcançou sem mesmo ingressar na
faculdade, tornando-se jornalista e depois deputado pela simples determinação de seus
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aliados poderosos. Portanto, o que o narrador denuncia é a inconsistência das formações
e do prestígio dos bacharéis naquele período, bem como a supremacia dos interesses da
elite sobre quaisquer pretensões republicanas e sobre as classes subalternas.
Diante de tal realidade, o narrador relembra de sua pressa em entregar a carta para,
o mais rápido possível, alocar-se na capital. Assim, no dia seguinte de seu desembarque
no Rio de Janeiro, Isaías começou sua busca pelo deputado Hermenegildo Castro. Depois
de frustradas tentativas no gabinete, na Assembleia Legislativa ou no endereço oficial do
parlamentar, o escrivão relembra o seu encontro com o político, que teve lugar em um
casarão no qual este mantinha uma amante:
Entreguei-lhe a carta. Leu-a num instante, tendo na testa uma
ruga de aborrecimento; depois perguntou-me:
— É o senhor?
— Sim senhor.
— Você (mudou logo de tratamento) sabe perfeitamente como as
coisas vão: o país está em crise, em apuros financeiros, estão
extinguindo repartições, cortando despesas; é difícil arranjar qualquer
coisa; entretanto...
— Mas doutor eu não queria grande coisa... Cem mil-réis por mês
me bastava... Todos por aí arranjam e eu...
— Sim... Sim... Mas têm grandes recomendações, poderosos
padrinhos... eu, o que valho? nada! Ainda agora o Ministro do Interior
não nomeou o meu candidato para juiz do júri...
— Se Vossa Excelência quisesse...
— Você por que não faz concurso?
— Não posso, não os há anunciados e eu preciso qualquer coisa
já...124

A descrição do diálogo com Castro é diametralmente oposta à da conversa com o
coronel Belmiro. Ao contrário do chefe político da cidade interiorana, a caracterização do
deputado não esboça nenhuma simpatia, e sim uma predisposição a recusar a indicação,
manifesta pela ruga de preocupação e pela mudança de pronome de tratamento, que
demonstra um rebaixamento da estatura social de Isaías, já que, ao dispensar a
formalidade, dispensa igualmente uma postura de respeito. Assim, o narrador relata sua
experiência, mas também induz o leitor a adotar seu ponto de vista, contrário ao
parlamentar.
Há diversas interpretações possíveis para esse diálogo. Algumas enxergam
racismo na atitude, outras, uma sabotagem de Castro a um possível futuro concorrente125
político nas cercanias de seu eleitorado – ambas em consonância com as afirmações do
narrador de que, ao rememorar sua revolta, julga que o deputado não lhe arranjara o
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emprego mais por “frouxidão de caráter”126 do que por falta de influência. Sendo todas
essas interpretações possíveis e até mesmo simultaneamente verdadeiras, há um dado que
nos parece importante: na continuidade do enredo, após pedir para que Isaías passasse em
seu gabinete no dia seguinte, o deputado viajou a São Paulo para estudar a cultura do
café127. Em outras palavras, a evasão de Castro, dado que por muitas vezes parece
limitado a uma decisão particular que acaba por marginalizar o protagonista, carrega em
si uma disputa histórica importante entre as antigas oligarquias decadentes, descontentes
com a Abolição, e as novas oligarquias do Oeste Paulista, introdutoras da mão de obra de
estrangeiros livres no país em meados do século XIX e adeptas do uso de maquinário
moderno na lavoura. Assim, o não cumprimento da ordem do coronel Belmiro pelo
político não se revela como simples insubordinação, mas como uma troca de senhorio do
parlamentar, que, ao que tudo indica, estava agora subordinado às novas elites paulistas,
e não mais às tradicionais elites capixabas. Em vista disso, o desamparo de Isaías é muito
mais do que o resultado de uma atitude individualista do deputado, mas uma expressão
da própria disputa política do país, do crescimento da economia cafeeira das elites de São
Paulo e, consequentemente, de sua força junto à burguesia ascendente que predominava
nos setores urbanos, como industrialistas e comerciantes.128
Além disso, essa passagem revela um paradoxo importante, já que o narrador, que
se apresentou como republicano e meritocrático, se ressente do descumprimento do favor
e parece até mesmo reivindicá-lo, ao passo que relata a postura do deputado
Hermenegildo Castro, que o aconselhou a prestar concurso, rompendo a lógica de
alocação pelo clientelismo. Nossa intenção com esse apontamento, cabe dizer, não é
construir uma imagem efetivamente republicana para caracterizar o político, tampouco
imputar o inverso ao narrador, mas revelar a fluidez do discurso de ambos, que, ao que
parece, se molda segundo a própria conveniência. Seja como for, o que importa
demonstrar neste instante é que a rejeição de Castro retirou de Isaías sua proteção e, por
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conseguinte, seu status de integrado, lançando-o à própria sorte para enfrentar a
metrópole dos arrivistas.
Assim, a impessoalidade, o mérito e todas as concepções basilares da ideologia
liberal burguesa só surgiram como opção após a destituição do favor:
Não seria tolice, pusilanimidade escondida fazer repousar a
minha felicidade na presteza com que um qualquer deputado atendesse
um pedido de emprego? Era possível tê-los sempre à mão para os dar
ao primeiro que aparecesse? As condições de minha felicidade não
deviam repousar senão em mim mesmo – concluí129

Nesse sentido, o desmantelamento dos desejos primários de Isaías não foram um
simples resultado do choque entre suas idealizações e a exclusão social que sofreu, mas
de um rompimento que se promoveu na ordem das relações sociais a que ele já estava
submetido. Se por um lado podemos entender que as aspirações de Isaías podiam se
vincular aos “ideais de pureza” inerentes ao romance de desilusão, faz-se necessário
observar como a dinâmica real imposta ao homem pobre naquela sociedade já se
contrapunha a eles desde o começo de sua trajetória. Em outras palavras, mesmo as
idealizações do protagonista dependiam de alguma forma de sua condição de protegido.
À vista disso, o narrador nos contará também o desmantelamento de sua
autoimagem, resultante do idealismo juvenil e ingênuo que o levou a acreditar ter forças
suficientes para superar sozinho as dificuldades e autodeterminar seu destino:
Como que percebia que estava proibido de viver e fosse qual
fosse o fim da minha vida os esforços haviam de ser titânicos. Foi talvez
esse adjetivo que me fez deliberar de outro modo. Passou-me pela
memória a anedota mitológica que ele evoca. Representou-se-me a luta
daqueles heróis com os deuses, a sua teimosia em escalar o céu, a
energia que puseram em tão insensata empresa... Vi o quadro com todas
as cores e com todas as figuras. Abalei-me de emoção; achei nessa
atitude uma estranha grandeza, não sei que fulgurante beleza que me
tornou logo interiormente alegre – tanto é verdade dizer-se que a beleza
é uma promessa de felicidade! Abandonei a volta covarde para a casa
materna e decidi-me a lutar, a bater-me para chegar – aonde? – não sabia
bem; para chegar fosse como fosse.130

Aqui o escrivão relembra que recorreu à figura dos heróis clássicos para alimentar
sua ingênua vontade de autodeterminação naquele período, pretendendo escalar o céu e
adentrar no “domínio dos deuses”. Como Belorofonte, Isaías procurou confiar em seus
feitos anteriores para se lançar a tal empreitada, encontrando igualmente as portas
fechadas e a resistência dos que pertenciam àquele espaço, tendo por fim o mesmo
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desfecho trágico do herói grego, que, após a queda, passou a rastejar à procura de uma
nova oportunidade e de ascensão131. Esse mesmo ímpeto de vitória ganha sua versão
moderna quando Isaías relembra sua constante inspiração nas personalidades “heroicas”
que compunham seu livro de cabeceira:
Saltara dos meus desejos heroicos para imaginar expedientes
com que me saísse da miséria em perspectiva. Aceitaria qualquer coisa,
qualquer emprego... Recordei-me das minhas leituras, daquele Poder
da Vontade, das suas biografias heroicas: Palissy, Watt, Franklin...
Sorri satisfeito, orgulhoso; havia de fazer como eles.132

De um modo ou de outro, a lógica internalizada pelas lições paternas e escolares
e pela ideologia liberal não se revelou efetiva ao se chocar com a realidade, que impôs ao
protagonista um atravancamento de seu projeto e um desmantelamento de sua
autoimagem potente. Ao tentar ser alocado em uma vaga encontrada em anúncios, a qual
requisitava um ajudante para uma padaria, ele foi dispensado pelo empregador sem
nenhuma avaliação ou justificativa:
— Foi o senhor que anunciou um rapaz para...
— Foi; é o senhor? respondeu-me logo sem me dar tempo de
acabar.
— Sou, pois não. O gordo proprietário esteve um instante a
considerar, agitou os pequenos olhos perdidos no grande rosto,
examinou-me convenientemente e disse por fim, voltando-me as costas
com mau humor:
— Não me serve.
— Por quê? atrevi-me eu.
— Porque não me serve.133

Ainda que se trate de um pequeno comerciante, o que se revela no diálogo é o
poder do arbítrio e do racismo, da decisão das camadas econômicas superiores sobre as
inferiores, a qual se potencializa quanto maiores a riqueza e a influência – funcionamento
padrão tanto nos setores públicos quanto nos privados, atestados pela semelhança de
conduta entre o deputado Castro e o padeiro. Sendo assim, nem a carta de indicação, nem
a crença liberal na autodeterminação e no mérito se revelaram suficientes para integrá-lo
à sociedade de classes da capital da República, colocando-o por um curto período em
situação de marginalizado. Conforme demonstrado por Lúcio Kowarick em Trabalho e
vadiagem134, a população livre e despossuída – formada quase integralmente por ex-
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escravos, mas cabendo nesse contexto a Isaías –, no imaginário nacional, foi colocada na
condição de “vadios”, não sendo essa categoria uma referência pejorativa apenas àqueles
que não possuíam trabalho, mas também aos que não executavam as funções da maneira
esperada pelas elites, acostumadas com a exploração extrema do sistema escravocrata.
Uma vez que o país contava com uma imensa quantidade de trabalhadores europeus,
sobretudo nos centros urbanos, recém-chegados para substituir a mão de obra negra, e
que o mencionado estigma recaía sobre os recém-libertos, estes ficavam quase sempre à
margem do mercado de trabalho e, quando muito, conseguiam alocação nas tarefas mais
degradadas e mal remuneradas, rejeitadas pelos brancos nacionais e estrangeiros.135
Naquela recusa do padeiro em me admitir, eu descobria uma
espécie de sítio posto à minha vida. Sendo obrigado a trabalhar, o
trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis. [...]
Revoltava-me que me obrigassem a despender tanta força de
vontade, tanta energia com coisas em que os outros pouco gastavam.
Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o
meu pensamento angustiado e os meus sentimentos liberais que não
podiam acusar particularmente o padeiro. Que diabo! eu oferecia-me,
ele não queria! que havia nisso demais?136

Explorando um pouco mais a imagem heroica usada anteriormente pelo narrador
para expressar seu empenho ingênuo pela ascensão social à época dos acontecimentos,
percebe-se, na enunciação, o reconhecimento da derrota. Assim, a potente autoimagem
racionalista desaparece (momentaneamente) e dá lugar à existência de um narrador
melancólico que, aparentemente, está mais inclinado a comover o leitor, a ganhá-lo pela
emoção em vez de pela admiração de sua racionalidade. Embora tivesse feitos anteriores
que considerava grandiosos e lhe davam aspirações sobre-humanas, assim como
Belorofonte, que foi derrubado por Zeus ao tentar adentrar o Olimpo, o escrivão
argumenta que sua inserção naquele mundo não dependia dele mesmo, mas de outros
mais poderosos que se colocavam como obstáculo para sua vitória. Primeiro o deputado
Castro e a lógica clientelista e, dessa vez, o comerciante, salvaguardado pelas ideologias
liberais das sociedades supostamente modernas. Há aqui uma nova expressão do
encurralamento ideológico que mencionamos estar indicado desde o prefácio, o qual
impede Isaías de se defender sem cair de alguma forma em contradição. No caso, suas
angústias e sua exclusão eram seguramente resultado do racismo estrutural que ele vinha
descobrindo, mas ganhavam um verniz de normalidade, como se fossem uma simples
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expressão da escolha individual do padeiro.
O que podemos concluir dos apontamentos que fizemos até aqui? A princípio,
cabe observar a sequência dos eventos do capítulo I (em que Isaías decide partir em busca
de seus sonhos) e dos capítulos subsequentes (nos quais o narrador registra a trajetória de
humilhações que o levou à marginalização). Isso porque os dois percursos se espelham,
isto é, constroem-se em sentido inverso. De outro modo, se a decisão de viajar passou
primeiro pela crença nas próprias capacidades e só depois pela conquista da carta
protetiva do coronel; na capital, primeiro cobra-se o favor e, somente na ausência dele,
um enquadramento pelas próprias forças é tentado. Ou seja, no percurso de Isaías
Caminha, às escâncaras, a vida prática dos homens pobres se impõe às abstrações
ideológicas propagadas pela Abolição e pela República. Além disso, as humilhações e os
rebaixamentos, embora se expressem por meio do racismo, dependem sempre do
desamparo. Quando protegido, ainda que se choquem com a realidade, as reações do
protagonista são mais amenas, assim como as do narrador, que opta, ao relembrar os
eventos, pelo sarcasmo em vez de pela lamentação. Para melhor compreensão, tomemos
por base o episódio em que Isaías Caminha, já escanteado pelo deputado, é convocado ao
distrito policial para prestar depoimento sobre o furto do coronel Silveira no Hotel
Jenikalé, sua moradia provisória nos primeiros dias na capital:
— Raposo, vou sair: há alguma coisa?
— Nada, Capitão Viveiros.
— E o caso do Jenikalé? Já apareceu o tal “mulatinho”?137

Essa talvez seja a cena mais emblemática do racismo presente no livro, posto que
o critério discriminatório se revela com clareza, diferentemente das negativas de Castro
e do padeiro. Esse contexto fornece uma situação explícita para o leitor, postos a acusação
sem provas e o tratamento inferior dispensado a Isaías pelas autoridades. O sentimento
aqui manifestado é índice da condição de descrédito generalizada dos negros e mestiços
naquele período, os quais, como já mencionamos, eram tidos como indolentes, vadios e
malandros138, imagens que recaíram sobre Isaías, que, sem protetores, tornou-se
igualmente "inimigo natural" do Estado. O narrador dialoga diretamente com o leitor:
Não tenho pejo em confessar hoje que quando me ouvi tratado
assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu saíra do colégio, vivera
sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de
atenções comigo; a minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e
tinha uma delicadeza extrema que se ajuntava ao meu orgulho de
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inteligente e estudioso, para me dar não sei que exaltada representação
de mim mesmo, espécie de homem diferente do que era na realidade,
ente superior e digno a quem um epíteto daqueles feria como uma
bofetada. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés destes e
outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez; aos
meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo
ideal, caído dos meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e
lodoso. Não sei a que me compare, não sei mesmo se poderia ter sido
inteiriço até ao fim da vida; mas choro agora, choro hoje quando me
lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar.
Entretanto, isso tudo é uma questão de semântica: amanhã, dentro de
um século, não terá mais significação injuriosa. Essa reflexão, porém,
não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do
tratamento todo o desconhecimento das minhas qualidades, o
julgamento anterior da minha personalidade que não queriam ouvir,
sentir e examinar. O que mais me feriu, foi que ele partisse de um
funcionário, de um representante do governo, da administração que
devia ter tão perfeitamente, como eu, a consciência jurídica dos meus
direitos ao Brasil e como tal merecia dele um tratamento respeitoso.139

No diálogo com o leitor, o narrador se contradiz, ao se declarar forte e cínico no
presente, mas adotar um estilo carregado de emoção na descrição do episódio. As
lágrimas que ele alega ironicamente derramar como uma celebração de que as ofensas do
passado não o fazem mais sofrer causam o efeito oposto no leitor, uma vez que a
construção do discurso remete a um ressentimento e a uma persistente mágoa, o que se
evidencia na sequência da enunciação, posto que o narrador afirma sentir um mal-estar
ao recordar o episódio, como se revivesse as humilhações desse evento, como se fosse
novamente “diminuído [dele] próprio”. Para além disso, a argumentação se estrutura
completamente sobre critérios modernos e republicanos. Reafirma-se a imagem de
estudante exemplar, desacreditada pelos funcionários públicos, e consideram-se ainda os
critérios de impessoalidade da lei, de igualdade jurídica, e, não obstante, a posição de
injustiçado, batido, como se pode notar no emprego de termos como “pontapés” e
“bofetadas” direcionados a ele, sem exame ou escuta prévia que lhe permitissem se
defender. Portanto, mais uma vez o narrador põe em cena o choque entre a ideologia
burguesa e a prática senhorial-escravagista reinante no Brasil do começo do século XX,
o que sintetiza na afirmação: “O que mais me feriu, foi que ele partisse de um funcionário,
de um representante do governo, da administração que devia ter tão perfeitamente, como
eu, a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil [...].”
Mais adiante, aliada à denúncia do racismo e do descumprimento dos protocolos
legais pelos agentes da ordem, o narrador ainda expõe a profunda anomia do aparato
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policial, ora pela corrupção praticada por seus componentes, com a menção ao pedido de
suborno do escrivão Viveiros para arranjar-lhe uma testemunha em troca de dinheiro, ora
pelo autoritarismo do delegado que o tratou de maneira desrespeitosa, acusando-o de
gatuno e, após sua reação, prendendo-o sem lavrar flagrante delito:
— Qual o quê! continuou o delegado no auge da cólera. Não há
patife, tratante, malandro por aí, que não se diga estudante...
Eu começava a exaltar-me também, a sentir-me ofendido
injustamente, agredido sem causa e sem motivo; contive-me, no
entanto.
— Mas eu sou, asseguro-lhe...
— Qual o quê! Pensa que me embrulha... você o que é, é um
gatuno, sabe?
Por aí, houve em mim o que um autor russo chamou a convulsão
da personalidade. Todo eu me agitei, todo eu me indignei. Senti num
segundo todas as injustiças que vinha sofrendo; revoltei-me contra
todos os sofrimentos que vinha suportando. Injustiças, sofrimentos,
humilhações, misérias, juntaram-se dentro de mim, subiram à tona da
minha consciência, passaram pelos meus olhos e então expectorei as
sílabas:
— Imbecil!
— Que diz! perguntou ele com autoridade.
— Que você é um imbecil, ouviu?
Não me disse mais nada; não se lembrou mesmo de determinar
que o escrivão lavrasse auto de flagrante. Ergueu-se cheio de fúria,
esperei-o pronto para jogar os sopapos; mas o terrível delegado ia
unicamente à porta para ordenar que me metessem no xadrez. Fui para
o xadrez convenientemente escoltado. Pelo caminho, tudo aquilo me
pareceu um pesadelo. Custava-me a crer que, no intervalo de horas, eu
pudesse ter os entusiasmos patrióticos do almoço e fosse detido como
um reles vagabundo num xadrez degradante. Entrei aos empurrões;
desnecessários aliás, porque não opus a menor resistência. As lágrimas
correram-me e eu pensei comigo: A pátria!140

Tais comportamentos da autoridade revelam a subordinação ou, mais
precisamente, o sequestro das instituições públicas por seus agentes, que se comportam
como em ambiente familiar e, portanto, privado, impondo suas vontades pessoais ao
funcionamento das repartições141. Em outras palavras, o direito burguês proposto pelo
Estado republicano consistia em um conjunto de teorias que não eram praticadas nem
pelas instituições. Os “sonhos patrióticos” do jovem estudante que se desfizeram pela
detenção em um xadrez “degradante”, no qual entrou sob a violência de “empurrões”,
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fazem lembrar de Policarpo Quaresma, que despertou da ideologia nacionalista apenas ao
encarar a repressão policial, a prisão obscura e o pelotão de fuzilamento. A consciência
de Isaías, todavia, não se construiu em um só golpe, mas pouco a pouco diante das
dificuldades. Além disso, a passagem explicita a impossibilidade de reação do indivíduo
isolado contra toda a organização do Estado. A reação intempestiva e a espera de que o
delegado fosse “jogar sopapos” com ele revelam, ainda que no campo da violência, a
crença em uma disputa igualitária. Em outras palavras, o protagonista trocou xingamentos
e esperava trocar golpes, como em um duelo supostamente justo de um contra um. A
ordem do policial, por sua vez, desfaz tal ilusão, revelando a força do mando como
superior à força física individual. Isto é, o representante do Estado recompõe a atitude dos
proprietários, que ordenavam a seus subalternos que sujassem as mãos em seu lugar, tal
como o coronel Belmiro fazia com seu capataz, Valentim, tio de Isaías. Desse modo, a
violência se revela por meio de um padrão que se repete de um estrato ao outro da
sociedade: maus-tratos contra os pequenos e subserviência com os grandes.
Dito isso, observemos o desfecho dessa passagem de Isaías pela prisão, o qual
consideramos um ponto-chave para compreender tanto a sociabilidade brasileira como a
dualidade constitutiva do narrador:
E esta passagem do xadrez que me faz vir estes pensamentos
amargos. Imagino como um escritor hábil não saberia dizer o que eu
senti lá dentro. Eu que sofri e pensei não o sei narrar. Já por duas vezes,
tentei escrever; mas relendo a página, achei-a incolor, comum; e,
sobretudo, pouco expressiva do que eu de fato tinha sentido. Estive no
xadrez mais de três horas, depois fui de novo à presença do delegado.
Encontrei-o outro homem, mais brando e disposto à simpatia, tratandome por “menino” e “meu filho”.
— Você, menino, precisa deixar esse gênio. Olhe que a vida não
se leva assim... Você sabe o que eu lhe podia fazer? Lavrar um processo
por desrespeito à autoridade... Não faça nunca mais isso, meu filho; hoje
foi comigo, que enfim... mas amanhã – quem sabe?
Em começo mantive o mesmo humor agressivo, respondendo-lhe
secamente às perguntas que fazia sobre os meus precedentes; por fim,
rendendo-me à sua brandura, desculpei-me, satisfazendo-as com
respeito, acatando-as com toda a doçura de que é capaz o meu natural,
doce e sensível ao bom tratamento.
Há muita bondade no nosso caráter, mas também muita
arrogância, muito exagero no mandar e um doentio impudor no
desobedecer. Esses arrependimentos, essas voltas atrás são frequentes
e fatais no modo de agir das nossas autoridades. Eu não sei até que
ponto me excedi, até onde fui inconveniente; não tendo ainda observado
essa face do caráter nacional, espantei-me com a delicadeza com que
me tratou a autoridade, pela segunda vez em que fui à sua presença.
Julgava-a transformada pela intervenção de algum protetor
desconhecido, mas fiquei certo de que não era esse o motivo, pois me
perguntou logo:
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— Você não tem relações aqui, no Rio, menino?
— Nenhuma. Admirou-se muito, extraordinariamente, a ponto de
repetir de outro modo a pergunta:
— Mas ninguém? Ninguém?
— O meu conhecimento mais íntimo é o do doutor Ivã
Gregoróvitch Rostóloff, conhece?
— Oh! como não? Um jornalista, do O Globo, não é?
— Esse mesmo.
— Por que não me disse logo? Quando se está em presença da
polícia, a nossa obrigação é dizer toda a nossa vida, procurar atestados
de nossa conduta, dizer os amigos, a profissão, o que se faz, o que se
não faz...
— Não sabia que era um homem importante, por isso...
— Pois não! Um jornalista é sempre um homem importante,
respeitado, e nós, da polícia, temo-lo sempre em grande conta... Vá-se
embora, disse-me ele por fim, e procure mudar-se daquele hotel quanto
antes... Aquilo é muito conhecido... Os furtos se repetem e os ladrões
nunca aparecem... Mude-se quanto antes, é o meu conselho. Vá! Eu ia
saindo e, antes de transpor a porta, o delegado veio ao meu encontro e
recomendou em voz baixa:
— Não diga nada ao doutor Rostóloff – sabe? Ele pode publicar e
ambos nós temos que perder...142

Anteriormente levado à cela aos empurrões, o protagonista retorna um pouco mais
tarde à presença do delegado, que se apresenta com uma postura pacata e paternal. A
escolha do pronome de tratamento “você” pelo funcionário público, usado a princípio
para rebaixar Isaías de uma posição digna no interrogatório, aliada aos gritos e às ofensas
da autoridade, transforma-se agora em um gesto de proximidade que, aliado aos vocativos
“menino” e “meu filho”, dá à autoridade um caráter paternalista.
No decorrer do diálogo, podemos observar mais desdobramentos da clara ausência
de fronteiras entre os âmbitos público e privado no Brasil da Primeira República. Dessa
perspectiva, há um reforço do controle subjetivo da lei pelo agente de segurança, que
afirma poder lavrar um processo de desacato, mas decide não fazê-lo. Registra-se mais
uma vez, portanto, o processo que provoca uma alienação das instituições do Estado das
regulamentações que deveriam regê-las. Aqui, contudo, o narrador parece não se
importar; ao contrário, atenua as acusações feitas anteriormente, ao menos no que
concerne ao autoritarismo. Isso porque caracteriza a oscilação de humor do delegado
como um traço cultural dos brasileiros, do qual ele também compartilha. Se por um lado
a autoridade expressa um “exagero em mandar” e uma brandura paternal, por outro o
protagonista apresenta “impudor em desobedecer”, já que confessa ter se excedido, o que
também se converte em “docilidade” amigável. O tom angustiado dá espaço ao sarcasmo
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e, arriscamos dizer, ao cinismo confessado por ele no excerto anterior, convertendo as
lágrimas em riso irônico. Ironia esta usada para debochar das teorias raciais naturalistas
já mencionadas (que antes o levaram a ser acusado por sua cor de pele), por meio da
admissão da "doçura" e da "sensibilidade" como suas características “naturais”, uma vez
que estas eram imputadas aos negros, em oposição a uma suposta “racionalidade” branca.
Todavia, como fica evidente na cena, as “voltas atrás” do delegado e de Isaías não
são expressão de nenhuma força intrínseca ou fisiológica, mas do peso das relações
pessoais na sociedade brasileira. De outro modo, a mudança comportamental de arbitrária
a temerosa do delegado, bem como a de agressivo a dócil de Isaías e ainda a de
melancólico a sarcástico do narrador, na verdade, se explica pela rede de relações que
envolvia poderosas figuras da imprensa. A fala do policial, ao enumerar os atestados de
conduta do interrogado – “dizer os amigos, a profissão, o que se faz, o que se não faz” –,
implica os contatos privados entre indivíduos como primeiro elemento demandado. A
ocupação, alegada como segundo critério, não foi suficiente para Isaías, que mesmo tendo
se apresentado como estudante fora tratado como criminoso. De modo diametralmente
oposto, não há questionamentos ou verificações quando cumprido o primeiro critério: a
amizade com pessoas poderosas. A menção ao influente jornalista Gregoróvitch basta
para que o policial libere o jovem capixaba de qualquer acusação. O que o narrador
denuncia nessa passagem, portanto, é a veracidade das palavras do gerente do Hotel
Jenikalé: “Com a polícia a coisa vai mais depressa, a questão é ter amigos bons e ele
tinha-os excelentes”143.
Ainda que o escrivão alegue não acreditar ter sido salvo pela intervenção de
nenhum protetor a princípio, o desdobramento da cena nos sugere que o policial já tinha
conhecimento de seus relacionamentos quando o convocou e, não por acaso, insistiu na
pergunta sobre suas amizades, sendo, portanto, pouco provável ser o apaziguamento
gratuito e feito de bom grado. Mesmo que seja este o fato a priori na continuidade dos
acontecimentos, fica claro o receio do servidor diante da imprensa, evidentemente
possuidora de um poder muito maior do que o de um simples delegado. O que promove
um recuo do agente público, portanto, é o medo de retaliação, de destituição de seu cargo,
visto que O Globo era capaz de destruir reputações e de demitir os funcionários públicos
de seus trabalhos144. Há, por conseguinte, uma barganha velada entre ele e Isaías, que
troca sua liberdade pelo silêncio, como fará mais tarde com o capitalista Ricardo
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Loberant, com quem cambiará a discrição por ascensão econômica e social. Quanto ao
narrador, ele também recua de sua tentativa de ganhar o leitor pela comoção e adota a
ironia, buscando afirmar-se soberano, afinal, em relação ao “medíocre bacharel”.
O condensado dos elementos apresentados no excerto analisado, descrito pelo
narrador como uma "face do caráter nacional", foi nomeado em 1936 por Sérgio Buarque
de Holanda como “cordialidade”145, a qual se define pela soberania das relações pessoais
sobre a racionalidade impessoal da ciência, da força armada e do aparato burocrático, os
quais deveriam fundamentar a instituição republicana, bem como o ideário moderno do
qual ela faz parte. Assim, o contraste entre os dois momentos na prisão expressa que,
embora procure denunciar o descumprimento desses critérios, Isaías Caminha também
está inserido nessa sociedade e, quando convém, reproduz sua lógica de funcionamento,
tanto no que se refere ao enredo como na própria elaboração da narrativa. Em síntese,
essas "voltas atrás" que Isaías Caminha percebeu no agir das autoridades são também
expressivas de seu próprio comportamento, uma vez que responde com hostilidade para
se defender, mas adota uma postura subalterna quando esta lhe convém.

2.3. Revolta e submissão: uma contradição de classe

O aspecto cordial do narrador-personagem das Recordações é um elemento
constituinte da sociabilidade brasileira que engloba as relações entre indivíduos
socialmente iguais e entre classes distintas. Isto é, apesar da generalização dessa
dinâmica, os comportamentos movidos pelas emoções e pelas relações pessoais se
expressam diferentemente nas relações entre ricos, entre pobres e entre ricos e pobres. É
possível identificar, por exemplo, aspectos da cordialidade em Brás Cubas, ao mesmo
tempo que procuramos identificá-los em Isaías Caminha. Isso não significa que a
volubilidade do primeiro, estudada por Roberto Schwarz146, e a dualidade do segundo,
que estamos investigando, funcionem da mesma maneira. As oscilações de Brás Cubas
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são fruto de sua desfaçatez de classe, o que permite um destratamento sistemático do
leitor, conforme lhe pareça conveniente, dada sua posição socioeconômica superior.
Isaías, por sua vez, por ser um homem pobre, não pode agir com todos da forma que bem
entender, mas precisa calcular seus atos para evitar prejuízos. Ou seja, as oscilações do
narrador das Recordações frutificam, entre outros motivos, de sua busca por autonomia
em um mundo de dependência. Para esclarecermos como a lógica da cordialidade dos
homens pobres é captada pela prosa, tomemos por base a descrição de Isaías do momento
em que ele descobre que Castro não cumpriria o acordo de empregá-lo:
Conversavam; discutiam os casos políticos e os de polícia,
enquanto eu lia. Num dado momento, na segunda página, dei com esta
notícia: “Parte hoje para São Paulo, onde vai estudar a cultura do café,
o doutor H. de Castro Pedreira, deputado federal. Sua Excelência
demorar-se-á...”
Patife! Patife! A minha indignação veio encontrar os
palestradores no máximo de entusiasmo. O meu ódio, brotando naquele
meio de satisfação, ganhou mais força. Num relâmpago, passaram-me
pelos olhos todas as misérias que me esperavam, a minha irremediável
derrota, a minha queda aos poucos – até onde? até onde? E ficava
assombrado que aquela gente não notasse o meu desespero, não sentisse
a minha angústia... Imbecis! pensei eu. Idiotas que vão pela vida sem
examinar, vivendo quase por obrigação, acorrentados às suas misérias
como galerianos à calceta! Gente miserável que dá sanção aos
deputados, que os respeita e prestigia! Por que não lhes examinam as
ações, o que fazem e para que servem? Se o fizessem... Ah! se o
fizessem! Que surpresa! Riem-se, enquanto do suor, da resignação de
vocês, das privações de todos tiram ócios de nababo e uma vida de
sultão... Veio-me um assomo de ódio, de raiva má, assassina e
destruidora; um baixo desejo de matar, de matar muita gente, para ter
assim o critério da minha existência de fato. Depois dessa violenta
sensação na minha natureza, invadiu-me uma grande covardia e um
pavor sem nome [...].147

A revolta recordada pelo narrador no excerto é igualmente manifestada em seu
discurso impetuoso, assinalado pelas exclamações que marcam as ofensas pessoais ao
deputado, e justificada pelo sentimento de injustiça de uma “vida de estudos” ter sido
transformada em “joguete” pelos poderosos. O conflito vivido entre a crença no
esclarecimento e a situação de classe subalterna retorna como uma reivindicação
revoltada do benefício não recebido, levando a narrativa a uma tonalidade intensa, como
se Isaías discursasse em um palanque. Aos olhos de um leitor igualmente idealista, o
esforço intelectual de Isaías se destaca e se comprova mais adiante pela afirmação de sua
manutenção (“agora que estou mais letrado”) e pela referência à literatura realista de
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Stendhal. A cena, porém, denuncia o oposto, pois o que se reivindica de fato é o
cumprimento do tratado clientelista, o qual, como vimos, é capaz de elevar as reputações
e os status sem depender em nada do mérito. Daí o desespero angustiado de quem previa
– e recorda – as dificuldades a serem enfrentadas. A rememoração do inconformismo
direcionada ao doutor Castro se generaliza e alcança todo o funcionamento social: de um
lado, a exploração cínica dos poderosos e, do outro, a aceitação passiva dos pobres
corroborando igualmente para a indignação registrada e revivida, que encontra o clímax
em um “assomo de ódio” e na “vontade de matar muita gente”, cristalizados alguns
parágrafos à frente na figura de Robespierre.
A invocação do líder francês colabora para a compreensão do traço distintivo do
narrador em diversos sentidos, pois, ao mesmo tempo que foi um condutor de um
processo revolucionário que superou o Antigo Regime, foi também o líder da chamada
Fase do Terror, em que adversários eram executados em nome do processo
revolucionário148. Em vista disso, a busca do escrivão por se integrar no modo de vida
moderno, junto ao seu assomo de ódio, encontra nessa figura uma representação perfeita
para o contexto descrito no excerto. Todavia, sabendo do sucumbimento de Isaías às
práticas da vida burguesa degenerada e de seu consequente arrependimento, a referência
a Robespierre pode ser lida igualmente como uma autoacusação, visto que o líder
jacobino era conhecido como “o incorruptível”, tendo sempre mantido uma vida modesta
e devotada às causas políticas que defendia, o que põe em cena o discernimento do
narrador situado no presente da enunciação.
É importante notar como progressivamente o discurso em tempo pretérito que
distanciava o narrador da personagem passa ao tempo presente, ganha fôlego e novas
exclamações, parecendo não se direcionar mais aos “palestradores do bonde”, mas aos
leitores. “Aquela gente” varia para “vocês” e o leitor guarda a sensação de estar sendo
interpelado: “Riem-se, enquanto do suor, da resignação de vocês, das privações de todos
tiram ócios de nababo e uma vida de sultão”. Assim, a revolta generalizada de Isaías não
alcança apenas espacialmente todos os que estavam naquele bonde, mas se amplia até
alcançar o tempo da enunciação. A responsabilização do leitor nos mostra que o
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ressentimento generalizado não se perdeu, porém o recuo indica uma percepção mais
acurada do narrador de seu lugar social e, portanto, da dependência da simpatia do outro.
A prosa então se abranda:
Escrevendo estas linhas, com que saudades me não recordo desse
heroico anseio dos meus dezoito anos esmagados e pisados! Hoje... É
noite.
Descanso a pena. No interior da casa, minha mulher acalenta meu
filho único. A sua cantiga chega-me aos ouvidos cheia de um grande
acento de resignação. Levanto-me, vou à varanda. A lua, no crescente,
banha-me com meiguice, a mim e a minha humilde casa roceira. Por
momentos deixo-me ficar sem pensamentos, envolto na fria luz da lua,
e embalado pela ingênua cantilena de minha mulher. Correm alguns
instantes; ela cessa de cantar e o brilho do luar é empanado por uma
nuvem passageira. Volto às minhas reminiscências: vejo o bonde, a
gente que o enchia, os sofrimentos que me agitavam, a rua transitada...
Os meus desejos de vingança fazem-me agora sorrir e não sei por
que, do fundo da minha memória, com essas recordações todas, chegame também a imagem de uma pesada carroça, com um grande lajedo
suspenso por fortes correntes de ferro, vagarosamente arrastada sobre o
calçamento de granito, por uma junta de bois enormes, que o carreteiro
fazia andar com gritos e ferroadas desapiedadas...149

No excerto, o bonde se converte em uma carroça movimentada pela tração animal
que, submissa, prossegue sob as chicotadas do condutor. A imagem forte reforça a
passagem da autonomia de Isaías, como a do veículo elétrico, à sua movimentação
morosa, de quem sabe que carrega as elites e por elas é violentado. Ao mesmo tempo,
iguala os animais da zona rural que puxam carroças aos trabalhadores urbanos que,
metaforicamente, fazem o “bonde” das elites andar (“Riem-se, enquanto do suor, da
resignação de vocês, das privações de todos tiram ócios de nababo e uma vida de sultão”).
Isto é, ambos são submissos e carregam as cargas que sustentam as classes abastadas.
Assim, o narrador vê na resignação de todos a sua própria. Então, as palavras se
amenizam, os períodos ficam mais longos, o discurso retorna ao tempo pretérito e a
revolta de outrora se converte em riso, livrando o leitor de qualquer responsabilidade
pelos acontecimentos passados. Em tom amistoso, o escrivão parece querer se desculpar
por ter acusado o leitor de passividade. Para isso, abre as portas de sua casa para que ele
possa ouvir a cantiga resignada de sua mulher, que nina seu filho enquanto a luz da Lua
banha a casa roceira, simulando uma triste harmonia entre os seres humanos e a natureza.
Ainda preso à condição de dependente, o escrivão recua, não apenas nos revelando
como seus anseios de violência foram substituídos quase prontamente por um “pavor
imenso” e uma “covardia enorme”, mas também repetindo o abrandamento na
149
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enunciação. De modo claro, da exacerbação gestada pela lembrança de uma revolta que
parecia extrema, a ponto de suscitar a vontade de “matar muita gente”, há um brusco
refreamento da prosa, que segue o acovardamento descrito pelo narrador.
A análise dessa passagem permite ao leitor observar diversas dicotomias que
marcam o discurso e o ritmo das Recordações: presente e passado, revolta e resignação,
moderno e arcaico etc. Todavia, a contradição central revelada é uma disputa entre a
(vontade de) autonomia e a (condição de) dependência, pois é ela que determina o ritmo
variável que ascende e decai de forma tão abrupta que poderia ser representado
graficamente por uma parábola.
Há uma passagem no romance em que o escrivão relembra seus sentimentos ao
ser admitido como contínuo no jornal após ter amargurado um período de desamparo e
fome. Acreditamos que ela nos ajude a compreender mais claramente o movimento
registrado na cena anterior, o qual, nos parece, se repete por toda a estrutura da narrativa
e, talvez, explique os “excessos” cometidos pelo narrador na segunda parte do livro, os
quais não deixam de ser refreados no capítulo final. Passemos então às reflexões do
narrador sobre seu primeiro emprego em O Globo:
Relembrava-me da minha vida anterior; sentia ainda muito
abertos os ferimentos que aquele choque com o mundo me causara. Sem
os achar, em consciência, justos, acobardava-me diante da perspectiva
de novas dores e apavorei-me diante da imagem de novas torturas.
Considerei-me feliz no lugar de contínuo da redação do O Globo. Tinha
atravessado um grande braço de mar, agarrara-me a um ilhéu e não tinha
coragem de nadar de novo para a terra firme que barrava o horizonte a
algumas centenas de metros. Os mariscos bastavam-me e os insetos já
se me tinham feito grossa a pele...150

As oposições geradas pelo narrador no excerto fazem lembrar a imagem que ele
criou para se definir em seu prefácio: um “paquete moderno cujos tubos da caldeira se
houvessem rompido”. No momento anterior ao rememorado no excerto, ele era como um
barco à deriva, sem condutor, levado sem rumo; na redação do jornal, um barco atracado.
De uma forma ou de outra, a autonomia está ausente. Há, contudo, uma importante
diferença entre os dois momentos: era empregado (pelo favor de Gregoróvitch) que ele
conseguia as mínimas condições de existência. Cabe destacar ainda que a imagem do
homem ilhado que vive de mariscos reflete mais do que o parco acesso a recursos de
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sobrevivência, mas a sensação de isolamento ou “insulamento”151, de que trataremos em
um momento mais oportuno. Por agora, percebamos que o narrador está consciente da
precariedade dos trabalhos reservados aos homens de sua classe e, sobretudo, de sua cor,
daí a referência à pele maltratada. Assim, ele confessa ao leitor o medo do desamparo
como um rebaixamento ainda mais degradante, como expusemos anteriormente ao
analisar o perfil da mãe do protagonista. Ou seja, o refreamento do ritmo prosaico é, quase
sempre, expressão de tal consciência, de quem não pode se colocar em risco e, quando se
coloca, necessita com urgência se retratar, pois há uma relação de dependência que se
estabelece com o próprio leitor. Isaías Caminha, diferentemente de Brás Cubas, não pode
agir à revelia. De forma direta, a volubilidade pressupõe o cinismo das classes dominantes
e, por isso, é característica do narrador das Memórias Póstumas. Já a dualidade de Isaías
Caminha é reflexo de sua imersão completa em um sistema de dependência contra o qual
ele se bate sem, no entanto, conseguir vencê-lo. Lembremos que o narrador das
Recordações, distanciado dez anos e morando no interior, ainda está no mesmo emprego
conseguido pela influência de seu ex-patrão junto ao governo do Espírito Santo, o que
expressa por si só a relatividade de sua autonomia.
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3. Espaço romanesco e desencantamento
3.1. Os processos da desilusão
A oscilação de Isaías Caminha, que estamos estudando, é expressão do seu lugar
social e se dá, como procuramos demonstrar, por meio de uma variação rítmica de
expansão e refreamento da prosa. Esse movimento que organiza o fluxo da narrativa não
abarca apenas o ritmo das Recordações, mas pode ser observado em outros elementos
que estruturam o romance, como o próprio deslocamento espacial do protagonista. De
modo direto, se do primeiro para o segundo capítulo o enredo se desenvolve baseado no
trânsito de Isaías para a capital em busca de um destino glorioso, instigado por suas
aspirações e sonhos, no último a ação ocorre em sentido inverso: angustiado e consciente
de sua condição, ele decide retornar ao interior. Esse movimento que une o estado de
consciência ao espaço físico em uma pendulação de avanços e recuos, todavia, não se
limita ao contraste entre a abertura e o encerramento do livro, mas segue o deslocamento
constante do protagonista ao longo de toda a narrativa, de sua cidade ao Rio de Janeiro,
do centro carioca ao subúrbio, e assim por diante.
No estudo Lima Barreto e o Espaço Romanesco, Osman Lins teorizou
tecnicamente a composição espacial na narrativa barretiana para, por fim, abordar suas
mediações no livro Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. No ensaio, o crítico elaborou
uma distinção entre espaço e ambientação152, podendo ser aquele compreendido como
um simples pano de fundo que situa a cena e este, como um artifício usado pelo escritor
para designar significados mais complexos do que a mera contextualização dos
acontecimentos. De modo didático, Antonio Dimas explica que “o espaço é denotado; a
ambientação conotada”, pois, enquanto “o primeiro é patente e explícito; o segundo é
subjacente e implícito”153. A priori, o espaço pode aparentar, aos olhos do leitor, um
simples cenário, mas, na verdade, ele traz em si significados que se relacionam
coerentemente com os outros elementos estruturantes da obra literária, bem como com o
próprio conteúdo nela depositado.
Para melhor compreensão de como o espaço contribui para a composição literária
das Recordações, tomemos por base uma descrição da paisagem presente no capítulo I
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do romance, a qual acompanha a personagem em sua decisão de partir para o Rio de
Janeiro:
Saí sem destino, a esmo, melancolicamente aproveitando a
estiada. Passava por um largo descampado e olhei o céu. Pardas nuvens
cinzentas galopavam, e, ao longe, uma pequena mancha mais escura
parecia correr engastada nelas. A mancha aproximava-se e, pouco a
pouco, via-a subdividir-se, multiplicar-se; por fim, um bando de patos
negros passou por sobre a minha cabeça, bifurcado em dois ramos,
divergentes de um pato que voava na frente, a formar um V. Era a inicial
de “Vai”. Tomei isso como sinal animador, como bom augúrio do meu
propósito audacioso.154

No excerto, em que o narrador registra o caráter supersticioso e até ingênuo de seu
passado, percebe-se, à altura dos acontecimentos, uma forte influência da paisagem sobre
seu ânimo, que passou de “melancólico” a “animado” após ter interpretado a disposição
da natureza como índices de “bom augúrio”. Ao mesmo tempo, não seria equivocado
afirmar que tal interpretação fora condicionada por sua subjetividade, pois esta influiu na
compreensão do cenário, o qual foi lido conforme seu próprio desejo de partida e seu
“propósito audacioso”. Isto é, em uma perspectiva místico-supersticiosa, símbolos
obscuros como “nuvens cinzentas” e “aves negras” comumente representariam um mau
presságio. Entretanto, a interpretação incomum e inesperada daquele evento demonstra
um descompasso entre o ser e a natureza. Assim, o narrador revela sua compreensão
passada, dentro de uma visão mística, como uma espécie de equívoco interpretativo, o
qual, de certo modo, dialoga com suas últimas reflexões no romance: “Antes de entrar,
olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado, esquecido de que a nossa humanidade já
não sabe ler nos astros os destinos e os acontecimentos”155. Em outras palavras, a
recuperação do evento pelo memorialista maduro e desiludido não significa uma
superação da superstição, uma vez que reafirma retrospectivamente a hipotética
assertividade de tais sinais, coerentes com seu “triste e bastardo fim de escrivão”. No
entanto, ao afirmar o distanciamento entre a humanidade e o cosmos, registra
intuitivamente o desencantamento do mundo como uma importante consequência do
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emprego da razão moderna, um problema filosófico que seria compreendido e teorizado
por pensadores como Weber156, Adorno e Horkheimer157.
A suposta assertividade dos sinais do céu confirmada pela frustração do narrador
mapeia o seu próprio processo de desilusão, que de imediato se evidencia pelo contraste
do ânimo de Isaías Caminha nas duas temporalidades: animado como personagem,
melancólico como narrador. Tal processo, que será descrito minuciosamente ao leitor ao
longo dos capítulos do livro, segue um roteiro similar àquele elaborado pelo escrivão para
descrever a mancha negra avistada no céu. Em outras palavras, a hostilidade do mundo,
distante e incompreensível em um primeiro momento, multiplica-se em diversos eventos
frustrantes, levando-o a bifurcar-se em “dois ramos divergentes”. Em outras palavras, a)
a primeira violência sofrida é indecifrável para o jovem interiorano, enquanto b) as
seguintes, conforme se acumulam, levam Isaías a uma compreensão de seu lugar social
e, por conseguinte, c) geram um desejo ambíguo de negação e assimilação de seu modo
de vida. Observemos sucintamente as três etapas, a fim de, como suporte, compreender
os elementos espaciais que estamos abordando:
a) A princípio, o narrador rememora seu primeiro choque com o mundo, em uma
parada do trem que o levava à capital, na qual ele desceu para se alimentar. Ali, ao
reclamar seu troco, que já demorava a lhe ser entregue, recebeu um tratamento ríspido do
comerciante, ao mesmo tempo que um rapaz alourado era prazenteiramente atendido pela
mesma reivindicação. Ao relembrar o episódio, Isaías Caminha comenta:
O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me
lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti, durante segundos,
uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e
tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois
tratamentos. Não atinei; em vão passei em revista a minha roupa e a
minha pessoa.158

Diferentemente de como o narrador desmascara, pleno de consciência de seu
isolamento, a desigualdade racial persistente no país pós-abolicionista e pretensamente
republicano, o seu eu passado não foi capaz de encontrar definições que justificassem o
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tratamento humilhante a que fora submetido nem a cumplicidade de todos os presentes
com os mesmos olhares discriminatórios. A sua mudez já anunciava a dificuldade de
reação do indivíduo pobre quando desprotegido e solitário, o que à época fora por ele
captado apenas pelos sentidos, mas que agora é compreendido pela razão. Essa bifurcação
coloca em oposição a consciência do narrador nas duas temporalidades, portanto em dois
momentos distintos.
De forma calculada, ao registrar tal evento logo no início do segundo capítulo, o
escrivão (isto é, o narrador no presente da escritura) gera uma contraposição entre seu
espaço originário e o mundo exterior a ele. Essa contraposição se aprofunda pelo tom
nostálgico do primeiro capítulo e a tonalidade melancólica que introduz o segundo,
servindo bem ao intuito de registrar de que maneira suas potencialidades da infância
foram destruídas pela hostilidade que encontrou em seu percurso.
b) Depois da primeira experiência controversa, o narrador registra a
“multiplicação” dos eventos frustrantes: a cidade suja e desigual permeada por becos159;
os políticos incapazes e sonolentos na Câmara dos Deputados160; a falsa acusação de
crime contra ele e a recusa de emprego pelo padeiro161, ambas por motivação racista; a
falsidade das reputações criadas pela imprensa162 etc.
c) Dessa maneira, sua consciência se constitui pelas experiências frustrantes. A
“mancha” das mazelas sociais, outrora indecifrável, redefine-se ao tempo da narração por
meio da plena compreensão do funcionamento social do racismo: “eu sentia que a gente
que me cercava me tinha numa conta inferior”163.
Retomando a imagem das aves em bando, a descrição sobre o episódio da
juventude pode ser compreendida como índice do próprio processo de desencantamento
a partir do qual ele constrói sua rememoração: a princípio é indecifrável, depois se
multiplica e se define, para, por fim, se dividir em dois ramos divergentes que resumem
sua própria dualidade, sua crença ingênua em uma vida harmônica no seio de uma
sociedade corrompida (a visão do bom agouro no símbolo de mau presságio). Isto é, o
narrador registra sua trajetória, que passa da ingênua inexperiência à tomada de
consciência sobre a posição ambivalente que ocupa, ao tempo da escritura, na sociedade
do início do século XX.
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Assim, com a breve análise desse primeiro excerto, esperamos ter esclarecido a
importância do significado dos espaços no texto literário. Isto é, de que modo ele se
relaciona com os outros elementos estruturais do romance; como influencia a personagem
ou é modificado subjetivamente por ela; e como é figurado por meio de projeções que
revelam os movimentos internos da personagem e desenvolvem ou aprofundam questões
coerentes à composição proposta pela obra164.
Dessa perspectiva, é possível observar como os componentes da paisagem nas
Recordações do escrivão Isaías Caminha corroboram as intenções do narrador de
denunciar as mazelas sociais das quais ele é vítima, bem como influenciam ou
reproduzem suas oscilações. Em vista disso, observemos como, ainda no primeiro
capítulo, há uma variação constante do clima meteorológico, que parece ser índice do
processo de desencantamento registrado pelo escrivão. Ela se inicia com a seguinte
constatação: “Uma chuva intermitente caía desde dois dias”165.
A informação, que a princípio pode parecer desimportante, quando vinculada a
outros aspectos da sequência narrativa ganha relevância. Cabe destacar que a observação
sobre o clima precede o anúncio da partida de Isaías para a capital. O temporal acompanha
os medos da personagem que a perturbavam antes de sua partida, marcados pelo conflito
interno entre seu desejo de ascensão e seu receio de sucumbir ao mesmo destino de tantos
homens pobres e desamparados na capital republicana:
Então, durante horas, através das minhas ocupações quotidianas,
punha-me a medir as dificuldades, a considerar que o Rio era uma
cidade grande, cheia de riqueza, abarrotada de egoísmo, onde eu não
tinha conhecimentos, relações, protetores que me pudessem valer... Que
faria lá, só, a contar com as minhas próprias forças? Nada... Havia de
ser como uma palha no rodamoinho da vida – levado daqui, tocado para
ali, afinal engolido no sorvedouro... ladrão... bêbado... tísico e quem
sabe mais? Hesitava166

Percebe-se que as inquietudes que atormentam o jovem protagonista e projetam
as memórias ruins do narrador se formam do choque de seus desejos e da dúvida quanto
a uma vida sem protetores – experimentada e compreendida tardiamente. O
“rodamoinho” da vida faz nova referência aos elementos naturais como representação das
forças históricas que agem sobre o indivíduo desprotegido, manipulado pelas
circunstâncias e, por fim, “engolido” por elas, isto é, resignado, o que coloca mais uma
vez as relações de favor em evidência e expõe a fragilidade de seu lugar social.
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Em oposição, ao deixar a casa do coronel Belmiro, a chuva cessa e se pode ver ao
menos uma pequena porção azulada do céu:
Não chovia mais. As nuvens tinham corrido de um lado do
horizonte, deixando ver uma nesga de céu azul. Um pouco de sol
banhava aquelas colinas tristes e fatigadas, por entre as quais
caminhávamos. As cigarras puseram-se a estridular e vim vindo de
cabeça baixa, sem apreensões, cheio de esperanças, exuberante de
alegrias. A minha situação no Rio estava garantida. Obteria um
emprego. Um dia pelos outros iria às aulas, e todo o fim de ano, durante
seis, faria os exames, ao fim dos quais seria doutor!167

As esperanças e alegrias do jovem Isaías, que acreditava ter seu futuro garantido,
mais uma vez são acompanhadas pelos sinais da natureza construídos literariamente pelo
narrador maduro. A interrupção da chuva, que pode aludir ao avanço das possibilidades
aberto pela relação clientelista, não é suficientemente forte para fazer com que o céu
limpo seja vislumbrado em sua totalidade. Posto isso, as possibilidades de Isaías nunca
deixaram de ser limitadas, e o narrador, triste e fatigado como as colinas, relembra sua
esperança juvenil como um “pouco de sol”: limitada e pontual como a “nesga de céu
azul”. A representação da natureza, portanto, revela a fragilidade da proteção oferecida a
Isaías – uma pequena possibilidade de triunfo que, logo em seguida, é desfeita pelo
próprio narrador: “O sol fugia aos poucos, as cigarras deixaram de cantar e quando
chegamos a casa, a chuva caiu novamente”168.
A sua possibilidade de alocar-se está aí prenunciada, fugindo aos poucos, como
fugiria o deputado Castro do cumprimento do favor, como fugiriam as possibilidades de
se inserir pelo mérito ao procurar emprego, colocando-o novamente sob as fortes
intempéries a que estavam submetidos os homens pobres e desprotegidos no Brasil de
fins do XIX:
Eu estava deitado num velho sofá amplo. Lá fora, a chuva caía
com redobrado rigor e ventava fortemente. A nossa casa frágil parecia
que, de um momento para outro, ia ser arrastada. Minha mãe ia e vinha
de um quarto próximo; removia baús, arcas; cosia, futicava. De quando
em quando, ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos,
passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me. Supus que
adivinhava os perigos que eu tinha de passar; sofrimentos e dores que a
educação e inteligência, qualidades a mais na minha frágil consistência
social, haviam de trair fatalmente.169
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A mobília e os objetos evocados pelo narrador oferecem, pela primeira vez na
sequência do romance, uma precisão mais exata ao leitor sobre a classe social de Isaías
Caminha. O cenário de pobreza é evidente. A casa, que parece que não suportará o forte
temporal, parece aludir à própria fragilidade da proteção familiar recebida pelos Caminha.
Condição evidenciada pela consciência da "frágil consistência social" da mãe, que
contrasta com as ilusões de triunfo do filho. A personagem feminina e experiente,
sabedora de sua realidade, antevia que Isaías seria “arrastado” pelos “temporais” sociais
que enfrentaria sozinho caso fosse – como foi – “desabrigado” das relações clientelistas.
Há ainda um deslocamento da progenitora, que “ia e vinha de um quarto próximo”,
revelando uma aproximação variável entre Isaías e ela, a qual é expressa ao longo da
narrativa, como mencionamos anteriormente. Assim, a psicologia e o lugar social do
narrador se evidenciam pela descrição do mobiliário, dos objetos e da ação do clima sobre
sua frágil moradia. A variação climática de uma natureza dinâmica, representada pela
chuva que cai, cessa e retorna, anuncia retrospectivamente a própria trajetória do herói,
ainda desconhecida pelo leitor, posto que a situação de Isaías variará conforme seu grau
de proteção, além de, evidentemente, ser expressiva de sua posição na sociedade.
Outros elementos descritivos do espaço expressarão ao longo do romance o desejo
declarado do narrador de contar sua trajetória de desilusões, com o fito de conscientizar
os leitores acerca do racismo. No início do segundo capítulo, pouco antes do
acontecimento que abriu sua sequência de choques com o mundo em que sofrera
violências de diversas ordens, o escrivão nos descreve a viagem pouco confortável que
seguiu no trem que o levava à capital:
Encostado ao espaldar do banco, viajava meio acordado, meio
dormindo; de quando em quando, um solavanco do carro abria-me
violentamente os olhos e obrigava-me a considerar mais detidamente a
paisagem que fugia pela portinhola do vagão. Eram as mesmas
charnecas úmidas ao sopé de morros de porte médio, revestidos de um
mato ralo, anêmico, verde-escuro, onde, por vezes, uma árvore de mais
vulto se erguia soberbamente como se o conseguisse pelo esforço de
uma vontade própria.170

Como primeiro elemento nesse parágrafo de abertura do capítulo II, temos o
estado da personagem que viaja “meio acordad[a]”, “meio dormindo”. O fracionamento
indica uma consciência oscilante, guiada pelos sonhos juvenis e pelos preceitos
ideológicos da modernidade, ao mesmo tempo que precisa encarar a realidade. Nesse
sentido, o movimento do trem parece análogo à formação de Isaías: a atmosfera tranquila
170
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e confortável do sonho é interrompida por acontecimentos que o obrigam a despertar para
a violência e a hostilidade que o cercam. A existência “rala” e “anêmica”, como a
vegetação que é observada por Isaías, expressa a própria consciência do narrador sobre a
condição de vida de sua classe social, afirmada substancialmente como realidade marcada
pelo modo indicativo (“eram”). Já a ideologia do mérito pode ser representada por meio
da árvore que “se erguia soberbamente como se o conseguisse pelo esforço de uma
vontade própria”, ou seja, a vegetação é aqui relacionada à luta do protagonista por
ascensão171. A demarcação da hipótese pela conjunção “como”, somada ao subjuntivo
“conseguisse”, reflete a consciência do narrador ante a circulação e a imposição dos
preceitos liberais, que contrastam com o modo indicativo usado para descrever a
paisagem frágil, afirmando-a como certeza, o que, novamente, realça a relevância das
descrições dos espaços no romance.
A observação conjunta das duas últimas passagens demonstra o reforço da
dicotomia entre a ideologia burguesa e a prática do favor, posto que os símbolos
empregados pelo narrador para descrever a paisagem remetem a um e outro elementos.
Isto é, a carta cedida pelo coronel é acompanhada pela interrupção da chuva,
demonstrando o poder das práticas clientelistas que abrem possibilidades, ainda que
remotas, ao protagonista. Há ainda a árvore de mais vulto, que parece ter triunfado por
seu próprio esforço; um reforço da faceta liberal de quem acreditava na autonomia da
vontade. Dito de outro modo, se as variações da paisagem no primeiro capítulo auxiliam
a compreensão do leitor e funcionam como prenúncio do desencantamento pelo qual
passará o protagonista, a descrição da viagem elaborada no segundo decodifica o modo
como tal processo se dará: uma “atmosfera de sonho” interrompida por “violências” que
o “sacodem” e o fazem “abrir os olhos” para a realidade. As primeiras impressões de
Isaías sobre a cidade vista de longe nos ajudarão na compreensão de tal dinâmica:
O espetáculo chocou-me. Repentinamente senti-me outro. Os
meus sentidos aguçaram-se; a minha inteligência, entorpecida durante
a viagem, despertou com força, alegre e cantante... Eu via nitidamente
as coisas e elas penetraram em mim até ao âmago. Convergi todo o meu
aparelho de exame para o espetáculo que me surpreendia. [...] Evolavase do ambiente um perfume, uma poesia, alguma coisa de unificador, a
abraçar o mar, as casas, montanhas e o céu; pareciam erguidos por um
só pensamento, afastados e aproximados por uma inteligência
coordenadora que calculasse a divisão dos planos, abrisse vales,
recortasse curvas, a fim de agitar viva e harmoniosamente aquele
Assim como demonstra Osman Lins em Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá: “Falamos da palmeira,
das montanhas e das nuvens, todas associadas ao problema da luta e da ascensão”. LINS, Osman, op. cit.,
p. 138.
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amontoado de coisas diferentes... O aconchego, a tepidez da hora, a
solenidade do lugar, o crenulado das montanhas engastadas no céu
côncavo, deram-me impressões várias, fantásticas, discordantes e
fugidias... Havia um brando ar de sonho, e eu fiquei todo penetrado
dele. [...] Na cidade longos riscos de fogo brilharam, juntos e espaçados,
retos e curvos, paralelos e emaranhados... Chegamos.172

O choque relatado pelo narrador ao vislumbrar a cidade apresenta uma
confluência entre elementos de dois campos semânticos distintos: os sentidos e a
inteligência, a suposta “visão nítida” das coisas, e o distanciamento físico da cidade, que,
em si, gera imprecisão. O “espetáculo” promovido pela cidade distante, que parecia
resultar de uma combinação perfeita entre elementos naturais e construídos pela ação
humana, “penetr[ou] a alma” do protagonista por meio de uma “atmosfera de sonho”, isto
é, mobilizado por seus desejos de ascensão e glória. Como veremos no próximo excerto,
o “ar de sonho” se esfacelará ao contato próximo com esse mesmo espaço. Distante,
contudo, Isaías enxergou harmonia naquele “amontoado de coisas diferentes”. Ou seja, a
desigualdade em um primeiro momento não gerava incômodo no jovem estudante, que,
por não a conhecer de perto – ou não a ter vivido em sua condição extrema – não podia
compreendê-la. A suposta “ordenação lógica” de uma “inteligência coordenadora” une o
místico à razão moderna para amplificar os anseios de vida harmoniosa. Assim, a
discrepância é normalizada como se cada componente da realidade ocupasse o lugar
“natural” que lhe caberia. Do mesmo modo como no movimento da “mancha negra”
descrito anteriormente, a imprecisão do olhar distante causa uma impressão falsa na
personagem, ao mesmo tempo que o narrador experiente já conhece a verdade.
No parágrafo posterior, o escrivão descreverá o “solavanco” causado pelo choque
entre a “atmosfera de sonho” e a real condição do meio urbano com o qual deparou:
Quando saltei e me pus em plena cidade, na praça para onde dava
a estação, tive uma decepção. Aquela praça inesperadamente feia,
fechada em frente por um edifício sem gosto, ofendeu-me como se
levasse uma bofetada. Enganaram-me os que me representavam a
cidade bela e majestosa. Nas ruas, havia muito pouca gente e do bonde
em que as ia atravessando, pareciam-me feias, estreitas, lamacentas,
marginadas de casas sujas e sem beleza alguma.
A Rua do Ouvidor, que vi de longe, iluminada e transitada, em
pouco diminuiu a má impressão que me fez a cidade.173

O que o escrivão desmistifica ao leitor por meio da descoberta de Isaías são as
assimetrias da urbanização, que não se limitavam apenas à oposição entre cidade e
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interior, mas eram patentes dentro do próprio espaço urbano. De outro modo, e muito
ironicamente, Isaías encontrou no Rio de Janeiro resquícios da cidade de “terceira ordem”
de onde partira. A metrópole iluminada que, de longe, parecia organizada e ordenada
logicamente por uma força superior converte-se, ao alcance dos olhos, em mais uma
decepção do jovem idealista. A desarmonia entre os espaços reflete a própria desarmonia
entre as aspirações da personagem e a realidade; daí o sentimento de ofensa pessoal e a
sensação de ter sido enganado. Assim, o distanciamento físico do protagonista contribui
para uma percepção idealizada e equivocada, ao passo que a aproximação permite que ele
se choque com a realidade e desenvolva uma consciência mais acurada dos fatos por meio
da experiência. A harmonia registrada pela visão distante da cidade é substituída por uma
forte frustração. O desenvolvimento, a iluminação e o trânsito da Rua do Ouvidor,
representantes daquela idealização e da própria modernidade, convertem-se em um
simples hiato no meio de uma cidade suja, lamacenta e cheia de vielas estreitas, em um
jogo de oposições que a cena parece enfatizar.
Trata-se aqui do desenvolvimento desigual da cidade do Rio de Janeiro, capital
que vinha se modernizando desde os anos finais do Império, mas que mantinha ainda uma
estrutura predominantemente arcaica. A Rua do Ouvidor era, nesse contexto, o principal
foco de comércio, que atendia às elites cariocas com as novidades trazidas da Europa no
dernier bateau, e contrastava com o anacronismo de boa parte da cidade, o qual se tornou
um entrave ao projeto que pretendia modernizá-la por inteiro para inserir o Brasil nos
mesmos padrões de cultura e de consumo da sociedade europeia174.
No intuito de demonstrar o poder da ideologia burguesa e sua influência sobre as
subjetividades, o escrivão nos descreve o fluxo de sua consciência passado agora em
sentido regressivo, acompanhando o mesmo movimento de expansão e retração que
delineia outros aspectos estruturais do romance, como tentamos, até aqui, demonstrar:
Ainda pouco familiarizado com o trânsito pesado da rua,
atravessei a Rua Direita cheio de susto, cercando-me de mil cautelas,
olhando para aqui e para ali, admirado que aquela porção de gente
trabalhasse sob sol tão ardente, sem examinar que valor tinham as suas
Câmaras e o seu Governo. E a facilidade com que os aceitava, pareceume sentimento mais profundo, mais espontâneo, mais natural que a
minha ponta de crítica que já começava a duvidar deles. Aventurei-me
pela Rua do Ouvidor já preso a outros pensamentos. Agora, tinha
rápidas recordações de minha casa. Por momentos, em face daquelas
damas a arrastar toilettes de baile pela poeira da rua, lembrei-me dos
tristes vestidos de minha mãe, da sua cassa eterna, da sua chita e do seu
174
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morim...
[...]
Subi a rua. Evitando os grupos parados no centro e nas calçadas,
eu ia caminhando como quem navegava entre escolhos, recolhendo
frases soltas, ditos, pilhérias e grossos palavrões também. Cruzava com
mulheres bonitas e feias, grandes e pequenas, de plumas e laçarotes,
farfalhantes de sedas; eram como grandes e pequenas embarcações
movidas por um vento brando que lhes enfunasse igualmente o velame.
Se uma roçava por mim, eu ficava entontecido, agradavelmente
entontecido dentro da atmosfera de perfumes que exalava. Era um gozo
olhá-las, a elas e à rua com sombra protetora, marginada de altas
vitrinas atapetadas de joias e de tecidos macios.175

A movimentação do protagonista da Rua Direita à Rua do Ouvidor é seguida pela
passagem da criticidade à alienação. A dualidade do próprio narrador é posta em cena no
contraste entre as indumentárias das mulheres burguesas e as de sua mãe, simples e
humilde, e reproduz o conflito constante entre a adequação alienante ao status quo e a
criticidade que o coloca à margem. Na primeira via, o retrato dos trabalhadores é
integrado a reflexões sobre as condições insalubres da sobrevivência dos mais pobres,
bem como sobre a aceitação passiva daquele modo de vida. O leitor observa que o Sol,
representado anteriormente como a esperança do protagonista, converte-se agora em um
castigo para os operários, cumprindo os prenúncios dos devaneios de Isaías garoto, de
que o mundo “esclarecido” seria hostil aos não integrados: “O invisível distribuidor dos
raios solares escolheria os mais meigos para me aquecer, e gastaria os fortes, os
inexoráveis, com o comum dos homens que não é doutor”176. Tal construção revela uma
consciência crítica do narrador, que inverte ironicamente a metáfora do “lugar ao sol”
para expor a restrição dos benefícios oferecidos aos pobres pelo mundo supostamente
civilizado. Em outras palavras, a passagem denuncia a hostilidade do mundo burguês
contra os trabalhadores e os despossuídos.
No que concerne à personagem, contudo, o que principia como uma preocupação
coletiva caminha paulatinamente para o individualismo. Primeiro, normaliza-se a
condição precária do proletariado autônomo, até então humanizado em detrimento das
mercadorias que carrega, classificando-a como natural e espontânea e reverberando, mais
uma vez, a ideia de “harmonia na desigualdade”. Depois, apaga-se a figura da mãe. Enfim,
os pobres desaparecem completamente, enquanto as mercadorias da Rua do Ouvidor
ganham protagonismo. Assim, a passagem das reflexões sobre as condições de trabalho
ao total inebriamento pelos perfumes e produtos expostos sinaliza a consciência do
175
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narrador quanto ao modo de produção da ordem capitalista, que não é, como defendiam
os liberais, um meio de emancipação, mas o seu exato oposto.
Luiz Felipe de Alencastro, ao comentar o desenvolvimento do comércio entre o
Brasil e a Inglaterra nos anos finais do Império, explica a que ponto chegou o
protagonismo das mercadorias no Rio de Janeiro e sua influência sobre o comportamento
dos brasileiros:
Com a inauguração, a partir de 1850, de uma linha regular de
navio a vapor entre Liverpool, na Inglaterra, e o Rio de Janeiro, o tempo
imperial entra em sincronia com o tempo da modernidade europeia.
Compras e vendas de mercadorias, cartas e encomendas, taxas de
câmbio, juros comerciais, viagens de parentes e amigos possuíam,
doravante, um parâmetro temporal fixo. [...] Esses ships tinham, como
outros navios ingleses, um nome feminino. Eram, porém, packet boats,
“paquetes”. No imaginário brasileiro, tamanho foi o impacto da
regularidade de sua chegada às águas da Guanabara que a menstruação
de todas as mulheres do Império, e da República, tomará o nome
“paquete”, em referência ao ciclo de 27 ou 28 dias que os packet boats
Brazileira ou Bahiarta levavam para singrar de Liverpool até o Rio.177

A onda consumista descrita pelo historiador nessa passagem permite compreender
melhor a cena construída pelo narrador, posto que o ciclo natural do aparelho reprodutor
feminino, que também impunha intervalos para a prática sexual, era compreendido pelas
próprias mulheres (e por seus parceiros) com base nos hiatos entre as atracações dos
navios comerciais no porto, o que acaba por igualar a mulher ao produto, aplicando a ela
a mesma dinâmica de desejo, expectativa e possível “consumo”. Não por acaso, a
personagem observa as mulheres e as vitrines com a mesma intensidade. Entretanto,
embora denuncie a reificação, o narrador por vezes reproduz o discurso hegemônico,
como se pode notar na caracterização da amante do deputado Castro:
Ainda hoje, depois de tantos anos de desgostos dessa relação
contínua pela minha luta íntima, precocemente velho pelo entrechoque
de forças da minha imaginação desencontrada, desproporcionada e
monstruosa, lembro-me – com que saudade! com que frenesi! – do
inebriamento que essa mulher deu aos meus sentidos, com o seu
perfume violentamente sexual, acre e estonteante, espécie de requeime
das especiarias das Índias... Ergueu-se e foi lentamente pelo corredor
em fora; e eu segui com o olhar a sua nuca tentadora com tonalidade de
bronze novo. Eu conhecia a legítima esposa do Castro. Que diferença!
Era quase uma velha encarquilhada, cheia de pelancas e fatuidade...178
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Percebe-se na cena que o narrador usa um procedimento similar àquele empregado
para descrever as mulheres da Rua do Ouvidor. A sensualidade do perfume não aparece
aqui apenas sugestionada, mas afirmada como “violentamente sexual”. As descrições que
se seguem completam-se pela comparação das mulheres com artigos que encontravam
seu valor no mercado colonial, como especiarias das Índias e bronze novo, reforçando o
aspecto reificado da personagem. De certo modo, o que as duas passagens revelam
conjuntamente é que a mesma prática predatória promovida pela expansão marítima
portuguesa, da qual fazia parte Pero Vaz de Caminha (o escrivão da esquadra de Cabral),
apenas se modernizou, substituindo as especiarias trazidas de fora por artigos
industrializados.
Na cena, a legítima esposa do deputado, por sua vez, é descrita como um objeto
inútil, desinteressante, por ter se tornado velho, o que realça a dualidade entre a vida
oficial (casamento) e vida paralela (amante), contrastando a falsa moralidade com a
prática da sociedade burguesa, em que uma ou outra função feminina coloca a mulher à
disposição do homem179. A reposição do pensamento reificante pelo narrador que o
denuncia comprova a permanência do problema. Não por acaso, depois de abandonar o
livro e se tornar deputado, Isaías desfilará com mulheres por Flamengo e Botafogo, como
se fossem artigos de luxo desejados pela sociedade, tal como relatado por Lima Barreto
(personagem/editor) em seu prefácio.
Retornando às considerações sobre a Rua do Ouvidor, o escrivão ironicamente
animiza180 a mercadoria, fazendo-a falar, de modo a denunciar a alienação pelo consumo,
que era o leitmotiv do Rio de Janeiro naquele período:
Parava diante de uma e de outra, fascinado por aquelas coisas
frágeis e caras. As botinas, os chapéus petulantes, o linho das roupas
brancas, as gravatas ligeiras, pareciam dizer-me: Veste-me, ó idiota!
nós somos a civilização, a honestidade, a consideração, a beleza e o
saber. Sem nós não há nada disso; nós somos, além de tudo, a majestade
e o domínio!181

A síntese da passagem de Isaías pela Rua do Ouvidor descreve o trabalho alienado
relacionado à sobrevivência do operário e à sustentação do modelo econômico,

“[O casamento é] a mais vil das prostituições, às vezes por parte de ambos os cônjuges, porém, muito
mais habitualmente, por parte da mulher; esta só se diferencia da cortesã habitual pelo fato de que não aluga
o seu corpo por hora, como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez, para sempre, como uma
escrava.” ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1984. p. 197.
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distanciando assim o indivíduo de uma consciência de si e de sua própria produção182. A
mercadoria está aqui fetichizada183, desvinculada do trabalho e tomada pela simbologia
do mundo burguês, limitada a seu valor de troca e muito distante de seu valor de uso. O
homem se torna o “idiota”, e a mercadoria, sua suserana, como se pode notar pelo uso do
modo imperativo. Os valores morais da sociedade burguesa a priori vinculados ao
desenvolvimento da razão humana se esvaziam e se convertem em uma simbologia
superficial ligada à posse de bens de consumo; simbologia, no entanto, da qual não se
pode escapar: “Sem nós não há nada disso”. Dessa forma, o narrador nos apresenta um
mundo completamente reificado, no qual os trabalhadores, as mulheres e os pobres em
geral não são senão objetos em meio a tantos outros que compõem o cenário por onde
circula o capital. Enquanto a consciência do protagonista regride, assimilando tudo e
todos ao seu entorno como produtos a serem consumidos, a consciência do narrador
avança na rememoração que denuncia esse processo de embrutecimento.
Nesse sentido, podemos perceber a influência do espaço sobre a personagem não
de uma perspectiva determinista, mas como reveladora da ação das forças históricas
dominantes sobre a psique dos indivíduos. A dupla temporalidade, que contrasta a
alienação passada e a desalienação presente, evidencia o distanciamento crítico em
relação a uma perspectiva fixa e irremediável da ação do meio. Contudo, se o espaço
influencia a personagem, do mesmo modo a subjetividade da personagem altera sua
percepção do espaço. Uma vez estando Isaías destituído de proteção, com poucos meios
para sobrevivência e residindo no subúrbio, as áreas desenvolvidas do centro da cidade,
anteriormente sedutoras, transformam-se a seus olhos em zonas hostis a serem evitadas:
Saía, mas evitava a Rua do Ouvidor e o Laje da Silva, que passara
a tratar-me de outro modo. Dei em passear de bonde, saltando de um
para outro, aventurando-me por travessas afastadas, para buscar o
veículo em outros bairros. Da Tijuca ia ao Andaraí e daí à Vila Isabel;
e assim, passando de um bairro para outro, procurando travessas
despovoadas e sem calçamento, conheci a cidade – tal qual os bondes a
fizeram alternativamente povoada e despovoada, com grandes hiatos
entre ruas de população condensada, e toda ela, agitada, dividida,
convulsionada pelas colinas e contrafortes da montanha em cujas

“O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos dominados;
com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de
cada indivíduo consigo mesmo. Ele se reduz a um ponto nodal das relações e funções convencionais que
se esperam dele como algo objetivo. [...] As inúmeras agências da produção em massa e da cultura por elas
criada servem para inculcar no indivíduo os comportamentos normalizados como os únicos naturais,
decentes, racionais.” ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max, op. cit., p. 35.
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vertentes crescera. Jantava, uns dias; em outros, almoçava unicamente;
e houve muitos que nem uma coisa ou outra fiz.184

A mesma ambiguidade expressa na primeira visão de Isaías ao desembarcar na
cidade reaparece nesse excerto, não mais tomada de espanto, mas reveladora de uma
consciência que une personagem e narrador em uma mesma direção. A hostilidade das
zonas desenvolvidas, que anteriormente era direcionada aos pobres, recai sobre o próprio
Isaías, que, no excerto, parece ter alcançado uma significativa consciência de classe, a
qual, no entanto, não deixará de pendular em direção ao polo oposto nos capítulos
subsequentes. Toda a realidade está cindida na cena: as refeições alternadas, a população
dividida, a Rua do Ouvidor e o bairro da Tijuca. Isaías deambula185, mas parece não
encontrar um lugar em que possa se fixar. O que o caracteriza é o próprio movimento
constante entre as duas zonas, o que confere ao seu sobrenome, “Caminha”, sentido de
verbo. Em outras palavras, o caminhar sem rumo entre áreas desenvolvidas e esquecidas
expressa ao mesmo tempo a falta de um norte da personagem, privada de seus primeiros
ideais, e a dificuldade de integração que alcança também o narrador. O isolamento
imposto se torna também hábito, referenciado pelo tratamento de Laje da Silva e pela
“procura” de travessas despovoadas simultaneamente. Assim, os hiatos entre as zonas
centrais e as suburbanas parecem expressar, no romance, o próprio insulamento186 de
Isaías Caminha.
Não cabendo, por agora, nos alongar sobre as motivações da sensação de
isolamento, as quais veremos ao tratarmos das representações da sociabilidade no
romance, sigamos analisando como o espaço medeia as manifestações de tal sentimento
pelo narrador. Para compreendermos melhor a noção de insulamento empregada por
Osman Lins, podemos recorrer ao momento em que o escrivão descreve seus sentimentos
logo após ser recusado para uma vaga de emprego por um padeiro, sem nenhuma
justificativa ou motivo explícito. Sentindo-se privado dos meios de vida, o jovem Isaías
observa a paisagem urbana:
Eu tinha uma imensa lassidão e uma grande fraqueza de energia
mental. Quis descansar, debrucei-me na muralha do cais e olhei o mar.
Estava calmo; a limpidez do céu e a luz macia da manhã faziam-no
184
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aveludado. Os últimos sinais da tempestade da véspera tinham
desaparecido. [...]
Havia satisfação e felicidade no ar, uma grande meiguice, em
tudo respirava; e isso pareceu-me hostil. Continuei a olhar o mar
fixamente de costas para os bondes que passavam. Aos poucos ele
hipnotizou-me, atraiu-me, parecia que me convidava a ir viver nele, a
dissolver-me nas suas águas infinitas, sem vontade nem pensamentos;
a ir nas suas ondas experimentar todos os climas da terra, a gozar todas
as paisagens, fora do domínio dos homens, completamente livre,
completamente a coberto de suas regras e dos seus caprichos... Tive
ímpetos de descer a escada, de entrar corajosamente pelas águas
adentro, seguro de que ia passar a uma outra vida melhor, afagado e
beijado constantemente por aquele monstro que era triste como eu. Os
elétricos subiam vazios e desciam cheios. [...] Os bondes continuavam
a passar muito cheios, tilintando e dançando sobre os trilhos.187

Essa passagem, que parece uma reformulação das primeiras impressões de Isaías
sobre o Rio de Janeiro, revela por seu turno uma consciência mais acurada da
personagem. O narrador não registra um desaparecimento da atmosfera de “sonho” da
cidade avistada de longe. A diferença não está no ambiente, mas na subjetividade que o
apreende. Isto é, a “meiguice”, a “felicidade” e a “satisfação” que pairavam no ar se
tornaram “hostis”, em vez de “penetrá-lo” e “embebê-lo” como anteriormente. Ou seja,
uma vez consciente de sua marginalização, a sensação de pertencimento e a esperança de
integração social se desfazem. Separam-se, a princípio, os movimentos externos e
internos. Isso se dá porque os aspectos positivos ali representados estão reservados ao
“domínio dos homens”, do qual ele, agora, se sabe excluído. Daí o ato de “virar as costas”
para os bondes e contemplar o mar. É neste que ele encontrará refúgio e que o narrador
projetará seus estados de espírito. O narrador barretiano, neste e noutros romances, simula
uma similaridade, uma fusão com a natureza por meio de descrições plásticas e objetivas,
mas não deixa de alertar o leitor sobre a relatividade dessa interação, como indica, no
excerto, o emprego do verbo “parecer”: “parecia que [o mar] me convidava a ir viver
nele”. Assim, a recusa da personagem ao modo de vida regente, e sua afinidade com
paisagem natural gera um contraste que desvela a pequenez das construções humanas
diante dos elementos da natureza.
A cogitação de suicídio por parte do protagonista, fruto do seu embate com a
sociedade de classes e o racismo, configura-se como uma tentativa de encontrar um lugar
de pertencimento, no qual, em vez de ser maltratado, seria “afagado e beijado”. Essa
busca por acolhimento, conforme explica Osman Lins, resulta de uma espécie de
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compensação do indivíduo isolado, que, “não [sendo] capaz de [se] soldar a nenhum
[outro]”188, cria “correspondências com a paisagem”189. É sobre essa sensação do
narrador que Lilia M. Schwarcz se debruçará para afirmar o suposto “não lugar” do negro
na sociedade republicana, noção que discutiremos adiante.
Retornando à questão do insulamento do protagonista, é possível verificar que ele
resulta de uma compreensão crítica da realidade e de si, que se impõe mesmo após a
ascensão de Isaías em O Globo. Isto é, apesar da alienação e da adequação àquela
sociabilidade, a consciência crítica conquistada por meio da experiência interpela a
personagem, que é tomada por episódios de mal-estar, os quais interrompem o seu
contentamento190. Mais uma vez, é o contato com a paisagem que o fará refletir sobre sua
posição e, por fim, se decidir a voltar para o Espírito Santo. Em um passeio ao subúrbio
com Ricardo Loberant e Leda, uma prostituta italiana, o narrador recordará o choque entre
sua vida “brilhante” e sua criticidade:
Chegamos afinal a uma casa. Lembrei-me da minha casa paterna.
Era o mesmo aspecto, baixa, caiada, uma parte de tijolos, outra de pau
a pique; em redor, uma plantação de aipins e batata-doce. Deram-nos
água, ofereceram-nos café e continuamos para o Galeão que estava
próximo. Quando chegamos à praia, o dia tinha agonizado de todo.
Fomos a uma venda, pedimos algumas latas de sardinha, pão e vinho.
Fomos servidos em velhos pratos azuis com uns desenhos chineses e as
facas tinham ainda aquele cabo de chifre de outros tempos. À vista
deles, dos pratos velhos e daquelas facas, lembrei-me muito da minha
casa, e da minha infância. Que tinha eu feito? Que emprego dera à
minha inteligência e à minha atividade? Essas perguntas angustiavamme.[...]Lembrava-me da vida de minha mãe, de sua miséria, de sua
pobreza, naquela casa tosca e parecia-me também condenado a acabar
assim e todos nós condenados a nunca ultrapassar.191

O passeio, que tinha por objetivo o gozo e o prazer, sofre um revés em razão dos
estímulos visuais do cenário sobre o protagonista, que vê na casa de pau a pique e nos
objetos uma semelhança com a moradia miserável da infância. Percebamos que o
deslocamento espacial em sentido regressivo (da capital ao subúrbio/interior) em relação
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ao primeiro capítulo traz à tona não apenas uma paisagem parecida, como coloca também
em cena os outros elementos que abrem o romance: os desejos iniciais do jovem estudante
e a imagem da mãe, vistos agora, porém, por um sujeito desiludido. A oposição entre a
casa e a venda revela ainda a ambivalência de Isaías entre uma suposta solidariedade
suburbana, manifestada pelo verbo “dar”, e a adesão à vida capitalista, em que não há
partilha, e sim a mercantilização. Os alimentos comprados, pães e peixes, compartilhados
entre Loberant, Leda e Isaías, parecem aludir ironicamente à passagem da multiplicação
do alimento feita por Jesus Cristo192. A partilha entre um proprietário, um homem
subalterno e uma prostituta, ao invés de remeter, no entanto, à harmonia e à solidariedade
bíblicas, expõe acidamente a comercialização dos itens do milagre, denunciando a
reificação do mundo e a impossibilidade de uma comunhão real na sociedade
estratificada.
De modo análogo, a tomada de consciência de Isaías, que se dá em duas etapas –
a casa de pau a pique e a venda na praia –, parece consubstanciada nos elementos que ele
bebe em cada ambiente – a água e o vinho193 –, em uma nova imagética cristã, difundida
popularmente por meio de uma expressão (“mudar da água para o vinho”) indicativa de
uma transformação brusca, por meio da qual o protagonista muda de alienado a crítico,
de reificador a humanizador etc. Aqui, porém, o sangue de Cristo nada pacifica; ao
contrário, ele realça a miserabilidade pregressa do protagonista e a crise de consciência
que o assalta.
Além disso, as lembranças da casa materna que ressoam na louça e nos talheres
em que ele foi servido permitem ao narrador elaborar uma identidade com sua progenitora
(talvez a mais marcante do romance) e revisar as impressões sobre a mãe registradas no
primeiro capítulo, de que a tristeza percebida nela advinha da falta de estudo formal
(“porque não sabia, como [seu] pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a
natureza da chuva”194), uma vez que agora Isaías compreende as forças sociais que a
oprimiam e tem de se haver com elas. Essa revisão é complementada pela figura de
Loberant, que, embora exercesse o domínio sobre as personagens pobres – tal como o pai
de Isaías –, se revelou verdadeiramente ignorante durante o passeio pelo subúrbio: “o
diretor, no meio daquelas vidas todas [plantas e animais], não lhes sabia o nome, nem
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serventia, nem a importância”195. A condenação de si mesmo se transforma em uma
condenação de todos os pobres, fadados a “nunca ultrapassar” sua situação miserável.
Esse compartilhamento das mazelas aflora a sensibilidade do narrador, que estende seu
olhar humano às outras personagens femininas:
O carro atravessara o Largo da Lapa e o seu caminho foi
interrompido por uma aglomeração de populares. Da caleça, pude ver o
que havia. Era uma mulher das muitas que povoam o largo e
proximidades, que ia entre dois soldados. Recordei-me que já tinha
visto aquela fisionomia. Esforcei-me por lembrar. A minha vida
começou a desfilar e quando cheguei à casa da italiana, lembrei-me que
era a amante do Deputado Castro. Perguntei então a mim mesmo por
que não casara aquela rapariga, por que não vivera dentro dos costumes
tidos por bons. Não achei resposta, mas julguei-me, não sei por que, um
pouco culpado pela sua desgraça.196

Na cena, Isaías sente culpa ao ver a ex-amante de Castro maltrapilha e escoltada
por policiais197. O distanciamento entre eles se dá compulsoriamente, pois ela caminha
pela rua e ele a vê da carruagem que o levou em direção oposta, o que demonstra a
relatividade da identificação entre eles. A cena contrasta a própria perda de proteção dela,
que, como Isaías, foi abandonada pelo deputado, que partiu para São Paulo, e a relação
clientelista do protagonista com seu patrão, que o resgatou do total abandono e impediu
um desfecho como o dela. A denúncia da situação das mulheres pobres é expressa na
sentença “era uma [...] das muitas que povoavam o largo”, como se o narrador antevisse
nela também o futuro de Leda, da mesma maneira que sua mãe antevira o seu quando de
sua partida:
De quando em quando, ela lançava-me os seus olhos aveludados,
redondos, passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me.
Supus que adivinhava os perigos que eu tinha de passar; sofrimentos e
dores que a educação e inteligência, qualidades a mais na minha frágil
consistência social, haviam de trair fatalmente. Não sei que de raro,
excepcional e delicado, e ao mesmo tempo perigoso, ela via em mim,
para me deitar aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e orgulho.
Aos seus olhos – muitas vezes se me veio a afigurar – eu era como uma
rapariga, do meu nascimento e condição, extraordinariamente bonita,
vivaz e perturbadora... Seria demais tudo isso; cercá-la-ia logo o
ambiente de sedução e corrupção, e havia de acabar por aí, por essas
ruas...198

A cena, formulada completamente sobre pares opostos, põe às claras não apenas
as semelhanças de nascimento entre o narrador e a amante de Castro, igualmente de
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origem pobre e negra, mas também a sedução de ambos pelo ambiente de “corrupção”
que os levou à degeneração e à infelicidade. “Amor e espanto”, “piedade e orgulho”,
“educação e frágil consciência social” são dualismos que o narrador desalienado
compreende como síntese de sua trajetória. A comparação entre a sua inteligência e a
beleza de uma moça, ambos responsáveis por suas “degenerações”, revela a cooptação
das pessoas pobres pelas elites, que se aproveitavam de suas qualidades e, uma vez
perdido o interesse, descartavam-nas à própria sorte. A relação entre Isaías e Loberant,
por exemplo, é uma clara expressão dos benefícios concedidos pelas classes abastadas
por puro capricho de exibir as qualidades dos subalternos como se fossem itens exóticos
que elas possuíam: “Enchia-me de atenções e dinheiro. Levava-me a toda a parte,
gabando-me o talento e o caráter”199. Retornando ao capítulo final, na continuidade dos
acontecimentos, o narrador relatará sua chegada à casa da Leda:
O carro chegou e eu saltei para ajudar Leda a apoiar-se. Paguei
ao cocheiro e, na calçada, ela perguntou-me:
— Não entras?
— Não, obrigado.
Insistiu várias vezes, mas recusei. [...]200

O distanciamento entre ele e Leda, diferentemente do anterior, se dá de forma
consciente, diante da própria culpa por não ter “casado” com a outra mulher. Mais uma
vez se chocam duas realidades, agora por meio dos modos de relacionamento, um
vinculado à vida regrada, e outro ao modo degenerado da vida burguesa. Assim, ele
percebe que as mazelas alcançavam tanto a mulher negra quanto a estrangeira branca,
revelando que a classe de pobres também incluía imigrantes sem capital, o que pode ser
compreendido como uma amplificação de seu intento inicial, exposto no prefácio do
romance, de denunciar o racismo por meio da narração de sua própria trajetória. O
conflito entre o passeio com a prostituta italiana e a recusa em se deitar com ela (como
manifestação de sua consciência e culpa) revela ao leitor a compreensão crítica de quem
se arrepende e se abstém de influenciar o destino da estrangeira, recusando-se, portanto,
a reproduzir a atitude do deputado Castro.
A conclusão do capítulo não poderia ser mais elucidativa sobre os entrechoques
internos da personagem e a melancolia que deles frutifica:
— Então? perguntou maliciosamente.
— Deixei-a em casa.
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— Pois se eu me tinha separado de vocês de propósito... Tolo!
vamos tomar cerveja...
Antes de entrar, olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado,
esquecido de que a nossa humanidade já não sabe ler nos astros os
destinos e os acontecimentos. As cogitações não me passaram...
Loberant, sorrindo e olhando-me com complacência, ainda
repetiu: — Tolo!201

O contraste entre o sentimento desolado da personagem e a malícia de Loberant,
que incentiva os prazeres mundanos – sexo e cerveja –, expressa por si só a constatação,
por parte do narrador, da supremacia da vida prática burguesa sobre a vida idealizada e
os conceitos morais que a regiam. A impossibilidade de buscar indícios do destino no céu
nasce de uma consciência que, tendo também face mítica, não descarta os sinais da
natureza, apenas se julga incapaz de interpretá-los. Isto é, do mesmo modo que o
protagonista havia mirado o céu antes de sua partida do interior, o fez antes de seu
regresso a ele. Contudo, se na primeira vez se deixou guiar por seus ingênuos desejos,
agora, amargurado, não ousou interpretar o céu, sabendo-se distante dele. Ou seja, a cena
registra, ainda que intuitivamente, o mundo desencantado, no qual o homem perde a
capacidade de lidar com os elementos míticos e de comungar com a natureza.
Vale destacar que alguns componentes da paisagem do capítulo de abertura
retornam no encerramento da cena; por exemplo, aves negras, semelhantes àquelas que
levaram Isaías a decidir por sua partida ao Rio de Janeiro, reaparecem como simples pano
de fundo para o deslumbramento da italiana:
Um bando de tiés esvoaçou por nós e a italiana perguntou:
— Mas os há mesmo assim? E ficou um instante surpreendida
que houvesse ainda daqueles pássaros nas proximidades de tantas
modistas. A noite chegara-nos cheia de opressões e desejos. [...]202

A passagem da conotação à denotação da revoada dos pássaros aqui figura o
próprio desencantamento do mundo. De outro modo, se antes a personagem procurava se
integrar à natureza cheia de significados, agora a vê distanciada, sem nenhuma
profundidade, na qual um bando de pássaros nada mais é do que um bando de pássaros.
Contraditoriamente, o misticismo não se perde na representação que identifica a
personagem e a noite, o que indica que, mesmo desiludido, o narrador não superou de
todo a sua dualidade e a sua condição ambivalente.
Resumidamente, no último capítulo, que parece ser uma retratação do escrivão, é
pelo deslocamento espacial ao subúrbio que se dá o choque conscientizador. Assim,
201
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completa-se o movimento de refreamento, na decisão de Isaías de retornar à terra natal.
Na partida, ele estava iludido e alienado; no retorno, desiludido e consciente. Se
considerarmos seu novo deslocamento ao Rio de Janeiro mencionado no prefácio da
segunda edição das Recordações (“Isaías tem passeado pelo Rio com belas fatiotas, já foi
ao Municipal, frequenta as casas de chá e, segundo me escreveu, vai deixar de ser
representante do Espírito Santo, na Assembleia Estadual, para ser, na próxima legislatura,
deputado federal”203), podemos supor um movimento cíclico que tende a se repetir
indefinidamente. Tal movimentação revela uma dificuldade de enraizamento de Isaías
Caminha nos territórios da capital, mas também no subúrbio e no interior, e ressoa ainda
a indefinição de seus desejos, de sua consciência, de suas relações etc. Em suma, assim
como no ritmo da narrativa, o movimento de expansão e refreamento se reproduz na
relação entre a personagem e o espaço, como tentamos demonstrar.

3.2. Os limites do esclarecimento

Ao longo dos tópicos anteriores, abordamos alguns aspectos formais do romance
que, acreditamos, contribuem para uma melhor compreensão de seu conteúdo e de sua
estrutura. Entre eles, destacam-se a dualidade constitutiva do narrador e o movimento
pendular da consciência do protagonista, ambos expressões de um comportamento que se
vincula à sua fisionomia de classe. No tópico anterior, procuramos revelar o
funcionamento dessas oscilações por meio da relação entre o espaço e a consciência da
personagem, que varia conforme seu deslocamento ao longo da narrativa, reforçando a
ambivalência como um princípio formal das Recordações.
Agora, ainda abordando a configuração espacial, procuraremos mostrar outro
recorte que relaciona a luminosidade do cenário descrito pelo narrador ao processo de
desalienação e alienação da personagem Isaías. Essa perspectiva, que evoca trevas e luzes,
parece dialogar com a tradição ocidental, quer pelo viés religioso da doutrina judaicocristã204, quer pelas noções racionalistas da filosofia platônica, explicadas no
emblemático “Mito da caverna”205, e até mesmo pela etimologia da corrente que
203
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fundamenta o pensamento moderno: o Iluminismo206. Isto é, no âmbito da cultura
ocidental, as luzes e sombras simbolizam, tradicionalmente, desde oposições
maniqueístas entre o bem e o mal até intenções racionalistas entre saber científico e
obscurantismo.
De tal perspectiva, cabe destacar, mais uma vez, a oposição que abre o romance:
a sabedoria abstrata do pai do narrador, vinculada ao pensamento científico, e a aparente
ignorância de sua mãe analfabeta, que, adiante, é figurada como dona de um
conhecimento adquirido pela experiência.
O processo de desencantamento do protagonista se dará como uma reposição
constante dessa oposição: de um lado, suas idealizações pautadas pela ideologia burguesa;
de outro, a experiência demolidora que as desmistifica.
No contexto do Rio de Janeiro do início do século XX, recriado por Lima Barreto
nas Recordações, as “luzes” eram reivindicadas pelas classes dirigentes como um
sinônimo de civilização. Essa percepção se dá tanto no campo abstrato da ideologia
quanto de modo literal na reurbanização da cidade207. Isto é, ao mesmo tempo que o
discurso hegemônico toma forma científica e “racional”, a nova versão da cidade tem
entre seus símbolos de progresso a iluminação pública, na intenção de assemelhar a
capital brasileira a Paris, a Cidade Luz e símbolo da cultura europeia.
Assim, nas Recordações, o embate entre claridade e escuridão é recuperado por
Lima Barreto como um modo de discutir o pensamento hegemônico de seu período, bem
como as noções de civilização que guiaram as reformas impostas pelo prefeito Pereira
Passos ao Rio de Janeiro. Antes de mais nada, faz-se necessário observar a divisão
espacial criada pelo narrador ao rememorar, no início do segundo capítulo, seu primeiro
choque com a realidade ao deixar a casa materna e se deslocar para fora de sua cidade
natal. Trata-se do já mencionado racismo sofrido pelo protagonista na estação de trem,

autênticos os vultos monstruosos projetados nas paredes da gruta, os quais lhe causavam medo de tentar
superar sua prisão e se deslocar para fora daquele recinto. Argumenta o filósofo grego que, caso uma dessas
pessoas conseguisse se libertar e alcançar o exterior, após o incômodo que a luz causaria aos olhos, a
verdade se revelaria e, assim, ela poderia descobrir a falsidade de sua compreensão anterior. Ver, a respeito,
PLATÃO. A República. São Paulo: Atena, 1956. p. 287-291.
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essenciais no iluminismo: a ideia da luz-verdade, contraposta às trevas do erro, e a internacionalidade dos
philosophes, os que já sabem distinguir a verdade do erro.” BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 296.
207
“[No Brasil] Acompanhar o progresso significava somente uma coisa: alinhar-se com os padrões e ritmo
de desdobramento da economia europeia [...]. A imagem do progresso – versão prática do conceito
homólogo de civilização – se transforma na obsessão coletiva da nova burguesia.” SEVCENKO, Nicolau,
2006, p. 41-42.
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em que os tratamentos dispensados a ele e a um rapaz “alourado” foram diametralmente
opostos. Como observado por Alfredo Bosi208, a rememoração desse acontecimento é
precedida pela descrição da paisagem, que, da mesma forma, se distinguia entre zonas
saudáveis e anêmicas de acordo com o tratamento desigual dado pelo Sol:
O sol coava-se com dificuldade por entre grossos novelos de
nuvens erradias, distribuindo sobre as coisas que eu ia vendo, uma luz
e desigual.
Pelo declive suave de uma encosta, o tapete escuro do mato
aparecia mosqueado, com manchas arredondadas, claras e escuras,
salpicadas com relativa regularidade. Por aqui, por ali, trechos foscos e
baços contrastavam com tufos vivos, profundamente iluminados –
rebentos de vida numa pele doente.209

A iluminação desigual, segundo as conclusões de Bosi, pertenceria a uma
descrição pontual, que, contudo, a transcenderia, abarcando toda a motivação social do
romance. Assim, correspondem-se os espaços contemplados pelos raios solares e os
cabelos dourados do rapazola, tendo ambos a mesma sorte de desenvolver dignamente
suas potencialidades, enquanto as vegetações das zonas escuras e a pele negra teriam de
batalhar arduamente pela sobrevivência. Essa simbologia comporta, portanto, o acesso
aos meios materiais e institucionais de sobrevivência, garantidos a determinada parcela
da população, majoritariamente branca e rica, e negados a outra, normalmente negra e/ou
pobre. Aqui, reforça-se a ideia de predestinação, invertendo-a, no entanto, de grandiosa
em malfadada, como se o fracasso do protagonista fosse “naturalmente” determinado para
além da formação social defeituosa e segregadora que se pretende denunciar.
Essa separação entre os espaços tem um caráter ambíguo, pois, se por um lado a
luz reforça a simbologia tradicional como um elemento positivo, ou seja, a inserção e o
acesso aos meios de vida, por outro problematiza o modo pelo qual tal inserção se dá. Em
outras palavras, o acesso aos elementos da civilização deveria a priori ser garantido de
forma indiscriminada a todos os indivíduos, por meio da imparcialidade do aparato legal;
contudo, no contexto brasileiro do início do século XX, tal acesso era restrito a poucos
indivíduos e se dava, sobretudo, por meio de relações pessoais e de submissão aos
poderosos.
A correspondência entre a variação da claridade e o aspecto social do romance,
identificada pela aguçada percepção de Alfredo Bosi, ao que nos parece, não é, entretanto,
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pontual e faz referência à simbologia que opõe civilização e barbárie, ao passo que se
apresenta como um desdobramento da dualidade mítica e histórica do narrador (que é
Isaías e é Caminha) e que se manifesta em diversos outros momentos da obra.
Nesse sentido, podemos apontar brevemente no primeiro capítulo algumas
ambientações em que o narrador vincula a luminosidade às idealizações do protagonista,
para em outro momento desmascará-las. Recordemos a interação de Isaías com o lampião
logo após receber a carta de recomendação do coronel Belmiro, quando a iluminação,
como um oráculo, escreve a palavra “doutor” na parede para anunciar um futuro que
jamais chegaria: “De noite, no teto da minha sala baixa, pelos portais, pelas paredes, eu
via escrito pela luz do lampião de petróleo – Doutor! Doutor!”210.
No trecho, que novamente entrelaça racionalismo e superstição, o narrador inverte
a compreensão costumeira que relaciona a luminosidade a algo positivo e revelador,
transformando-a em falsa, mistificadora e, portanto, negativa, uma vez que as previsões
de doutoramento não se cumpriram.
Em oposição, o desdobramento da cena em que registra o racismo sofrido na
estação de trem é construído pelo escrivão por meio do mesmo contraste entre razão e
experiência, sendo a segunda elaborada por meio de uma correspondência forjada entre
o eu e a natureza:
Os esforços que fiz, mais espesso tornaram o capacete plúmbeo
que me oprimia o cérebro. O torpor tomou-me mais fortemente e por
fim dormi, dormi não sei quantas horas, não sei quantos minutos, pois
que, ao despertar, era boca da noite, e o crepúsculo cobria as coisas com
uma capa de melancolia por assim dizer tangível. Afagava, roçava pelas
minhas faces, tocava-me nas mãos de leve como uma pelúcia...211

A impossibilidade de racionalização da violência é bem representada aqui como
um “capacete plúmbeo”, paralisador da atividade cerebral que não poderia encontrar
nenhuma explicação lógica para o acontecimento. Ao mesmo tempo, a referência a tal
objeto remete à máscara de folha de flandres212, instrumento utilizado pela elite
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escravocrata para submeter os cativos. Dessa maneira, o narrador denuncia uma reposição
da opressão contra as pessoas negras no país pós-abolicionista, apontando a fragilidade
dos preceitos igualitários em voga no período. Ou seja, as luzes da razão se
descredibilizam diante da experiência do oprimido, que, condenado à “escuridão”,
encontra na face crepuscular da natureza uma ambiência maternalmente acolhedora.
Para entendermos a figuração do ambiente por meio do jogo cromático entre
claridade e escuridão, podemos recorrer às teorias de Theodor Adorno e Marx
Horkheimer presentes na Dialética do esclarecimento, uma vez que, nesse estudo, eles
demonstram como as luzes da razão iluminista acabam por cumprir um papel inverso
àquele a que se propunham, qual seja, a emancipação da humanidade213. Para isso, os
autores descrevem como o desenvolvimento da racionalidade na cultura ocidental voltouse para a dominação da natureza pelo ser humano, gerando uma instrumentalização do
pensamento que o separou da totalidade. Esse processo, em última análise, criou uma
reificação tão ampla que acabou por vitimar a própria humanidade, isto é, o uso do poder
da razão como domínio sobre os elementos naturais levou ao extremo a dominação de
uns indivíduos sobre os outros. Assim, ao simular uma unificação entre a subjetividade
da personagem e a paisagem, ao passo que suprime a racionalidade para dar destaque aos
sentidos, o narrador parece querer restabelecer a unidade perdida e responsabilizar o
processo racional e civilizatório por seu sentimento de isolamento.
Além da integração entre o sujeito e a paisagem, a penumbra, no romance, medeia
uma identificação do protagonista com as outras personagens marginalizadas no contexto
social republicano. Tomemos por base o episódio da delegacia, em que, após ser acusado
de furto no hotel onde estava hospedado desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, o narrador
lança um olhar humanizador sobre uma mulher pobre, levada a interrogatório por brigar
com uma vizinha pelos ovos de uma galinha:
A rapariga falava desigualmente: ora alongava as sílabas, ora
fazia desaparecer outras; mas sempre possuída das palavras, com um
forte aceno de paixão, superposto ao choro. As palavras saíam-lhe
animadas, cheias de uma grande dor, bem distante da pueril querela que
as provocara. Vinham das profundezas do seu ser, das longínquas partes
que guardam uma inconsciente memória do passado, para manifestarem
o desespero daquela vida, os sofrimentos milenares que a natureza lhe
fazia sofrer e os homens conseguiram aumentar. Senti-me comunicado
de sua imensa emoção; ela penetrava-me tão fundo que despertava nas
minhas células já esquecidas a memória enfraquecida desses
“O que nos propuséramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de
entrar num estado verdadeiramente humano, está se afundando numa nova espécie de barbárie.” ADORNO,
Theodor W.; HORKHEIMER, Max, op. cit., p. 11.
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sofrimentos contínuos que me pareciam eternos; e achando-os por
debaixo das noções livrescas, por debaixo da palavra articulada, no
fundo da minha organização, espantei-me, aterrei-me, tive desesperos e
cristalizei uma angústia que me andava esparsa.214

Para analisarmos esse excerto, partamos do projeto literário de Lima Barreto
reivindicado nas interpretações de Alfredo Bosi215 e Carlos Erivany Fantinati216, entre
outros. Haveria nele, a princípio, ao menos dois elementos que poderiam ser identificados
como manifestação do pensamento do autor. O primeiro seria a sinceridade em detrimento
das composições extremamente racionalizadas, manifestadas pela fala “desigual” da
mulher motivada pela dor, e não pela reflexão. O segundo seria o caráter empático que
permite ao narrador encontrar na dor do outro a sua própria, em comunhão com as
convicções de Lima Barreto de que “Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a
doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa”217. Pautado
por este último pensamento, Alfredo Bosi apontará uma “comunhão” de um passado
comum de “sofrimentos milenares”218 entre o narrador e a personagem, o que colocaria
em prática o projeto literário solidarista do autor. Não sendo essa perspectiva – no que
concerne a esse excerto – uma inverdade, faz-se necessário, contudo, observar como o
processo de identificação de classe se dá: mediado pela tonalidade “amarelada” de uma
sala mal iluminada, proporcionada pela paisagem exterior que prenunciava uma chuva.
Ou seja, mais uma vez o narrador simula a sua integração a outros elementos do espaço
por meio da baixa claridade. Não por acaso, as noções “livrescas” fornecidas a ele “à luz
do lampião de querosene”219 desaparecem e os sentidos se realçam, despertando as
“células enfraquecidas”, que sugerem novamente que a experiência é um modo eficaz de
aprendizado, enquanto os saberes teóricos se desmistificam. Daí a cristalização da
angústia como manifestação de uma consciência de si, das violências que se vinham
acumulando e das dificuldades que ele teria de enfrentar.
A natureza e a ação humana se confundem, e o narrador oscila em suas conclusões,
parecendo não conseguir definir-se sobre quem é o responsável pelas suas dores. A
princípio, afirma que os homens apenas aumentaram os sofrimentos milenares causados
pela natureza; depois, relativiza a afirmação formulando uma incerteza: “pareciam
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eternos”. Ao converter o que foi descrito como uma determinação do destino em simples
hipótese, o aspecto humano é realçado e a responsabilidade pela dor dos marginalizados
recai sobre a organização social e seus gestores:
A ela e ao meu abalo moral, juntavam-se a tonalidade amareleça
da tarde e o ambiente de forja para me dar um mal-estar nunca sentido.
Esperava o delegado, procurando devanear, sonhar, analisar-me, mas
era em vão: a inteligência não me obedecia. Havia em mim um grande
vazio mental, e a imagem que me vinha aos olhos era a da pobre mulher
a imprecar, sem nenhuma grandeza, contra o destino implacável, dentro
daquela feia e triste sala. De repente a treva fez-se mais espessa. Na sala
da delegacia acenderam as luzes, ao tempo que um relâmpago veio
iluminá-la instantaneamente. Ouviu-se um estalido agudo, um ronco de
trovão e, estremecendo, sentimos nós todos que um raio caíra nas
proximidades. A chuva começou a cair fracamente, sem a violência que
o rigor do céu ameaçava, quando a poderosa autoridade entrou. Passava
das seis horas; a opressão da atmosfera diminuíra muito e o calor
abrandara razoavelmente. Chegou e eu esperei ainda. Afinal, fui levado
à sua presença. Ao lado, em uma mesa mais baixa, lá estava o Capitão
Viveiros, o tal escrivão, muito solene, com a pena atrás da orelha, o seu
olhar cúpido e a sua papada farta. O delegado pareceu-me um medíocre
bacharel, uma vulgaridade com desejos de chegar a altas posições; no
entanto, havia na sua fisionomia uma assustadora irradiação de poder e
de força.220

A supremacia das invenções humanas como motivadoras da segregação entre os
indivíduos é evidenciada pela figura do delegado, que aparece para interromper a
identificação de Isaías com o outro. Ao contrário da correspondência simulada pelo
narrador entre seu eu passado, a mulher pobre e a natureza sombria, a autoridade poderosa
é acompanhada pelas luzes artificiais da delegacia, da claridade natural de um raio e do
suposto emblema de racionalidade: o título de bacharel. Estabelece-se, portanto, um
simulacro da hierarquia social, por meio do qual Isaías é rebaixado diante do servidor
público. A autoridade, todavia, é mais uma expressão da dualidade, posto que, ao mesmo
tempo que parecia um medíocre bacharel com desejos vulgares de ascensão, irradiava
poder e força assustadores. Essa dualidade manifesta o resultado do racionalismo
moderno, visto que a razão está instrumentalizada em função do título e da ascensão
social, e estes, por sua vez, as configuram em opressão e violência.
Embora esse excerto manifeste uma confluência entre o projeto solidarista de
Lima Barreto e as formulações de seu narrador, o que tem direcionado ao longo dos anos
uma parte dos comentadores das Recordações, faz-se necessário ressaltar ainda mais uma
vez as oscilações do escrivão Isaías Caminha (isto é, do narrador criado por Lima
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Barreto), que o fazem, por vezes, negar as intenções do projeto barretiano. Sendo assim,
observemos como ele nos relata um momento crucial para sua ascensão, a sua ida à casa
de Rosalina, um prostíbulo, onde encontrou seu ex-patrão em plena orgia, o que lhe
permitiu trocar seu silêncio por benefícios financeiros e por um cargo de jornalista − em
suma, pela ascensão social:
Em breve estava diante daquele grande imóvel, com os fortes
portais de granito, terminados em cariátides, parecendo em tudo uma
casa burguesa. Bati, veio o porteiro. Disse-lhe a que vinha, dei-lhe
dinheiro e entrei. Subi, acompanhado por ele.
[...]
Ao fundo do corredor, quase ao tomar uma pequena escada para
o segundo andar, dei com uma velha prostituta em camisa, polaca pelo
sotaque, de seios moles e quase sem pintura; àquela hora, a sua velhice
surgia hedionda, e escaveirada, com um hálito de túmulo. Assustou-se.
O porteiro sossegou-a. Subimos eu e ela. Quando nos sentiu só, ela
lixou-me com a sua pele, encostando-se muito a mim, passando o seu
braço sobre os meus ombros. Já no corredor, sob a luz de um bico de
gás meio aberto, considerou bem a minha fisionomia, a minha
mocidade, a falta de mulher que ela farejou logo; pegou-me
carinhosamente o rosto com as duas mãos e quis beijar-me...221

A princípio, destaca-se a formulação por meio da qual o narrador iguala o
prostíbulo a uma casa burguesa, isso porque, mais do que a fachada em granito e outros
elementos materiais que compõem a descrição, pode-se compreender que a comparação
se dá também pelo modus operandi da sociedade de classes, isto é, a reificação dos
indivíduos, o desfrute dos poderosos e a simulação de recato. Mais uma vez, a
luminosidade precária revelará a realidade por trás das aparências. Dessa vez, ela
desmistifica a condição da mulher-objeto que é vista sem maquiagem, o que revela sua
velhice, sua feiura e seu ar cadavérico. Tal imagem expressa a própria contradição entre
a exterioridade do espaço e seu interior. Isto é, a fachada bonita e o ambiente sombrio
correspondem à maquiagem e à velhice e, em última instância, à aparência e à essência
do regime liberal. Apesar da denúncia da falsa moralidade do sistema burguês, bem como
da objetificação dos sujeitos, Isaías não estabelece entre si e a prostituta polaca uma
identidade semelhante àquela demonstrada na delegacia. Portanto, a inserção espacial do
protagonista no prostíbulo corresponde à sua inserção (mesmo que parcial) na lógica
burguesa, reproduzindo a mesma visão reificante em relação ao outro.
Há uma passagem em que o escrivão descreve, no capítulo XI, a organização da
casa de cômodos em que morava e relembra a fragilidade de uma prostituta negra que,
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apesar de aguentar dias inteiros de fome, chorava à menor dor de dente. A humanização
da personagem levou a algumas afirmações, por parte da crítica, sobre o avanço de
consciência de Isaías e a sua identificação com os pobres, “independentemente de suas
cores ou nacionalidades”222. No entanto, o episódio da casa de Rosalina desmente tal
interpretação, uma vez que a identificação do estado calamitoso da prostituta não
promove sobre Isaías o mesmo olhar solidário. Para além de uma discussão moral, a qual
não interessa a este trabalho, tal variação demonstra como a personagem reproduz
dinâmicas opostas quando desalienada pela necessidade, no espaço suburbano, e quando
alienada à dinâmica de uma “casa burguesa”. A reprodução de termos pejorativos e
irônicos (“megera”, “pele de lixa” etc.) para se referir à prostituta polaca no momento da
rememoração evidenciam resquícios do aburguesamento de Isaías que ecoam na voz do
narrador.
A próxima cena que analisaremos da perspectiva dos contrastes entre luz e sombra
necessita de uma breve contextualização para ser compreendida. Como mencionamos
anteriormente, na segunda parte do romance, Isaías Caminha caracteriza de modo
rebaixado seus ex-colegas de redação do jornal O Globo por meio de técnicas de
figuração, entre elas a charge e a zoomorfização. Ao representar Aires d’Ávila, redatorchefe do jornal, o narrador se vale deste último recurso a fim de denunciar as limitações
intelectuais da personagem, bem como o caráter monstruoso de quem se envolve em
negociatas e incentiva até mesmo a violência, desde que receba benefícios 223. Passemos
ao excerto em que as sombras revelam a Isaías a verdadeira essência de seu antigo chefe:
Do meu lugar, via-lhe a ponta dos ombros e a Aires d'Ávila
inteiramente. O jogo de luzes projetava fantasticamente este último no
vão da parede defronte. A sua face alongava-se desmedidamente e o
crânio diminuía; o maxilar inferior avançava muito, o nariz ficava
colado ao superior e vinha terminar com ele; e tudo tomava uma posição
oblíqua, como se fosse uma imensa cabeça de porco. Escrevia, ora com
monóculo, ora sem ele; e fumava com a satisfação de um turco que
repousa do jantar para se fatigar no harém.224

O trecho apresenta uma ambiguidade na figura de Aires d’Ávila, que é ao mesmo
tempo homem e animal. Não um animal qualquer, mas um porco, cujo sentido pejorativo
está relacionado a ofensas de caráter ético e moral. O exercício de escrita faz com que o
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crânio reduza ao invés de se expandir, invertendo a representação esperada que se faz do
trabalho intelectual. Isto é, a representação da inteligência comumente se dá pela
expansão do tamanho da cabeça. Tal retração somada à zoomorfização aponta o exercício
do jornalismo como uma manifestação irracional, voltada não ao bem comum, à
informação, ao avanço da consciência coletiva, mas à satisfação própria, sendo
direcionado a objetivos individualistas e escusos225, daí a comparação elaborada ao final
do excerto: “fumava com a satisfação de um turco que repousa do jantar para se fatigar
no harém”. Além disso, as referências a determinados traços do rosto, como o “maxilar
avançado” e “o nariz colado ao superior” parecem uma referência irônica às teorias da
antropologia
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“cientificamente” o perfil dos criminosos com base em sua fisiologia. No contexto
brasileiro, essa e outras teorias pseudocientíficas foram usadas para uma inferiorização
dos negros e pobres em geral. Sendo assim, ao ironizá-las para criticar uma personagem
supostamente intelectual e influente, o narrador responde à arbitrariedade das definições
genéricas usadas como instrumento de exclusão social sempre contra as camadas mais
baixas e a denuncia. Cabe ressaltar que o aspecto dinâmico da sombra, mutável o tempo
todo, reforça a visão dual de Isaías sobre Aires d’Ávila, que se transforma em homem e
em animal sem, no entanto, fixar nenhuma das formas.
Para além dos elementos até então destacados, a perspectiva da meia-luz serve
ainda ao narrador para revelar sua própria reificação. Ao nos descrever a redação do
jornal, é por meio da sombra que o protagonista descobre elementos da escravidão que
persistem sobre a égide do trabalho livre:
Era uma sala pequena, mais comprida que larga, com duas filas
paralelas de minúsculas mesas, em que se sentavam os redatores e
repórteres, escrevendo em mangas de camisa. Pairava no ar um forte
cheiro de tabaco; os bicos de gás queimavam baixo e eram muitos. O
espaço era diminuto, acanhado, e bastava que um redator arrastasse um
pouco a cadeira para esbarrar na mesa de trás, do vizinho.
[...]Os redatores escreviam uns em cima dos outros; na revisão,
que ficava misturada com a composição, não se podia andar; e pela
noite os bicos de gás sem vidros iluminavam tudo aquilo lobregamente,
com grandes hiatos de sombras como um porão de navio. Pela sala em
que esses dois departamentos funcionavam, flutuava um forte odor de
urina, desprendido de um mictório, que existia entre duas caixas da
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tipografia. No dia que notei isso, não fazia oito que um artigo furioso
atacava o Governo pelas más condições higiênicas do Hospício
Nacional de Alienados.226

A descrição do espaço interno da redação aponta para uma referência transitória
entre o modo de trabalho pré-abolicionista e a idealização do trabalho livre. Sob a
iluminação “lúgubre” de “bicos de gás que queimavam baixo”, o trabalho intelectual
aparece de tal forma instrumentalizado que se assemelha a uma oficina industrial. Apesar
da separação do espaço em duas filas, todos os trabalhadores se confundem, como se
redatores e repórteres chegassem quase a se fundir, misturados como os próprios setores
da composição do jornal, trabalhando “uns em cima dos outros”, como se estivessem em
uma senzala ou em um “porão de navio” negreiro. Ao mesmo tempo, gozam os
trabalhadores de certas liberdades prazerosas, tal como a possibilidade de fumar durante
o expediente, ao passo que convivem com imposições desagradáveis, como as más
condições de higiene evidenciadas pelo odor de urina que infestava a redação. A indústria
moderna e o cativeiro se confundem para revelar as semelhanças práticas e a convivência
harmoniosa entre o liberalismo e o seu antípoda, a escravidão. Semelhanças figuradas
também na descrição da sala, que é estreita e comprida, sugerindo grandeza e limitação
simultaneamente. Assim, há um conflito entre a imagem externa do jornal, grandiosa e
supostamente alinhada com os padrões civilizatórios, e o seu apequenado funcionamento
interno, que impõe ao trabalhador as mesmas mazelas que se propõe a denunciar.
Vale ressaltar que, apesar da vida precária e pobre que Isaías levava como homem
livre e dependente no interior do país, a descrição de sua casa demonstrava certos
elementos de vida digna, a exemplo da arrumação e da higiene. Dito isso, a percepção de
elementos insalubres das condições de vida da redação causa a sensação no leitor de que
o trabalho livre na capital da República o aproximou mais da condição de escravo do que
a própria pobreza vivida na infância, o que dá a dimensão do teor de denúncia e de
desmistificação encampado pelo narrador.
Para finalizar esse recorte que se figura por meio do jogo de luz e sombra,
observemos o momento em que o escrivão relembra a convenção do jornal, que levou
todos os funcionários ao porto para receber um editor português, o qual seria incorporado
à redação:
O doutor Ricardo cumprimentou a alta autoridade e, a seu
chamado, foi-lhe falar. Além do ministro, intermeteu-se uma nova
personagem; um preto velho, quase centenário, de fisionomia simiesca
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e meio cego. Trazia na mão esquerda um caniço que distendia um arame
de pescaria; com a direita, auxiliado por uma varinha, vibrava
dolentemente a corda, enquanto balbuciava qualquer coisa. Ia de grupo
em grupo, tangendo o seu monocórdio extravagante. Cantava talvez
uma ária de uma extravagante beleza, certamente só percebida por ele
e feita pela sua alma para a sua alma... Tocava e esperava esmolas. Em
todas as fisionomias, havia decerto piedade, comiseração, e mais
alguma coisa que não me foi dado perceber. Era constrangimento, era
não sei o quê... O preto tinha os pés espalmados e, com a cecidez e a
velhice, andava de leve, sem quase tocar no chão, escorregava,
deslizava – era como uma sombra... Sob aquele sol muito forte, à
rebrilhante luz daquela manhã de verão, por entre tanta gente rica e
forte, aquele seu instrumento infantil, a puerilidade da música, o seu
aspecto de sombra, juntavam-se para dar um relevo cortante à sua
miséria e à sua fragilidade... Ele, com a sua resignação e miséria, e o
sol, com a sua força e indiferença, tinham um certo acordo oculto, uma
relação entre si quase perfeita. O negro ia... Ia tocando já sem forças a
plangente música das recordações do adusto solo da África, da vida
fácil de sua aringa e do cativeiro semissecular!227

Pouco antes dessa passagem, o escrivão nos conta que a presença dos funcionários
do jornal fora requisitada porque o proprietário queria demonstrar que na sua empresa
não havia distinções entre os trabalhadores, independentemente dos cargos que
ocupassem. Mas, sob a frágil ilusão de igualdade, pretendida não só pelo jornal, como
também pela propaganda republicana, insere-se como um intruso na cena um “preto
velho” com “aspecto de sombra”. O contraste entre a luminosidade e a escuridão, já
empregado em outras passagens, retorna. Isaías, ainda que apareça separado dos demais
empregados, está sob o Sol, e o negro velho, por sua vez, é mais do que alguém na
escuridão: é a própria personificação da sombra. Mais do que um distanciamento espacial,
a quase cegueira do idoso figura uma barreira praticamente intransponível, como sua
própria inserção no mundo das “luzes”. Desse modo, o que era até então luminosidade e
brilho é desmascarado pelo “acordo íntimo” do velho com o Sol. O desfile da personagem
despossuída e jogada à própria sorte desmente o refinamento e faz despontar a presença
ainda marcante do “cativeiro semissecular”. Isto é, a personificação da sombra alude à
herança escravista que desmente as aspirações do Brasil moderno e republicano,
sobretudo no que concerne à igualdade entre os sujeitos.
Assim, mesmo que o narrador busque uma identificação quase mítica pela
referência às raízes africanas (“solo da África”) e se compadeça da situação do preto
velho, sua posição, permitida pelo nascimento livre e pela sua formação, o diferencia
deste. Ao mesmo tempo, marca seu distanciamento de Loberant e dos demais presentes,
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a quem conscientemente denuncia. Há, portanto, uma confissão de seu entrelugar, já
anunciado pouco antes ao comentar sua chegada ao evento de recepção do editor
estrangeiro: “Inútil é dizer que fiquei de longe, sozinho, como sempre fiquei nessas coisas
e como parece ser meu destino ficar sempre”228. Portanto, a “nesga de céu azul”, a “sala
mal iluminada” e o “bico de gás meio aceso” (citados nas cenas que analisamos) indicam
o lugar social de Isaías: nem à sombra, nem à claridade, mas no hiato entre aquelas que
foram as duas classes orgânicas da sociedade estamental escravista – proprietários e
escravos –, uma organização social que ainda se impunha com força nos anos iniciais da
sociedade estratificada de classes.
É certo que as relações entre personagem e espaço que demarcam o fluxo de
consciência do protagonista nas Recordações nem sempre apresentam referências à
luminosidade do ambiente; todavia, quando ausentes, a oposição de conceitos
representados por esse jogo cromático as substitui, quais sejam: civilização e barbárie,
moderno e arcaico, esclarecimento e ignorância. Tradicionalmente, as luzes representam
o esclarecimento que desvendaria a verdade em um mundo de ignorância, como no
emblemático “Mito da caverna”, de Platão. Entretanto, ao contrário das personagens
apresentadas pelo filósofo grego, a falsa consciência e a realidade ilusória de Isaías
Caminha não foram construídas pelas sombras, mas pelas luzes da razão, pelas “noções
livrescas”, pelos ensinamentos do pai e da professora que o fizeram crer que igualdade,
mérito e autonomia estariam pretensamente garantidos pelo esclarecimento; ilusão logo
desmentida pelo choque incômodo com a verdade. Em suma, sem querer forçar a pena,
talvez seja possível dizer que estamos diante de uma inversão da alegoria das luzes
presente no “Mito da caverna”, uma vez que a razão se revela farsesca e a experiência,
sensata. Em outras palavras, é possível dizer que as Recordações apreendem a realidade
histórica em que foi produzida, a qual permite aos leitores de hoje - auxiliados pelas
teorias de Adorno e Horkheimer - compreender a falibilidade da função emancipadora e
civilizatória do esclarecimento,
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4. Idealizações e conflitos

4.1. O mundo dos homens pobres

Um dos elementos centrais do projeto barretiano invocados amplamente pela
crítica para justificar a figuração da vida dos pobres nas obras de Lima Barreto é a
solidariedade229. As afirmações são variadas, mas, de modo geral, confluem quanto à
defesa dos marginalizados por meio de um olhar humanizador que denuncia as mazelas
sociais do período republicano e defende suas vítimas. Não à toa, trabalhadores nacionais
e estrangeiros, a vida suburbana e as arbitrariedades das classes dirigentes durante o
processo de reurbanização do Rio de Janeiro são temas constantes dos romances e contos
do escritor. Uma vez que as intenções declaradas por Lima Barreto no “Amplius!”230 e
no “Destino da literatura”231 autorizam tais interpretações, não é descabido levar em conta
tal perspectiva. No entanto, é possível demonstrar que, no interior das Recordações,
elementos díspares que renegam uma perspectiva idealizada em relação aos pobres foram
igualmente figurados pelo escritor, compondo um cenário mais complexo do que um
simples contraste entre a zona central e o subúrbio, os jornalistas e os moradores do
cortiço, ou seja, supostas vítimas sociais e seus algozes.
O que as Recordações também colocam em evidência são os conflitos que
acontecem dentro da mesma classe social a que pertence o escrivão, que se configuram
como a busca de uma afirmação pessoal em detrimento dos seus semelhantes232. Na
sociedade do favor relatada no romance, a regra é conseguir alguma vantagem a qualquer
custo. De outro modo, é o individualismo um dos principais motores do capitalismo como
um todo e, sendo assim, também das camadas subalternizadas da população. Com isso,
as rivalidades entre seus membros se tornam recorrentes, inclusive pela aplicação da
violência física233, como veremos adiante.
Ao estudar a relação entre indivíduos pobres não escravos nas Memórias de um
sargento de milícias (1854), de Manuel Antônio de Almeida, Edu Teruki Otsuka
observou que “a sociabilidade dos homens livres pobres não se manifesta somente em
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relações comunitárias de vizinhança, ajuda mútua e cooperação, embora essas relações
existam e sejam um fator importante para a sobrevivência dos pobres, em circunstâncias
desfavoráveis [...] a sociabilidade da camada intermediária era igualmente marcada por
desavenças, rivalidades e agressões”234.
No entanto, se a rixa a que se refere o crítico mobiliza a maior parte das ações
daquele romance, nas Recordações ela se alterna com a solidariedade, revelando a falta
de solidez das relações retratadas como duas faces de uma mesma moeda. Alguns
excertos analisados anteriormente neste trabalho já esboçavam a relatividade das
identificações de Isaías Caminha personagem com uma ou outra camada da sociedade,
como a passagem em que ele encontra a prostituta na casa de Rosalina. Já o narrador, ao
mesmo tempo que se empenha em denunciar as mazelas sociais, parece não estar
inteiramente dissociado da ordem vigente; daí seu traço contraditório e oscilante, que a
reafirma e a combate em uma alternância permanente.
Partindo dessa perspectiva ambivalente, observemos algumas descrições do
narrador sobre os espaços sociais do Rio de Janeiro do começo do século XX, bem como
a relação entre o protagonista e os membros das classes que os compunham. Como ponto
de partida, tomemos por base o diálogo que Isaías teve com o coronel Figueira enquanto,
cheio de melancolia, observava a paisagem da capital republicana, momentos após ter
perdido a proteção clientelista que lhe dava arrimo, encontrando-se sozinho e sem
dinheiro:
Ao pôr-me à janela, lá vinha o velho Coronel Figueira, um
fazendeiro, sem bigode e barba cerrada, à antiga portuguesa, cheio de
mansidão na voz e orgulho no tratar.
— Está vendo a tarde, hein menino?
— Estou. — Como isto está mudado! Conheci isto quando ainda
era um brejo, um depósito de cisco... Havia barrancos, covas, capinzais...
As lavadeiras faziam disto coradouro... Acolá (apontou) estava o teatro,
o Provisório... Oh! o Provisório... Eu me lembro que... (eu era muito
rapaz, muito...) vim com meu pai assistir à “Sonâmbula”... Nunca vi uma
sala tão bonita... A Stoltz cantava... Nunca ouviu falar nela?
— Não senhor! E perguntei logo: O senhor é do Rio?
— Não, mas vinha quase sempre aqui. Meu pai tinha fazenda na
Raiz da Serra. Hoje, aquilo não vale nada, mas no tempo dele a estrada a
não tinha matado e era lugar rico... Conheço muito o Rio... Quando fui
para o Sul em 65, passei por aqui... O Imperador veio ver o desfilar do
batalhão... Eu ia triste, pensava em morrer... Não morri, voltei, estou
aqui... Está tudo mudado: Abolição, República... Como isso mudou!
Então de uns tempos para cá, parece que essa gente está doida; botam
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abaixo, derrubam casas, levantam outras, tapam umas ruas, abrem
outras... Estão doidos!!!
— Há quanto tempo não vem ao Rio, coronel?
— Desde 1882.
Semivazios, os bondes passavam ao chouto das bestas. Pelas
calçadas, um vaivém de gente animava a praça. À direita, a grande e
acaçapada fachada do quartel-general começava a recolher-se na sombra
mulheres maltrapilhas, aos grupos, negras, mulatas, brancas,
bamboleando as ancas, eram seguidas por soldados gingando. As calças
pareciam mais vermelhas e as mulheres mais sujas. Um coche de enterro
arrancava respeitosamente os chapéus aos transeuntes; um caminhão,
pejado de fardos, por instantes interceptava a marcha dos bondes, ao
desviar-se de uma andorinha que vomitava móveis, mal suspensos por
cordas à sua traseira... passava tudo isto sob os meus olhos tristes e
desalentados.235

A princípio, é necessário observar a sobreposição do espaço de duas versões do
Rio de Janeiro, um antigo e outro atual. Pelo empréstimo da voz do fazendeiro, o narrador
cria duas ambiências: uma idealizada e harmônica, e outra atual e hostil. O Rio antigo e
o coronel Figueira carregam em si elementos que se aproximam da configuração
geográfica e política da cidade natal de Isaías: o brejo, os barrancos, os capinzais, assim
como a simpatia do proprietário rural, lembram em tudo o espaço interiorano e a dinâmica
social que, nas palavras do narrador, o abraçava por suas “manifestações de inteligência
e trabalho”. O Rio atual, ao contrário, é descrito como um espaço de pura hostilidade. As
lavadeiras que compunham o cenário idealizado e antigo são substituídas por “mulheres
maltrapilhas”, e o contorno reificante da escravidão se amplia progressivamente das
“negras” às “mulatas” e dessas para as “brancas”. Essa universalização de tal aspecto
sugere ao leitor aquilo que, segundo Nicolau Sevcenko, seria como uma “democratização
da senzala”236, promovida pela República recém-proclamada e denunciada por Lima
Barreto. Antes de prosseguirmos, faz-se necessário observar mais profundamente a
disparidade criada pelo coronel entre os dois Rios de Janeiro.
A decadência do espaço urbano, entrevisto no último parágrafo do excerto, segue
em muitas direções: o ritmo pacato se torna acelerado, a descrição minuciosa passa a
amontoar referências modernas em uma circulação incessante de pessoas e mercadorias.
A referência artística representada pelo teatro desaparece em prol da circulação de bens
de consumo, e toda essa transformação tem, no texto, claros marcos divisórios: a Abolição
e a República. Isaías, frustrado e temeroso, encontra no coronel resquícios de sua antiga
proteção e na nostalgia do outro, a sua própria. De modo claro, o que o narrador coloca
235
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em cena é a ambiguidade de sua condição dependente e marginalizada, bem como as suas
idealizações. O passado vivido é um refúgio seguro, e o passado não vivido237, da capital
do Império, é idealizado como um lugar em que sua vida seria outra, mais harmoniosa e
menos sofrida – lugar em que o coronel e as lavadeiras, senhores e escravos,
compartilhariam o mesmo espaço sem rivalidades. O excerto é sugestivo porque invoca
a demolição dos sonhos de Isaías Caminha quanto à possibilidade de uma vida autônoma,
baseada na ideologia republicana, na igualdade formal perante a lei e em outras
concepções que deveriam transformar a realidade positivamente. As políticas de
reurbanização do governo positivista “botam abaixo”238 não apenas os antigos casarios
convertidos em cortiço, as ruas e vielas estreitas e as estruturas arcaicas, como também
os próprios preceitos do republicanismo. Percebamos como as primeiras idealizações do
jovem estudante, que apontavam para a modernidade e o futuro, são substituídas, às
escâncaras, por idealizações do passado imperial e rural, o que coloca em cena, mais uma
vez, uma variação entre expansão e refreamento, avanço e recuo.
Conforme as observações de Sevcenko, nesse período verificou-se “a tendência à
dissolução das formas tradicionais de solidariedade social, representadas pelas relações
de grupos familiares, grupos clânicos, comunidades vicinais, relações de compadrio ou
relações senhoriais de tutela”239. Tal reflexão nos abre um longo caminho interpretativo
sobre o significado do conceito de solidariedade no contexto histórico-social das
Recordações. A princípio, retomemos a passagem do ofício de lavadeira à
“democratização da senzala” para verificar uma complexidade das próprias relações
escravocratas, que, de algum modo, também eram hierarquizadas, a fim de entendermos
como elas se recompuseram na sociedade brasileira do começo do século XX.
Com efeito, a escravidão a priori representava uma diferenciação econômica e
social do indivíduo justificada pela origem étnica e pela cor da pele, o que significava, no
contexto brasileiro, uma transformação do negro em instrumento de trabalho, ou seja, um
objeto destituído de direitos de qualquer espécie. Entretanto, a reificação do escravo não
se configurou como absoluta. Ainda que as classes dominantes lhe negassem, objetiva e
subjetivamente, o reconhecimento de sua humanidade, o tratamento desigual de escravos
alocados em diferentes funções do processo produtivo criou uma disparidade entre os
próprios cativos, como se houvesse um escalonamento da reificação determinado pelo
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trabalho realizado por cada um. Assim, diferenciavam-se os chamados “negros da casa”
dos negros da senzala240. Enquanto estes eram submetidos a trabalhos pesados e tinham
uma expectativa de vida minguada, aqueles se ocupavam de funções ligadas à
manutenção da casa-grande, como era o caso de lavadeiras e cozinheiras, ou de cunho
técnico, por exemplo nos ofícios de artesão, ferramenteiro etc.
Nesse sentido, a suposta “democratização da senzala” promovida pela República
seria um rebaixamento oficial do escravo parcialmente humanizado à plena reificação. A
queda vivenciada por Isaías, por sua vez, teria sido ainda maior, posto que ele nascera
livre. Todavia, sendo a sobrevivência das pessoas pobres livres condicionada à
benevolência das classes abastadas, por muitas vezes os homens e as mulheres desse
grupo ocupavam, na ordem escravocrata, lugares inferiores ao de determinados escravos,
como assinalado por Emília Viotti da Costa241. Em outras palavras, já havia na sociedade
escravocrata marginalizações decorrentes da falta de proteção, que colocavam os
despossuídos em condições de completa penúria242 e que, pode-se dizer, se intensificaram
com o desenvolvimento da sociedade de classes, mas não foram criadas por ela. Sendo
assim, o que se democratiza após a Abolição, decretada em 1888, é a condição servil dos
indivíduos livres e pobres, cuja porção aumenta vertiginosamente não só pela quantidade
de escravos libertos, mas também pelo grande número de trabalhadores estrangeiros que
chegam ao país.
Desse modo, mais do que uma interação despretensiosa, a generosidade do
coronel e a amabilidade de Isaías registradas na cena significavam, no momento dos
acontecimentos, uma esperança de inserção pelo apadrinhamento, a qual foi frustrada
pelo furto do dinheiro do líder rural e a acusação que recaiu sobre o protagonista. Em
outras palavras, o que se entende por um desaparecimento da “solidariedade” no que
concerne às “relações senhoriais de tutela” mencionadas por Sevcenko não ratifica uma
compreensão ideal em que as ajudas são oferecidas de uma parte à outra de modo
despretensioso, mas se mostra como mais um desdobramento da dinâmica dos favores
persistente no período pós-abolicionista, o qual beneficia tanto o proprietário (que poderá
recorrer a qualquer momento ao favorecido, assenhorando-se de sua posição de mando)
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quanto o indivíduo pobre livre, que passa a se distinguir do escravo justamente pela
obtenção do favor.
Roberto Schwarz, ao analisar as personagens pobres livres nas Memórias
póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, desvenda a hierarquia existente
entre elas e como esta é ditada pelas classes dominantes:
Eugênia aliás não é propriamente pobre. Educada na
proximidade do mundo abastado, ela pode até fazer um bom casamento
e vir a ser uma senhora. Mas pode também terminar, como termina,
pedindo esmola num cortiço. Do que depende o desfecho? da simpatia
de um moço ou de uma família de posses. Noutras palavras, depende
de um capricho de classe dominante. Aí aponto nevrálgico, para quem,
como quase todo mundo, tivesse notícia dos Direitos do Homem –
ponto agravado ainda pelos termos extremados da alternativa entre
senhora e pedinte. Faltando fundamento prático à autonomia do
indivíduo sem meios – em consequência da escravidão o mercado de
trabalho é incipiente –, o valor da pessoa depende do reconhecimento
arbitrário (e humilhante, em caso de vaivém) de algum proprietário.
Neste sentido, penso não forçar a nota dizendo que Eugênia, entre
outras figuras de tipo semelhante, encerra a generalidade da situação do
homem livre e pobre no Brasil escravista.243

Eugênia, por ser uma personagem instruída, iluminada, destaca-se em seu meio,
mas ainda assim está inserida no contexto de dependência das classes dominantes, pois a
vemos, por fim, esmolando e ficando em pé de igualdade com as “mulheres maltrapilhas”
do período republicano, apenas por não poder contar com a boa vontade de algum
proprietário. Em outras palavras, o que definia o destino do indivíduo livre pobre na
sociedade escravista era sua relação com a elite econômica, e não sua capacidade ou seu
nível de instrução, como tratamos no primeiro capítulo. A mãe do protagonista, por seu
turno, se assemelha às “lavadeiras”, por ser uma trabalhadora doméstica protegida pelo
clientelismo da zona rural e que, por meio de seus arranjos, garantia certo grau de proteção
ao filho. Dessa maneira, o próprio Isaías se enquadra na mesma ambivalência de Eugênia,
pois, apesar de ser instruído, decaiu socialmente com a recusa do deputado Castro em
cumprir o favor, o que escancara a dependência das pessoas livres em relação às classes
proprietárias.
A reposição das relações clientelistas ao longo da República Velha da perspectiva
da dependência pode ser observada na descrição espacial da redação do jornal O Globo:
É outra mentira dos jornais que logo senti. Não há repartição,
casa de negócio em que a hierarquia seja mais ferozmente tirânica. O
redator despreza o repórter; o repórter, o revisor; este por sua vez, o
tipógrafo, o impressor, os caixeiros do balcão. A separação é a mais nítida
243
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possível e o sentimento de superioridade, de uns para os outros, é
palpável, perfeitamente palpável. O diretor é um deus inacessível,
caprichoso, espécie de Tupã ou de Júpiter Tonante, cujo menor gesto faz
todo o jornal tremer. Para ciência dos povos, porém, aquilo é “uma tenda
de trabalho onde mourejam irmãos”.244

A configuração do lema do jornal (“uma tenda de trabalho onde mourejam
irmãos”) nos remete à fraternidade (“irmãos”) da proposta ideológica burguesa, ao passo
que, no contexto brasileiro, podemos compreendê-lo como uma referência à “família”.
Isto é, se os funcionários são irmãos, o proprietário é o pai de todos. Não à toa, na redação
de O Globo há uma verdadeira disputa entre os iguais, que buscam a ascensão social por
meio da bajulação do patrão/proprietário, o qual é por eles endeusado. A “mentira” que
Isaías “logo sentiu” se desvela em uma nova oposição entre a teoria e a prática
republicanas – fraternidade e hostilidade – aplicadas agora à relação entre os
trabalhadores das empresas privadas. Há, portanto, uma representação dúbia do lema de
O Globo, que ao mesmo tempo remete ao mote liberal da Revolução Francesa e recompõe
o caráter patriarcal das relações de trabalho, evidenciado no papel provedor e autoritário
de Ricardo Loberant.
Deixando momentaneamente o jornal, observemos agora as supostas “dissoluções
de solidariedade” nas relações encarnadas pelos “grupos familiares” e pelas
“comunidades vicinais” referenciados por Nicolau Sevcenko, ou seja, nas relações dos
pobres entre si. Para isso, tomemos por base a caracterização da casa de cômodos no
subúrbio do Rio Comprido, na qual Isaías, sem emprego ou proteção, foi morar por ser
barato o aluguel:
Durante todo esse tempo, residi em uma casa de cômodos na
altura do Rio Comprido. Era longe; mas escolhera-a por ser barato o
aluguel. Ficava a casa numa eminência, a cavaleiro da Rua Malvino
Reis e, atualmente, os dois andares do antigo palacete que ela fora
estavam divididos em duas ou três dezenas de quartos, onde moravam
mais de cinquenta pessoas.
O jardim, de que ainda restavam alguns gramados
amarelecidos, servia de coradouro. Da chácara toda, só ficaram as altas
árvores, testemunhas da grandeza passada e que davam, sem fadiga nem
simpatia, sombra às lavadeiras, cocheiros e criados, como antes o
fizeram aos ricaços que ali tinham habitado. Guardavam o portão duas
esguias palmeiras que marcavam o ritmo do canto de saudades que a
velha casa suspirava; e era de ver, pelo estio, a resignação de uma velha
e nodosa mangueira, furiosamente atacada pela variegada pequenada a
disputar-lhe os grandes frutos, que alguns anos atrás bastavam de sobra
para os antigos proprietários.
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Houve noites em que como que ouvi aquelas paredes falarem,
recordando o fausto sossegado que tinham presenciado, os cuidados que
tinham merecido e os quadros e retratos veneráveis que tinham
suportado por tantos anos. Lembrar-se-iam certamente dos lindos dias
de festa, dos casamentos, dos aniversários, dos batizados, em que pares
bem-postos dançavam entre elas os lanceiros e uma veloz valsa à
francesa. À noite, quando entravam aqueles cocheiros de grandes pés,
aqueles carregadores suados, o soalho gemia, gemia particularmente,
dolorosamente, dolorosamente, angustiadamente... Que saudades não
havia nesses gemidos dos breves pés das meninas quebradiças que o
tinham palmilhado tanto tempo!
[...]
Num cômodo (em alguns) moravam às vezes famílias inteiras
e eu tive ali ocasião de observar de que maneira forte a miséria prende
solidamente os homens. De longe, parece que toda essa gente pobre,
que vemos por aí, vive separada, afastada pelas nacionalidades ou pela
cor; no palacete, todos se misturavam e se confundiam. Talvez não se
amassem, mas viviam juntos, trocando presentes, protegendo-se,
prestando-se mútuos serviços. Bastava, entretanto, que surgisse uma
desinteligência para que os tratamentos desprezíveis estalassem de
parte a parte.245

Mais uma vez o leitor depara com uma superposição de duas realidades que opõe
um passado majestoso a um presente degradado. O antigo palacete convertido em cortiço,
que ainda conserva alguma beleza dos seus tempos de glória, expõe a mesma
ambiguidade do narrador, que aspira na grandeza passada a uma inserção impossível na
realidade presente. O sonho de um doutoramento como modo de ascensão se choca com
a realidade segregadora que se impõe. Assim, a animização do espaço que “gemia [...]
dolorosamente, angustiadamente” ao ser pisado pelos pés dos trabalhadores braçais que
substituíram as festas majestosas do passado é uma projeção psíquica do próprio narrador,
que lamenta o contraste entre a situação realmente vivida e as idealizações que se
desfizeram. No espaço presente, corroído pelo tempo e ocupado pelas classes baixas, o
narrador enxerga um modo de sociabilidade solidário em que supostamente as diferenças
de toda sorte eram suprimidas em nome de proteção mútua e de troca de serviços. Tal
elemento tem autorizado, para parte da crítica246, a compreensão da literatura de Lima
Barreto como uma produção que procura, entre outros feitos, humanizar os pobres.
No entanto, a continuação do excerto nos aponta a contraface violenta desse modo
de sociabilidade, o qual, diante dos conflitos cotidianos, era suprimido e dava espaço a
“tratamentos desprezíveis”. Isto é, as relações solidárias das camadas baixas nascem mais
da necessidade de sobrevivência do que de uma sensibilização ou consciência classista
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que tais condições supostamente gerariam. Se por um lado as proteções mútuas permitem
momentos de convivência compartilhada e, por assim dizer, altruísta, por outro a lógica
competitiva reinante na sociedade faz com que essas mesmas personagens disputem os
bens materiais e se utilizem até mesmo da violência para vencer a batalha 247. Percebe-se
no excerto que, para além da proteção mútua, há uma representação de guerra fratricida
na caracterização do jardim, presente na imagem da mangueira “furiosamente atacada’’
pelas crianças que “disputam” seus grandes frutos, em uma lógica perversa da qual nem
mesmo os infantes escapam. Na sequência da cena, o narrador nos falará ainda das rixas
entre as crianças e a educação pela violência imposta por suas mães:
Vi aí, na casa do Rio Comprido, os mais disparatados casos; e,
pela manhã, aos domingos, quando me debruçava à janela, olhava
brincando no terreiro uma pequenada em que se misturava o sangue de
muitas partes do mundo. Em nenhum deles havia o gárrulo e a inocência
dos meninos ricos; quando não eram humildes e tristes, eram irritáveis.
Facilmente surgia uma rixa entre eles e o choro passava do contendor
vencido a ser geral entre todos, com os castigos infligidos pelas mães
aos culpados e não culpados.248

A “igualdade” anteriormente mencionada como um aspecto positivo de uma
hipotética solidariedade nascida da miséria, que suprimiria todas as diferenças étnicas,
retorna agora em sentido inverso. A menção às desinteligências que pareciam brandas se
converte em rixa e violência no modo de as crianças se tratarem e de as mães as
reprimirem. A educação pelo castigo alcança a todos, o que demonstra a normatividade
do comportamento violento entre as camadas sociais mais baixas. A agressividade e a
“irritabilidade” no seio das comunidades têm lugar desde a sociedade escravagista e se
originam da situação de desamparo dos homens livres pobres, conforme registra Maria
Sylvia de Carvalho Franco ao analisar aquilo que definiu como “código do sertão”249.
Portanto, embora o escrivão afirme que a miséria “prende solidamente os homens”, as
relações se demonstram, na verdade, instáveis.
A instabilidade das relações entre membros das comunidades vicinais ocorre
graças a um modo de vida dominado pela fragilidade social, em que os vínculos são
estabelecidos e destruídos rapidamente, pois não há interesses em comum, apenas
necessidades imediatas; daí a superficialidade das relações. Lembremos a relação entre
Abelardo Leiva e Isaías, que, tendo começado no cortiço, se desfaz prontamente quando
um e outro ascendem socialmente. Leiva, aliás, é uma personagem bastante representativa
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de tal comportamento, pois era revolucionária quando empobrecida, mas, passadas as
dificuldades, optou pelos luxos da vida burguesa, “indiferente aos destinos da turba”250.
Embora o narrador adote uma postura predominantemente favorável aos
despossuídos, confessa que também marcava o seu distanciamento em relação aos demais
moradores do cortiço:
De tal maneira é forte o poder de nos iludirmos, que um ano
depois cheguei a ter até orgulho da minha posição. Senti-me muito mais
que um contínuo qualquer, mesmo mais que um contínuo de ministro.
As conversas da redação tinham-me dado a convicção de que o doutor
Loberant era o homem mais poderoso do Brasil [...]. Participar de uma
redação de jornal era algo extraordinário, superior, acima das forças
comuns dos mortais; e eu tive a confirmação disso quando, certa vez,
na casa de cômodos em que morava, dizendo-o ao encarregado que
trabalhava na redação do O Globo, vi o pobre homem esbugalhar muito
os olhos, olhar-me de alto a baixo, tomar-se de grande espanto como se
estivesse diante de um ente extraordinário. As raparigas que residiam
junto a mim, lavadeiras e costureiras, criadas de servir, apelidaram-me
“o jornalista”, e mesmo quando vieram a ter exato conhecimento da
minha real situação no jornal, continuei a ser por esse apelido
conhecido, respeitado e debochado.
Fiquei enervado de orgulho pueril, tratando toda a gente com um
desdém sobranceiro [...].251

A cena retrata a baixa estratificação da sociedade brasileira daquele período por
meio do próprio lugar social de Isaías: ao mesmo tempo que se relacionava com um
“homem pobre”, ele tinha contato direto com “o homem mais poderoso do Brasil”252.
Isaías, por transitar entre os polos sociais, leva aos subúrbios os ecos das classes
proprietárias. O narrador, maduro e consciente, põe às claras a “ilusão” das compensações
abstratas253, uma vez que elas não superavam a semelhança estabelecida entre os
membros da mesma casa de cômodos; daí o adjetivo “pueril” para definir a inconsistência
das motivações de seu orgulho. Para isso, descreve a si mesmo por meio de uma referência
mítica similar àquela usada anteriormente para referenciar Loberant: se o patrão era um
deus, Isaías era igualmente um “ente extraordinário”. Isto é, ao estabelecer uma relação
com os outros indivíduos pobres, o jovem contínuo reivindicava uma superioridade
estabelecida como uma extensão do poder de seu patrão a si próprio. A reação dos
“Leiva parecia-me mais sincero na sua poesia palaciana e de modista do que nas ideias revolucionárias.
Não o julgava perfeitamente hipócrita; era a sua situação que lhe determinava aquelas opiniões; o seu fundo
era cético e amoroso das comodidades que a riqueza dá. Cessassem as suas dificuldades, elas
desapareceriam e surgiria então o verdadeiro Leiva, indiferente aos destinos da turba, dando uma esmola
em dia de mau humor e preocupado com uma ruga no fraque novo que viera do alfaiate.” BARRETO,
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vizinhos, ao aceitarem ou não esse poder, dá a dimensão exata da dualidade do
protagonista, agora condizente com a sua imagem social: ele era, a um só tempo,
“respeitado e debochado”. A dinâmica própria dos pobres livres pode ser mais bem
compreendida por meio dos comentários de Roberto Schwarz, ao discutir o papel dos
empregados nas Memórias póstumas de Brás Cubas:
Os subalternos encontrarão satisfações várias à sombra da
satisfação de seus protetores, e também na identificação com ela, o que
aos olhos de nossos pressupostos individualistas, que na matéria são
ingênuos, é o cúmulo. O leitor recorde o criado de Brás Cubas, que
gostava de aparecer à janela do palacete de seu patrão, para significar
“que não é criado de qualquer”. Eis um sentimento diferente e não
individualista da liberdade, a qual, para quem não tem meios de praticar
arbitrariedades em grande escala e por conta própria, consiste em andar
de carona na arbitrariedade alheia.254

A busca das classes subalternas por superioridade levava a uma disputa entre
iguais. Enaltecer a si e inferiorizar o outro era um modo de impor certa superioridade, a
qual poderia gerar dividendos. Por isso é que, no jogo de inferiorizações mútuas entre o
contínuo e as lavadeiras, ele considerava a posição delas inferior à sua, ao passo que elas
lhe negavam o reconhecimento do suposto prestígio (“debochado”), enquanto a
materialidade os colocava assentados no mesmo cortiço. A cena revela uma semelhança
entre os moradores do subúrbio e os membros da redação, ambos estratos da camada de
indivíduos livres não proprietários. Uns e outros se negam a reconhecer qualquer
capacidade distinta em Isaías, com exceção de Meneses e Oliveira. Mesmo quem o ajudou
anteriormente ou foi seu amigo próximo, como Gregoróvich e Leiva, passou a tratá-lo
com indiferença ou superioridade: “Na própria redação quase todos me eram hostis.
Oliveira, e Meneses, que só saía do seu mutismo para dizer um sarcasmo, fizeram exceção
e apoiaram-me”255.
Como na dinâmica competitiva do trabalho livre não há garantias de alocação para
o sujeito, a todo momento ele se vê ameaçado, seja por estar excluído da produtividade,
seja pela necessidade de manutenção de seu cargo quando está alocado. Com isso, sente
necessidade de reconfirmar continuamente sua superioridade sobre os outros. Dessa
forma, a afirmação do estatuto dos indivíduos livres implica não uma relação de
igualdade, mas o seu contrário, uma violenta batalha entre iguais pelas funções que lhes
garantam o sustento e, naquele contexto brasileiro, pela proteção de um poderoso256. A
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ascensão de Isaías de contínuo a jornalista e amigo do proprietário, portanto, é o motivo
da hostilidade manifestada pelos colegas de redação.
A rixa pautada pela necessidade de sobrevivência não se limitava às ofensas
verbais, ao deboche, ao desprezo ou ao enaltecimento de si, mas muitas vezes incorria em
violência física, a qual não raramente levava até mesmo à morte de uma das partes257.
Lembremos o choque das duas mulheres vistas por Isaías na delegacia, que foram presas
por brigar pelos ovos postos pela galinha de uma delas. Na disputa entre os membros de
O Globo, Isaías nos relata que reagiu à hostilidade de um rival da redação, chegando às
vias de fato para defender talvez sua honra, mas, sobretudo, o cargo conquistado:
No quinto dia em que eu fazia reportagem, um outro repórter
arrebatou-me das mãos umas notas que eu copiava. Incontinente, fui ao
diretor e o velho funcionário obrigou-o a restituir-mas. Quando o fez,
gritou na portaria:
— Tome, “seu” moleque! Você saiu da cozinha do Loberant
para fazer reportagem...
Contive-me, com espanto dos circunstantes, mas nunca imaginei
que um insulto pudesse ir tão longe na nossa natureza. Senti-me outro,
muito mais forte, transtornado e desejoso de matar. Contive-me, porém,
e nada disse ao colega que, se não saíra de uma cozinha, era quase
analfabeto e mediante uma propina, para protegê-lo contra a ação legal,
figurava como sendo presidente de um clube de batota. Tirei as minhas
notas, deixei-as no jornal e voltei. Encontrei o tal repórter na Rua
Primeiro de Março e antes que ele fizesse o menor movimento atireime sobre o seu grande corpanzil, deitei-o por terra e dei-lhe com quanta
força tinha. Na delegacia, a minha vontade era rir-me de satisfação, de
orgulho, de ter sentido por fim que, no mundo, é preciso o emprego da
violência, do marro, do soco, para impedir que os maus e os covardes
não nos esmaguem de todo. Até ali, tinha eu sido a doçura em pessoa,
a bondade, a timidez e vi bem que não podia, não devia e não queria ser
mais assim pelo resto de meus dias em fora.258

Mais uma vez fica evidente o caráter dualista do protagonista: opõe-se, aqui, a
“doçura em pessoa” à extrema violência competitiva da sociedade de classes. A ofensa
racista proferida pelo outro repórter (“saiu da cozinha”) para qualificar a relação
subalterna de Isaías com Loberant recompõe a relação dos “escravos da casa” com o
“senhor”, o que coloca em cena mais uma vez a adaptação das práticas senhoriaisescravistas no seio da sociedade republicana. Ao mesmo tempo, o ofício de jornalista que
Isaías ocupava o vinculava a condições mais modernas das relações de trabalho. A disputa
mais uma vez se evidencia pelo rebaixamento mútuo: o rival de redação não o reconhece
como jornalista, e ele, no momento da enunciação, afirma sua superioridade, tachando o
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outro de “analfabeto”. O embate físico entre as duas personagens indica a manutenção da
lógica violenta entre trabalhadores no início do século XX259, os quais procuravam
garantir suas condições materiais de existência.
Além disso, há a ambivalência na luta corporal entre as duas personagens, posto
que, se por um lado a reação de Isaías indica certo progresso do protagonista na
reivindicação de seus direitos e de sua civilidade, por outro revela uma certeza de
impunidade garantida pela força de seu protetor. Lembremos que, após a acusação de
furto, durante o interrogatório, Isaías também reagiu violentamente, chamando o
delegado de “imbecil”, por isso terminou preso e irrompeu em lágrimas. Já nesse excerto,
sob a tutela do “homem mais poderoso do Brasil”, o choro se converteu em riso, o que
não revela apenas a descoberta de sua própria força, mas também a certeza de contar com
proteção. Ou seja, se o excerto transcrito expressa por um lado as convicções militantes
de seu narrador, que se bate contra “os maus”, por outro demonstra a completa cooptação
da personagem pela lógica da rixa. Tal comportamento é similar ao de Gregoróvich, tido
como anarquista por Alfredo Bosi260 e como um cínico por Carlos Erivany Fantinati261.
O jornalista romeno, ao que parece, expressa as duas faces: ao mesmo tempo que expõe
cruamente a Isaías a realidade sobre a competição violenta que rege a sociedade do
trabalho livre262, dela desfruta, sem deixar, no entanto, se acomodar, mudando de um país
a outro como se o mundo não tivesse fronteiras.
Para finalizar as disputas nas quais se envolve o protagonista, bem como o
entrelugar social que ocupa, observemos o relato do narrador sobre sua deambulação nas
ruas do Rio de Janeiro, logo após ser recusado para um posto de trabalho por motivações
racistas:
Os elétricos subiam vazios e desciam cheios. Ingleses de chapéu
de palha cintados de fitas multicores, com pretensões à originalidade,
enchiam-nos. Fumavam com desdém e iam convencidos na sua
ignorância assombrosa que a língua incompreensível escondia de nós,
que davam espetáculo a essa gente mais ou menos negra, de uma
energia sobre-humana e de uma inteligência sem medida. Os bondes
continuavam a passar muito cheios, tilintando e dançando sobre os
trilhos. Se acaso um dos viajantes dava comigo, afastava logo o olhar
com desgosto. Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as
árvores; o meu sofrimento e as minhas dores não encontravam o menor
eco fora de mim. As plumas dos chapéus das senhoras e as bengalas dos
homens pareceram-me ser enfeites e armas de selvagens, a cuja terra eu
tivesse sido atirado por um naufrágio. Nós não nos entendíamos; as suas
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alegrias não eram as minhas; as minhas dores não eram sequer
percebidas... Por força pensei, devia haver gente boa aí... Talvez tivesse
sido destronada, presa e perseguida; mas devia haver... Naquela que eu
via ali, observei tanta repulsa nos seus olhos, tanta paixão baixa, tanta
ferocidade que eu me cri entre yahoos e tive ímpetos de fugir antes de
ser devorado... Só o mar me contemplava com piedade, sugestionandome e prometendo-me grandes satisfações no meio de sua imensa massa
líquida...263

A primeira contraposição a ser observada no excerto é a caracterização que Isaías
faz de si, primeiro como nativo, depois como estrangeiro. A princípio, reivindica o espaço
como seu e desdenha dos turistas ingleses que passeiam bem-vestidos pela cidade.
Depois, ao sentir-se repudiado e sozinho, não encontrando acolhimento nem na “gente
mais ou menos negra” do Brasil, nem nos petulantes estrangeiros, se classifica como um
invasor, representando os outros como nativos hostis (yahoos) que o queriam devorar. Tal
aspecto reitera não apenas seu deslocamento, como também a competitividade pelos
“territórios” de inserção social daquele contexto, além de aludir à soberania da cultura
europeia no imaginário nacional (“davam espetáculo”). Não encontrando acolhimento em
parte alguma, Isaías então procura no passado a “gente boa” que foi “destronada”, em
mais uma clara idealização da vida no Império. Por fim, refugia-se mais uma vez na
natureza e animiza o mar, que parecia prometer-lhe “satisfações”. Em suma, o que
começa como uma competição termina mais uma vez em insulamento.
Apesar dos lamentos do narrador, o ato seguinte esmiúça novamente a
competitividade entre iguais e a reprodução, por parte do protagonista, da indiferença a
que foi submetido. Após relatar o choque com os ingleses hostis, Isaías conta ao leitor o
encontro casual, em um jardim, com uma jovem igualmente pobre e negra:
Aquele descanso no jardim fez-me lembrar não sei que passagem
do meu livro de cabeceira, desse perverso livro de que eu quis fazer
bússola para minha vida. Abri-o e, desejoso por encontrar a passagem,
não reparei que uma pessoa viera sentar-se no mesmo banco que eu.
Num dado momento, virei-me e dei com uma rapariga de cor, de olhos
tristes e feições agradáveis. Tinha uma bolsinha na mão, um chapéu de
sol de alpaca e o vestuário era pobre. Considerei-a um instante e
continuei a ler o livro, cheio de uma natural indiferença pela vizinha. A
rapariga começou a murmurar, perguntou-me qualquer coisa que
respondi sem me voltar. Subitamente, depois de fazer estalar um
desprezível muxoxo, disse-me ela à queima-roupa:
— Que tipo! Pensa mesmo que é doutor...
Fechei o livro, levantei-me e, já afastado, ainda ouvi dela alguns
desaforos. Cheguei ao portão. Os bondes passavam, havia um grande
movimento de carros e pedestres. Considerei a rua, as casas, as
fisionomias dos transeuntes. Olhei uma, duas, mil vezes, os pobres e os
263
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ricos. Eu estava só.264

O conflito entre iguais se inicia com o desejo de aproximação da rapariga de cor,
que em chave imagética é representado pelo nivelamento espacial entre ela e Isaías,
situados no mesmo banco. Isaías, no entanto, busca distinguir-se ao reivindicar o seu grau
de ilustração. A descrição do narrador reforça, no momento da escrita, a posse do livro e
o ato de leitura e, sendo assim, repõe a mesma atitude de “natural indiferença pela
vizinha” tomada à altura dos acontecimentos. O desdém de Isaías é percebido pela
mulher, que reage negando ao protagonista o tratamento de doutor, como se adivinhasse
que, mesmo um diploma não lhe garantiria um lugar social distinto. O que está em jogo,
no excerto, é mais uma vez a disputa estimulada pelas compensações simbólicas. Na cena,
o contraste entre a postura ilustrada de Isaías e o chapéu de sol de alpaca, sinal de prestígio
no Império, marca o contraponto entre dois momentos históricos: a República, durante a
qual os bacharéis ganharam protagonismo pelo domínio do pensamento científico; e o
Império, puído como as roupas empobrecidas da mocinha. A similaridade entre os
comportamentos de Isaías e da moça, dado o rebaixamento mútuo, comprova a não
superação da lógica rixosa. As duas personagens usam das armas que podem para rebaixar
o outro e, com isso, se elevar – Isaías por meio da indiferença, e a mulher por meio do
deboche: “pensa mesmo que é doutor...”265.
A disputa é figurada pela movimentação do protagonista no espaço. Não por
acaso, o narrador escolhe o verbo “levantar-se”, o que provoca um novo desequilíbrio,
colocando Isaías em posição superior. Em seguida, a decisão do protagonista de se afastar
reafirma sua indiferença e reproduz o mesmo desprezo a que fora submetido
imediatamente antes do encontro com a jovem negra. À vista disso, enquanto a “rapariga”
buscava, a princípio, nivelá-los como negros e pobres, seu livro e seu letramento eram,
para Isaías, um motivo para a “superior consideração de toda a gente”. A moça, por sua
vez, reage, pondo em cena os choques causados pelas mesmas “desinteligências” que o
narrador menciona para caracterizar a sociabilidade entre os moradores do cortiço.
Retornando ao excerto, Isaías e a rapariga de cor, ambos negros e pobres,
disputam o espaço e o reconhecimento de sua cidadania, supostamente garantida pelo fim
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da escravidão e pela legislação republicana266, mas, mais do que isso, manifestam um
comportamento competitivo e violento, cotidiano nas relações dos pobres livres e que se
legitima por meio de compensações abstratas.
Assim, as oposições entre “jornalistas” e “pobres” ou “denúncia” e
“solidariedade” nas Recordações parecem relativizadas pela contradição entre as
intenções solidárias declaradas pelo narrador (que de fato se reproduzem) e os registros
dos entrechoques no interior das classes subalternas. Muito embora o narrador opte por
amenizar as disparidades entre pobres e hiperbolizar as disputas entre os jornalistas, tratase aqui de duas estratificações dentro da mesma classe de não proprietários, que seguem
a mesma dinâmica social competitiva. Em outras palavras, enquanto o discurso de Isaías
Caminha destaca a “solidariedade” no subúrbio, ao retratar a redação de O Globo faz
sobressair as contendas, o que demonstra sua opção moral pelos despossuídos, a qual,
entretanto, não o impede de marcar seu distanciamento em relação a estes: “A minha vida
passava-se um pouco à parte naquele grande casarão. Cumprimentava a todos, mas pouco
falava”267.
Em síntese, para além da solidariedade proposta por Lima Barreto – e, às vezes,
manifestada pelo narrador – e do caráter militante de uma prosa armada contra os
poderosos, o que as Recordações revelam é a lógica violenta da sociabilidade dos
indivíduos pobres entre si, o que confere ao romance um elevado grau de desidealização
em relação aos despossuídos. Por isso é que, a despeito de ser Isaías mulato e ilustrado,
não é possível resumir o seu insulamento à cor de sua pele ou à sua ilustração, mas devese levar em consideração, sobretudo, a instabilidade inerente à sua classe social, o que
evidencia um entrelugar, na modernidade, que remonta à sociedade escravista.
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4.2. A batalha entre dois mundos

Desde a publicação integral das Recordações, em 1909, as diferenças de ritmo e
estilo empregadas por Lima Barreto entre a primeira e a segunda parte da obra têm sido
um motor para as mais variadas discussões sobre a forma romanesca, os processos de
figuração e os gêneros textuais, como procuramos demonstrar no início deste trabalho.
Nos anos 1940, Lúcia Miguel Pereira classificou como problemática a diferença entre os
seis primeiros capítulos e os oito subsequentes, pois, para ela, o “realismo psicológico” e
a “sátira” seriam gêneros incompatíveis que o escritor teria feito conviver por meio de
uma transição de seu trabalho artístico-criativo a uma “atitude personalista”, a qual teria
causado um prejuízo considerável ao romance:
Sugerindo mais do que dizendo, insinuando as sensações para só
depois contar claramente o fato que as provocara, Lima Barreto mostrou
possuir, neste primeiro romance que publicou, o segredo da narrativa
psicológica; a arte de tornar os sucessos menos importantes do que a
sua repercussão. [...] Mas para nosso prejuízo, Isaías entrando para a
redação do Globo, muda repentinamente o rumo da narrativa, que de
introspectiva passa a caricatural e se perde em minúcias de reportagem.
[...] Foi o temperamento do romancista que se deixou, do meio para o
fim do Isaías Caminha, dominar pela atitude personalista de Lima
Barreto.268

Pensando na economia interna da obra, o que Lúcia Miguel Pereira expôs foi o
esvaziamento, na segunda parte do livro, da proposta do narrador, que pretendia contar
sua história para refutar uma tese determinista, mas acabou por abandoná-la – ou ao
menos comprimi-la –, substituindo-a por ataques pessoais e minúcias de reportagem (as
quais a estudiosa imputou ao temperamento do autor empírico).
Diante do descarrilamento do projeto inicial de Isaías Caminha de contar sua vida
e combater o racismo, diversas interpretações pertinentes foram construídas nos últimos
cinquenta anos. Podemos destacar, entre outras leituras, a de Carlos Nelson Coutinho,
que viu um problema na forma romanesca sem descartar a coerência entre a representação
e a materialidade que a influenciou269. Para ele, a abreviação da narrativa psicológica é
compatível com a matéria narrada, pois acompanha o período em que Isaías foi contínuo
do jornal O Globo e se tornou um passivo observador da realidade, já destituído de seus
sonhos e lutando apenas por sobrevivência. Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo, por
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sua vez, destacou outra coerência: a incorporação da linguagem jornalística empregada
por Lima Barreto no romance, evidenciada, sobretudo, nos relatos sobre a redação do
jornal270, o que configuraria a realização da proposta do escritor de modernizar a
linguagem literária, promover uma comunicação mais direta com o público leitor e,
simultaneamente, denunciar as mazelas republicanas. Sem desconsiderar tais aspectos, de
fato presentes no romance, seria o caso de demonstrarmos ao leitor como a segunda parte
do livro, conhecida pela proliferação de referências cifradas, talvez possa ser igualmente
entendida como uma manifestação do traço dualista do narrador.
Do mesmo modo que as oscilações do escrivão Isaías Caminha se aplicam ao
ritmo do romance de um período a outro, de parágrafo a parágrafo, as variações entre a
prosa comedida e a ironia ácida, que dividem as duas partes das Recordações, poderiam,
talvez, ser uma expressão mais evidente dessa mesma dinâmica. Em outras palavras, a
passagem da crítica comedida ao sarcasmo explícito, da proposta coletiva aos ataques
pessoais, poderia ser compreendida como a representação mais evidente de um narrador
que se exacerba, mas não deixa de ser refreado pela culpa e pela passividade, que se
expressam no último capítulo. Para além disso, faz-se necessário questionar se os
procedimentos empregados na segunda parte do romance são manifestações somente de
revolta do narrador ou se são também expressões da lógica competitiva por ele
encampada, posto que os seus ataques se direcionam ora aos proprietários, ora aos
trabalhadores da redação.
Não cabendo elencar e analisar todas as exasperações de Isaías Caminha que
predominam a partir do capítulo VII, tomaremos por base o retrato satírico da Revolta da
Vacina (1904), presente na obra como “Revolta dos Sapatos Obrigatórios”:
Fora ele que me explicara a questão do empréstimo da Prefeitura.
Era verdade que o título não era bom; mas a questão não girava só em
torno disto. O pomo de discórdia residia na comissão do lançamento do
empréstimo, e sendo esta avultada, perto de mil e tantos contos,
permitia gordas gorjetas aos jornalistas e políticos. O Governo queria o
corretor Machado, mas organizara-se um sindicato no intuito de obtêlo para o banqueiro Rodrigues. Aires d'Ávila, ocultamente, fazia parte
do partido de Rodrigues e o doutor Ricardo, que já de há muito
antipatizava com o Machado, foi por ele convencido que devia
combater com todas as forças a operação projetada. [...]
[...]
A batalha, entretanto, não se decidia. As duas hostes em luta não
ganhavam terreno. Um dia era da gente do prefeito; outro dia, era dos
adversários. Vinha um assassinato, um incêndio; havia uma trégua. [...]
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Nascera a questão dos sapatos obrigatórios de um projeto do
Conselho Municipal, que foi aprovado e sancionado, determinando que
todos os transeuntes da cidade, todos que saíssem à rua seriam
obrigados a vir calçados.271

O anúncio da Revolta dos Sapatos, que tem lugar no décimo capítulo do romance,
serve ao leitor de contextualização dos eventos que se desenrolarão na narrativa apenas
dois capítulos à frente. O recurso de “mostrar e esconder”272 utilizado pelo narrador
remete a uma técnica presente nos jornais da época para criar expectativa nos leitores.
Para além disso, acreditamos que a distância entre o anúncio e os acontecimentos expressa
a própria gestação da revolta. Isto é, enquanto a vida na redação de O Globo parecia correr
naturalmente, no cortiço de Isaías já havia ecos da insatisfação popular – registrados de
passagem no capítulo XI – que vinha germinando aos poucos273. A princípio, como revela
o excerto, todas as atenções estão voltadas inteiramente para os interesses econômicos
das elites. A “batalha” que se desencadeará nas ruas em um conflito sangrento entre as
forças da ordem e os despossuídos está aqui subordinada a uma disputa entre banqueiros
por empréstimos concedidos da prefeitura e entre seus aliados, que pensam obter
benefícios junto a um ou outro candidato. O fato de o decreto da obrigatoriedade do uso
de sapatos ocorrer no referido contexto já revela por si só seu caráter elitista, direcionado
ao agrado dos chamados “argentários”. Em outras palavras, o contexto social retratado e
denunciado por Lima Barreto era pautado pelos interesses das elites, as quais disputavam
entre si a influência e o domínio sobre as áreas centrais da cidade. Os pobres, por sua vez,
não cabiam naquele mundo, nas idealizações de progresso e civilidade que, em verdade,
se converteriam desde logo em barbárie.
No plano histórico, a obrigatoriedade da vacina foi instituída em novembro de
1904 por iniciativa do médico sanitarista Oswaldo Cruz e visava combater as crescentes
epidemias de varíola que ocorriam na capital. Esse acontecimento histórico, referência
para o evento ficcional, foi apenas a gota de água que permitiu adensar o projeto de
exclusão que vinha demolindo cortiços e moradias precárias de toda sorte, aumentando o
preço dos aluguéis e empurrando os pobres para os morros e o subúrbio. Todavia, mais
do que uma crise de habitação, a Revolta da Vacina foi motivada por outras questões,
como se pode ver, no interior da obra, no momento em que Gregoróvich confronta os
jornalistas favoráveis à “Regeneração”:
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— Que casaco! Que sapatos! Naturalmente que hão de procurar
coberturas para o frio, mas onde vão buscá-las? Ao lixo e é um
disparate! Se queres uma multidão catita, arranja meios de serem todos
remediados. Vocês querem fazer disto uma Paris em que se chegue sem
gastar a importância da passagem ao mesmo tempo ganhando dinheiro,
e esquecem de que o deserto cerca a cidade, não há lavoura, não há
trabalho enfim.274

O que a fala do jornalista romeno revela é o “inferno social” das camadas pobres,
conforme definido por Sevcenko, o qual, muito além da expulsão dos despossuídos das
zonas centrais, foi desencadeado por todo um contexto de crises econômicas que se
sucederam a partir de 1888275, elevando o preço dos alimentos, ao passo que diminuíam
a oferta de emprego na indústria, por seu parco desenvolvimento, e no campo, pela queda
da economia cafeeira do Vale do Paraíba (“não há lavoura”). Esta amplificou
substancialmente o êxodo de trabalhadores pobres para a capital, os quais vieram se juntar
à massa de ex-escravos e aos estrangeiros que ali já disputavam as minguadas
possibilidades de ganhar o pão (“não há trabalho”). Para além disso, a forte repressão do
Estado contra os despossuídos configurou uma verdadeira criminalização da pobreza.
“Vadiagem”, “embriaguez”, “desordem” são exemplos de crimes sem vítima usados
como justificativa para a detenção arbitrária de indivíduos das classes despossuídas, bem
como para a criminalização de suas culturas, estando na categoria de “vadios”, por
exemplo, os músicos populares e os capoeiras276.
No plano das elites, todavia, as principais preocupações se voltavam ao
enquadramento da cidade nos padrões europeus de civilidade e progresso, visando a
empreendimentos lucrativos, sem a efetiva preocupação com a solução dos problemas
mais urgentes da população:
Nós passávamos então por uma dessas crises de elegância, que,
de quando em quando, nos visita. Estávamos fatigados da nossa
mediania, do nosso relaxamento; a visão de Buenos Aires, muito limpa,
catita, elegante, provocava-nos e enchia-nos de loucos desejos de
igualá-la. [...] Era o argumento apresentado logo contra os adversários
das leis voluptuárias que aparecem pelo tempo: “A Argentina não nos
devia vencer; o Rio de Janeiro não podia continuar a ser uma estação
de carvão, enquanto Buenos Aires era uma verdadeira capital europeia.
Como é que não tínhamos largas avenidas, passeios de carruagens,
hotéis de casaca, clubes de jogo?”277
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O narrador, no excerto, escolhe ironicamente a palavra “crise” para se referir aos
projetos higienistas e segregadores da elite carioca, escancarando a compreensão inversa
das classes dirigentes, que, centradas nos próprios interesses, tapavam os olhos aos
verdadeiros problemas e instabilidades que assombravam o país ou, mais que isso, cientes
das verdadeiras crises, optavam por direcionar verbas ao gosto dos ricos. O mesmo
excerto revela como a disputa entre países e as noções de “civilização” e “modernidade”
eram usadas ideologicamente como um modo de afirmar o patriotismo. Ou seja, estamos
diante de um suposto nacionalismo que, na verdade, representa o seu inverso: um
processo de “europeização”. Negam-se as raízes não europeias, a cultura, os costumes e
todas as formas de vida dos brasileiros pobres em nome de uma nação que as classes
abastadas pretendem europeizar. Nesse sentido, podemos observar que a própria cidade
se torna produto, posto que é preciso ter meios para frequentá-la, isto é, há uma espécie
de privatização desassombrada dos espaços públicos, que ficariam então reservados às
elites e à sua clientela.
Assim, percebe-se na denúncia irônica de Lima Barreto da Revolta da Vacina, ao
figurá-la como Revolta dos Sapatos, a face higienista das políticas de reurbanização da
capital da República. Tendo Buenos Aires como modelo, o que está em voga é o
apagamento da escravidão. Isto é, o país vizinho, bem-sucedido em sua política de
embranquecimento278, serve de modelo ao nosso. Por isso, não nos parece descabido
supor que a metáfora dos sapatos faça referência aos escravos, os quais andavam sempre
descalços por imposição da vida laboral e como sinal de sua condição. Obrigar o calçado
a todos, portanto, implicava apagar à força as marcas da escravidão que se faziam
explícitas na cidade pretensamente moderna279.
A irritação do espírito popular que eu tinha observado na minha
própria casa não me fez pensar nem temer. Julguei-a especial àqueles a
quem tocavam e nunca que aquelas observações ingênuas se tivessem
transformado em grito de guerra, em amuleto excitador para a multidão
toda. Mais tarde, entretanto, verifiquei que a crença de que o Governo
pretendia operar violentamente os homens e mulheres de pés grandes,
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como os chinas, é que tinha impressionado fortemente os espíritos
levando-os ao sangrento motim que estalou.280

Um dos primeiros elementos a serem observados nesse excerto é o fato de o motim
ter estourado por meio de um boato de que quem não conseguisse se calçar teria os pés
operados à força. A menção aos chineses faz, provavelmente, referência à antiga prática
das mulheres daquele país de calçar sapatos apertados para manter os pés pequenos
(procedimento conhecido como “pés de lótus”), um símbolo peculiar de sensualidade e
de submissão feminina naquela cultura. Sendo assim, a passagem dos pés descalços à
tradição chinesa sugere a violência imposta à maioria da população. Nesse sentido,
Nicolau Sevcenko vê na Revolta dos Sapatos (e na da Vacina) um descontentamento com
o autoritarismo do governo demonstrado pelas populações mais pobres281, sobretudo
pelos libertos, que, uma vez livres, se entendiam como cidadãos amparados pela
igualdade jurídica e por todos os outros direitos que o novo governo deveria garantir ao
povo. Considerando tal perspectiva verdadeira, temos na passagem uma nova menção à
“irritação” característica dos despossuídos, já usada pelo narrador para definir as relações
na casa de cômodos onde morava. O escrivão a recupera para explicar as motivações da
revolta, o que coloca o leitor mais uma vez em face da violência fundada pelo “código do
sertão”, que se estabeleceu como forma de autopreservação dos pobres livres no período
escravocrata. Ao analisar a irritabilidade, o narrador trabalha com a oposição entre suas
primeiras impressões, que julgaram inofensivas as inquietações do povo, e a verdadeira
face delas, que se configuraram em motim. De certo modo, o comportamento
generalizado dos revoltosos recompõe o seu próprio na passagem analisada
anteriormente, na qual ele opôs sua “docilidade” à descoberta do “soco” como meio de
“defesa” contra o jornalista que o ofendeu.
Cabe ressaltar que o narrador confessa seu alheamento no momento dos
acontecimentos, o que, de certa forma, pode ter influenciado sua compreensão sobre a
verdadeira dimensão da revolta que florescia entre as classes populares da casa de
cômodos do Rio Comprido. Ao comentar os meses que antecederam o motim, Isaías
expressa sua proximidade, à época, com o discurso hegemônico dos jornalistas, o qual,
no presente da enunciação pretende desmascarar:
Depois de empregado no jornal, pouco lhe escrevi. Sabia-a muito
doente, arrastando a vida com esforço. Não me preocupava... Os ditos
de Floc, as pilhérias de Losque, as sentenças do sábio Oliveira, tinham
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feito chegar a mim uma espécie de vergonha pelo meu nascimento, e
esse vexame me veio diminuir em muito a amizade e a ternura com que
sempre envolvi a sua lembrança. Sentia-me separado dela. Conquanto
não concordasse em ser ela a espécie de besta de carga e máquina de
prazer que as sentenças daqueles idiotas a abrangiam no seu
pensamento de lorpas, entretanto eu, seu filho, julgava-me a meus
próprios olhos muito diverso dela, saído de outra estirpe, de outro
sangue e de outra carne.282

O nível de contaminação ideológica confessado na passagem talvez seja o mais
extremo do romance. Entre aproximações e afastamentos constantes do protagonista em
relação à figura materna, o escrivão relembra de sua indiferença para com a doença de
sua mãe, que a levaria à morte pouco depois. Os “ditos de Floc” e as “pilhérias de Losque”
que contaminaram Isaías a ponto de levá-lo a se envergonhar de suas origens não eram
fundamentados senão no pensamento pseudocientífico que vigorava no período. Embora
o narrador se recuse a compartilhar tal pensamento, ele não seria, de certo modo, uma
reiteração de sua própria definição da progenitora exposta no primeiro capítulo? Isto é,
até que ponto se apartam, na consciência do narrador, “a máquina de gerar filhos” e a
“máquina de fazer sexo”? É certo que a primeira definição dada por Isaías revela a
condição da mulher escrava, que procria para gerar lucros, ou da mulher proletária, que
procria para manter o exército de trabalhadores ativos. Todavia, ela não deixa de
representar uma reprodução do pensamento hegemônico que normalizava essa condição.
Cabe destacar, porém, que a qualificação de ambos os jornalistas como “idiotas” marca o
distanciamento do narrador no presente de tais pensamentos e, sendo assim, a tentativa
de reafirmar sua identificação com sua mãe, bem como com suas origens.
Diante das constatações que fizemos até aqui, é possível mapear os
comportamentos das classes que alimentam o motim antes de seu acontecimento. O
primeiro concerne às elites, centradas em negociatas e indiferentes às necessidades das
massas; o segundo, à própria massa insatisfeita com a exclusão social e a precarização
generalizada. Há ainda o alheamento, representado pelo protagonista, que vê a revolta
crescer sem decodificar, no momento dos acontecimentos, sua intensidade. É necessário
observar tal divisão porque ela definirá, a partir desse momento, não apenas o lugar
ocupado por Isaías durante o motim, como também o papel do jornal e dos indivíduos
pobres que promoveram a luta.
Com base nessa divisão, observemos o funcionamento de O Globo, bem como os
interesses de seu proprietário:
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Quase todos previam um motim; julgavam-no certo pelas
observações que tinham feito.
O doutor Ricardo entrou seguido de Aires d'Ávila. O diretor
vinha satisfeito. Cumprimentou sorrindo e foi ao gabinete escrever.
Aires d'Ávila fez algumas considerações sobre o projeto e pediu ao Floc
notícias de uma cantora nova. Loberant, por esse tempo, gritou:
— Isaías, vem cá! Leva-me esta carta ao Senador F. Olha,
recomendou-me ao sair, entrega em mão dele, estás ouvindo! No
momento em que começava a descer a escada ouvi que dizia alto:
— Esses f... hão de ver se valho ou não valho alguma coisa!
Súcia!283

As relações entre Loberant e o senador (possivelmente de oposição),
respectivamente um capitalista e um servidor federal, seguem a trilha de entrelaçamentos
que desvela a ausência de fronteiras entre público e privado. O sugestivo relato de Isaías
do conteúdo secreto da carta (“entrega na mão dele”), somado à previsão do motim, indica
um conchavo, porém sem manifestar uma acusação direta. A frase que encerra o excerto,
cujo sujeito não é nomeado e na qual é utilizado um termo de baixo calão, parcialmente
enigmática, será repetida ao final do motim, no capítulo XII, quando Isaías se lembrará
dela ao relatar a morte de um jornaleiro pelas forças policiais. Isto é, a expressão da real
face de Loberant, que, incentivado por Aires d'Ávila, promoveu mortes para beneficiar
seus amigos e ganhar dinheiro. Lembremos que os jornalistas de O Globo, incluindo seu
proprietário, se colocavam a favor da reurbanização da cidade284; todavia, prevendo o
motim e aliado ao candidato de oposição Rodrigues, o diretor-chefe decidiu insuflar as
massas descontentes com as imposições do “progresso”. Ou seja, além de revelar a
supremacia do dinheiro em relação às convicções, o excerto mostra a transformação da
insatisfação popular em uma arma de interesse da elite por meio da manipulação da
informação. Nesse sentido, ao comentar o papel da imprensa nas Recordações, Carmem
Lúcia Negreiros de Figueiredo ressalta a permanência do modo de transmissão de
informações do Brasil colonial, que carecia de gráficas, mídias e livros impressos e, por
isso, transmitia as informações no boca a boca, as quais acabavam distorcidas285. Apesar
do desenvolvimento do maquinário, diz a crítica, a imprensa moderna se aproveitava, no
Brasil, dessa dinâmica atrasada.
Sendo assim, é possível compreender que os ataques do narrador a seus superiores
no jornal, por meio de distorções, zoomorfizações e rebaixamentos de toda sorte,
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configuram um modo de denúncia de suas posturas antiéticas. Relembremos a cena que
analisamos na qual Aires d'Ávila foi representado por meio de traços zoomórficos. Tal
figuração se junta ainda a outras tantas, como “monstro geológico com prematuros
instintos de raposa”286, “espécie de tapir ou anta”287. Loberant, por seu turno, recebe
traços grotescos de outra ordem – “sujo” e “anguloso”288–, os quais revelam suas feições
morais, podendo tais palavras ser entendidas, respectivamente, como “antiético” e
“perigoso” ou “calculista”, indicando a mesma “monstruosidade” de seu imediato.
Portanto, conforme observa Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo, as distorções
caricaturescas que definem uma e outra personagem são representações de seus traços
psicológicos, tendo o físico apenas como suporte289.
As vociferações da minha gazeta tinham produzido o necessário
resultado. Aquele repetir diário em longos artigos solenes de que o
Governo era desonesto e desejava oprimir o povo, que aquele projeto
visava enriquecer um sindicato de fabricantes de calçado, que atentava
contra a liberdade individual, que se devia correr a chicote tais
administradores, tudo isso tinha-se encrostado nos espíritos e a irritação
alastrava com a violência de uma epidemia.
[...]
Durante três dias a agitação manteve-se. Iluminação quase não
havia. Na Rua do Ouvidor armavam-se barricadas, cobria-se o
pavimento de rolhas para impedir as cargas de cavalaria. As forças eram
recebidas a bala e respondiam. Plínio de Andrade, com quem há muito
não me encontrava, veio a morrer num desses combates. Da sacada do
jornal, eu pude ver os amotinados. Havia a poeira de garotos e
moleques; havia o vagabundo, o desordeiro profissional, o pequeno
burguês, empregado, caixeiro e estudante; havia emissários de políticos
descontentes. Todos se misturavam, afrontavam as balas, unidos pela
mesma irritação e pelo mesmo ódio à polícia, onde uns viam o seu
inimigo natural e outros o Estado, que não dava a felicidade, a riqueza
e a abundância.290

Opõem-se na cena os interesses populares e empresariais. Um manifesta sua
violência como forma de reivindicação, de reação, o outro se movimenta pela ampliação
das vendas e do lucro diário. Além disso, enquanto o povo destruía os símbolos do
progresso importados da Europa, incluindo a iluminação da cidade, o jornal usava dessas
mesmas concepções para estimular a massa, defendendo “a liberdade individual”. Ou
seja, a população se guiava pela ideologia, ao passo que atacava a materialidade criada
por ela, configurando assim uma batalha entre o que o sistema burguês deveria ser e o
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que ele efetivamente era. Cabe ainda ressaltar a falta de interesses comuns entre os
revoltosos, o que mostra a não homogeneidade que faz rarefeitas as relações entre pobres.
Daí a menção à “poeira”, empregada por Isaías para definir a massa: a violência sempre
pronta a irromper impossibilita a filiação a uma organização ou a própria consciência
revolucionária, razão pela qual a massa permanece informe e dispersa como “poeira”.
Para melhor compreensão da passagem, lembremos o trio de “revolucionários”
suburbanos (Leiva, Isaías e Plínio), a essa altura já desfeito há tempos, que encontra na
revolta o desfecho de seu destino. Talvez pelo caráter inconsistente do motim, Lima
Barreto tenha se decidido, justamente durante esse acontecimento, a dar cabo de Plínio
de Andrade, amigo suburbano e de estudos do protagonista, revolucionário não apenas
por necessidade, mas por consciência. Com a morte de Plínio se enterra também,
metaforicamente, a possibilidade de revolução organizada, o que representa o caráter
imediatista e não idealista da revolta. Além da referência ao amigo morto, o narrador nos
contará ainda que Leiva, também integrado ao jornal, recebeu como recompensa pelos
trabalhos durante a revolta o cargo de quarto escriturário do Tribunal de Contas pela
indicação de Loberant291. Ou seja, cada uma dessas duas personagens com quem o
protagonista se identificou no passado revela, em síntese, um dos lados de sua luta interna.
À vista disso, mais importante que tudo talvez seja a posição do protagonista, que
observa os acontecimentos “da sacada do jornal”, denunciando de novo seu entrelugar
social. Ao relatar que olhava para fora – para a rua – para observar o combate arriscado
entre o povo e as forças da ordem, o narrador descobre que estava protegido pelo jornal,
ainda que desse as costas à redação. Essa representação espacial do protagonista durante
o motim parece traduzir a própria realidade do narrador, portador de um desejo
revolucionário que se perde, entretanto, no medo da desproteção. Isaías Caminha não é o
inimigo natural do Estado e também não é um dos revoltosos que não alcançaram a
riqueza, mesmo que se pareça com eles. Assim como a personagem que, embora zelasse
pelo povo, não arriscava sua estabilidade, o narrador ataca os poderosos, mas recua
permanentemente à zona segura, tal como fazia no passado, não sendo, portanto, nem
indiferente – como Abelardo Leiva –, nem idealista – como Plínio de Andrade.
Nesse sentido, observemos a cena que encerra o capítulo, na qual o escrivão
recorda a violência policial contra os manifestantes e a morte de um trabalhador
estrangeiro que não participava da rebelião:
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Houvera muitas mortes assim, mas os jornais não as noticiavam.
Todos eles procuravam lisonjear a multidão, mantê-la naquelas refregas
sangrentas, que lhes aumentava a venda. Não queriam abater a coragem
do povo com a imagem aterradora da morte. A polícia atirava e não
matava; os populares atiravam e não matavam. Parecia um torneio...
Entretanto eu vi morrer quase em frente ao jornal um popular.
Era de tarde. O pequeno italiano, na esquina, apregoava os jornais da
tarde: Notícia! Tribuna! Despacho! De há muito que a rua parecia
retomar a sua vida normal. Durante todo o dia os passeios se fizeram
como nos dias comuns; repetidamente, porém, uns grupos que paravam
no canto do Largo de São Francisco, vaiaram a polícia. O esquadrão,
com o alferes na frente, partiu como uma flecha e foi descendo a Rua
do Ouvidor, distribuindo cutiladas para todos os lados. O pequeno
vendedor de jornais não teve tempo de fugir e foi derrubado pelos
primeiros cavalos e envolvido nas patas dos seguintes, que o atiraram
de um lado para outro como se fosse um bocado de lama. Quando
suspenderam a carga, alguns populares trouxeram-no morto para o
escritório do jornal. O cadáver estava num estado ignóbil: tinha quase
todos os ossos partidos, o crânio esmagado e o ventre roto. [...]292

Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo destaca a utilização de recursos
jornalísticos na cena, explicitados pela descrição do pequeno jornaleiro arremessado e
pisoteado pelos cavalos e pelo relato final de seu estado deformado, o que remete à
linguagem sensacionalista dos veículos de imprensa ao mesmo tempo que denuncia a
repressão brutal das forças policiais contra os manifestantes. À vista disso, a morte do
pequeno jornaleiro é emblemática, pois ele é vítima de sua condição social de trabalhador
liberal e desumanizado que necessita ir à rua durante um motim; vítima da empresa que
fabrica o próprio produto que ele comercializa, por insuflar a população e mentir sobre
os acontecimentos; e vítima do Estado republicano, que é, na prática, expressão dos
interesses privados das velhas oligarquias e da nova burguesia urbana.
Pelo olhar do narrador, vemos o protagonista distante, conhecedor do falso das
informações, e de costas para a redação, observando a rua sem, no entanto, se arriscar no
espaço público. Isto é, a proteção aos pobres só era garantida pela esfera privada ou por
sua influência junto às instituições governamentais, como a coletoria que empregou o
próprio Isaías. Distantes das negociatas, aos pobres destinava-se a repressão promovida
pelas forças da ordem em favor dos interesses da elite que as governava. A vítima, por se
tratar de um trabalhador estrangeiro, possibilita ao narrador uma ampliação de sua
compreensão sobre as opressões, elevando-as ao patamar da proteção clientelista, e não
confinando-as simplesmente à questão racial293. De modo claro, os pobres, que
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constituem o eixo do romance, também incluem os imigrantes sem capital. Isso se torna
mais evidente pelo lugar limítrofe do qual o protagonista observa o motim, bem como
pela autopercepção do seu alheamento no momento da escritura.
O comportamento de autopreservação não é exclusivo de Isaías Caminha, mas,
como registrado por ele, um padrão entre todos os funcionários do jornal:
O serviço normal da folha fazia-se com atividade. Os repórteres
iam aos lugares perigosos, aos pontos mais castigados pela polícia,
corriam a cidade em tílburis. Nem os revisores nem os seus suplentes
faltavam à chamada; outro tanto sucedia com os tipógrafos e os outros
operários. Toda essa abnegação era para garantir os seus mesquinhos
empregos. Um pobre tipógrafo, que morava para a Saúde, onde o
trânsito se fazia com os maiores perigos, ficou todos os três dias no
jornal. Temia ser morto por uma bala pedida.294

A definição do tipógrafo como pobre e, não por coincidência, mais temeroso
implica a condição de todos os trabalhadores ali representados. O risco dos demais que
precisavam ir a campo denuncia também a busca por sobrevivência em detrimento da
própria vida. Apesar da denúncia da “abnegação” dos jornalistas por seus “mesquinhos”
empregos, o narrador confessa não ter agido diferente; nem poderia. Diante do cenário
apresentado de enorme desemprego, marginalização e dependência clientelista, não seria
possível a nenhum indivíduo pobre confrontar o patrão sem o risco de prejuízo. Assim, o
ataque e a ironia contra aqueles não se configuram do mesmo modo que o ataque aos
patrões. Percebamos que os rebaixamentos de Isaías ao longo do livro não se voltam
apenas aos colegas de redação, por seu jornalismo de fachada, ou aos patrões, por suas
negociatas. Desde o princípio, o narrador apresenta Felício como “burro”, o coronel como
“pouco instruído”, o delegado como “medíocre bacharel”, o Oliveira – que nunca o tratou
mal, segundo suas próprias palavras – como “ignorante” etc. Ele chega inclusive a
ironizar o suicídio de Floc, o qual permitiu sua ascensão como jornalista:
Vim a conhecê-lo melhor e a minha antipatia não diminuiu;
entretanto, hoje, ao recordar-me com que sombria energia ele pôs fim
ao seu desespero, ao ver diante de meus olhos a imagem do seu cadáver
com aquela fraca cabecinha estourada por uma bala, tenho uma grande
Recordações, o que a historiadora desconsiderou, no entanto, foram os aspectos formais do romance, bem
como a sequência narrativa, por meio da qual o narrador, às escâncaras, retifica seu propósito inicial de
discutir apenas o racismo e alarga sua compreensão sobre as opressões, as quais alcançam igualmente os
brancos pobres. Schwarcz considera o ilhamento de Lima Barreto (e de suas personagens) fruto de sua
negritude e sua intelectualidade, como se não pudesse se relacionar nem com os brancos instruídos, nem
com os pobres analfabetos (daquele contexto). Todavia, mesmo as relações entre pobres ilustrados são
instáveis nas Recordações, como se evidencia na amizade de Isaías com Plínio de Andrade e Abelardo
Leiva. Nesse sentido, embora o racismo se configure em uma opressão denunciada na obra, é um equívoco
limitá-la a ele, uma vez que há uma complexa teia de exclusões que compõe o lugar social do narrador.
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e imensa pena e lastimo que a minha total ignorância das coisas da
Igreja não me permita rezar uma oração em favor de sua alma. Era o
Floc, pseudônimo com que assinava os seus artigos [...].295

Tendo em vista que Floc se suicidou pelo desespero de não conseguir escrever, as
ironias de Isaías, agora autor fictício, instauram, de certo modo, uma disputa com a
personagem, da qual ele sai vencedor. Por um lado, o ex-colega de redação era um
defensor das teorias raciais que inferiorizavam a capacidade intelectual de negros e
mulatos, o que confere à ironia um aspecto de resposta àquelas afirmações. Por outro, o
narrador não deixa de confessar com certa frieza que sua ascensão social se deveu à morte
do crítico literário, a quem substituiu: “E toda essa modificação tão imprevista no meu
viver, viera-me do suicídio do Floc”296. Dessa perspectiva, a acidez do comentário, o
sarcasmo cortante sobre as “coisas de Igreja” e a impossibilidade de rezar uma oração em
favor [da] alma” do morto não deixam de revelar certo desdém e até contentamento com
a tragédia. Lembremos que até mesmo Aires d’Ávila, “o monstro geológico” nas palavras
do escrivão, diante da morte do jornalista “voltou à forma humana”297, da qual se tinha
desfeito para participar de uma orgia.
Não pretendendo fazer juízo moral, tais registros revelam o espírito competitivo
motivado pela busca de sobrevivência. Nesse sentido, a passagem das Recordações de
uma proposta predominantemente coletiva aos ataques pessoais, ou seja, da primeira para
a segunda parte do livro, poderia ser compreendida como uma manifestação da própria
sociabilidade dos homens pobres, uma vez que a solidariedade e a preocupação coletiva
desaparecem diante da batalha por sobrevivência. Daí o deboche de Isaías, as afirmações
reiteradas da sua própria inteligência e os comentários que parecem despretensiosos sobre
sua honestidade, elaborados ao longo de todo o discurso das Recordações: ao deslocar-se
do grupo para o “eu”, o narrador acaba por imitar, no plano da enunciação, a própria
sociabilidade dos despossuídos. Abrem-se, portanto, duas vias de interpretação com base
no procedimento estético da caricatura: a primeira concerne à denúncia do proprietário
do jornal e do redator-chefe e se vincula, portanto, à luta de classes e, assim, à militância
política; a outra diz respeito ao tratamento de seus colegas de redação, igualmente
dependentes de seus empregos, configurando-se, portanto, como disputas entre pares.
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5. Considerações finais: forma literária e narrador típico

Desde os anos 1970, a maior parte da crítica produzida sobre a obra de Lima
Barreto, entre outras motivações, tem procurado compreender e validar os modos de
representação empregados sobretudo na segunda parte do romance. Para isso, alguns
estudiosos298 recorrem a textos diversos redigidos pelo próprio autor, e outros, a teorias
de composição da personagem. Estes para comprovar por meio da crítica literária a
qualidade da produção barretiana; aqueles para expressar, e até certo ponto ratificar, a
consciência artística do escritor. Uma das citações mais requisitadas para tal finalidade é
a análise que Lima Barreto fez do romance O homem sem máscara (1921), de Vinicio da
Veiga299. Nela, o escritor explicou o que compreendia como roman à clef, bem como a
que serviriam suas personagens. Para ele, a inspiração da personagem em pessoas
empíricas só interessa à literatura quando revela não a personalidade de um indivíduo,
mas um tipo social determinado. Embora tal afirmação confirme um pensamento bastante
maduro no que concerne à composição literária, cabe ressaltar que a referida crítica foi
redigida em 1921, ou seja, doze anos após a primeira publicação das Recordações. Assim,
instaura-se uma dúvida quanto à pertinência de sua utilização para comprovar a
consciência artística do escritor já em seu romance de estreia, uma vez que o juízo crítico
manifestado por Lima Barreto se estabeleceu a posteriori, o que de algum modo poderia
incorrer em anacronismo.
Ao que nos parece, embora desde muito cedo o escritor carioca já demonstrasse
certa coerência quanto aos temas e conceitos artísticos que defenderia por toda a vida,
eles nos pareciam ainda tateantes, ganhando uma definição mais clara apenas em 1916,
com a publicação do “Amplius!”300.
Observemos que na primeira carta-resposta de Lima Barreto, a qual foi enviada a
Medeiros e Albuquerque301, ele reconheceu nas charges excessos composicionais que
inclusive poderiam ser cortados em uma segunda edição do romance. Apesar de ter
consciência de que as Recordações eram um livro desigual, a princípio, o recurso
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caricaturesco foi, segundo ele, utilizado para escandalizar, o que de certo modo validaria
as impressões dos primeiros críticos sobre o caráter personalista do autor na composição
das personagens. Entretanto, com o passar dos anos, o escritor começou a defender as
charges com argumentos que, então sim, demonstravam uma consciência mais acurada
da elaboração estética. Em 1917, a Veiga Miranda defendeu que aquilo julgado outrora
excessivo por ele mesmo era um pilar da verossimilhança do livro, pois transmitiria ao
leitor a impressão de que “as Recordações teriam sido realmente escritas pelo [autor
ficcional] Isaías Caminha”302.
Esse avanço da compreensão do escritor sobre a própria obra em muito se
assemelha à resposta dada por Mário de Andrade a seus críticos para justificar os supostos
excessos presentes nos poemas da Pauliceia desvairada (1922)303. O escritor modernista
justificou o tom declamatório, as exclamações e as variações como uma motivação
oriunda da própria modernidade, da dinâmica movimentada da cidade e das pessoas que
nela habitam. Assim, as variações do narrador Isaías, que se exalta no discurso sobretudo
a partir do capítulo VII, ou seja, da segunda parte do livro, não seriam igualmente reflexo
da inserção de Isaías no meio urbano e na dinâmica de vida acelerada da capital
republicana em plena regeneração?
O jornal, que se configura em solo brasileiro parcialmente como indústria
burguesa, impõe um ritmo de trabalho exaustivo, do mesmo modo que as informações se
amontoam e muitas vezes passam despercebidas ao leitor. Eventos importantes e
desimportantes se misturam e geram o mesmo bombardeio de informações
desencontradas de temas variados praticado pela imprensa. Daí, provavelmente, a
afirmação de Lilia Mortiz Schwarcz de que seria necessária uma bula para a compreensão
da segunda metade do livro. Desse modo, a supressão da narrativa psicológica nos
capítulos finais, lamentada por Lúcia Miguel Pereira304, talvez seja, na verdade, um
reflexo da cooptação e do embrutecimento da personagem, reconstruída pela narrativa e
pelo narrador como um índice da completa alienação de seu “eu passado”. Durante o
período que esteve em O Globo, muito pouco sobrou do antigo Isaías – ele perdeu o hábito
de leitura, trocou os livros por roupas da moda e os interesses coletivos pelo
individualismo. Ou seja, a mudança da personagem registra a dinâmica reificante da
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sociedade capitalista, amplificada no Brasil pela sociedade de classes instaurada pela
República.
Nesse sentido, parece apropriada a afirmação de Carlos Nelson Coutinho305 de
que, apesar do esvaziamento da proposta de Lima Barreto de contar, tal como no romance
de desilusão, a trajetória devastadora do herói romanesco que se frustra ao se chocar com
o mundo, há, na fratura da forma, uma coerente representação da dinâmica social
brasileira daquele período.
Tomando tal perspectiva como ponto de partida, podemos então refletir sobre o
caráter à clef da obra como um recurso que recupera os sentidos originais desse gênero
literário. Isto é, a representação cifrada de pessoas de determinado ciclo social restrito,
que não permitia o ataque direto, conferiria ao denunciado certo anonimato306. Dado o
provincianismo ainda reinante na imprensa brasileira daquele período, restrita a poucos
jornalistas e literatos em um país formado quase integralmente por analfabetos307, o
pseudônimo era um dos modos de crítica possíveis e, embora atacasse a pessoa
caricaturizada, permitia ao leitor olhar não o indivíduo, mas o tipo social ali representado.
Os importantes estudos de Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo interpretam as
charges como uma representação da personalidade da personagem por meio da
fisionomia distorcida, que indicaria, portanto, não uma deformidade física, mas moral308,
a qual revelaria a característica peculiar do tipo social representado. Ao analisar as
distorções de Aires d'Ávila por meio das sombras que se projetavam na parede, tentamos
evidenciar a coerência de tal interpretação, que, por meio da figura monstruosa do redatorchefe, inverte as noções de esclarecimento humanista vinculadas ao trabalho intelectual,
para demonstrar como, na modernidade, a barbárie se legitima pelo pensamento científico
e pelas noções civilizatórias. Nesse sentido, as denúncias do narrador confirmariam o
aspecto militante da obra de Lima Barreto, voltada ao combate das mazelas sociais do
período republicano.
Diante dessa face engajada das Recordações, os críticos buscam ainda demonstrar
como os critérios estabelecidos pelo escritor carioca para a arte militante estão presentes
na composição do romance: sinceridade, comunicabilidade e solidariedade. Assim,
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geralmente, confirmam-se os dois primeiros critérios pela presença da linguagem
jornalística e pela semelhança do discurso com recursos da oralidade e o último pela
representação dos despossuídos. Outra vez, cabe perguntar se não há certo anacronismo,
posto que os critérios literários estabelecidos pelo autor, embora já se mostrassem tímida
e indefinidamente no prefácio da Floreal, só seriam formulados anos após a publicação
do romance. A própria defesa intransigente da “sinceridade” do escritor só nasceria após
um encontro de Lima Barreto com José Veríssimo, que, justamente, teve contato com os
primeiros capítulos e o prefácio original do livro, publicados como folhetim ainda em
1907.
Para além, portanto, da compreensão dos recursos e das funcionalidades da
construção da personagem feita pelo escritor, cabe observar igualmente o que as
elaborações rebaixadas revelam, no interior da obra, sobre aquele que as compõe. Ou seja,
se os supostos “excessos” que fraturam a forma romanesca nas Recordações são
verossímeis e, portanto, expressivos da dualidade de seu narrador, e não de Lima Barreto,
vale investigar a motivação dessas construções. Relembremos, portanto, a fisionomia de
classe de Isaías Caminha, nascido livre e pobre na ordem escravista e mantido assim
durante o período pós-abolicionista e, por isso, imerso na lógica da sociedade de classes,
que promove a competição generalizada entre as camadas populares, em uma verdadeira
guerra entre assemelhados, na qual o rebaixamento do outro é um modo de ressaltar a
própria soberania.
Como vimos, embora haja uma subversão da forma e dos temas romanescos no
interior das Recordações, o narrador ambíguo também recorre a referências clássicas e
critérios normativos da linguagem como argumentos para revelar sua erudição e sua
superioridade em relação a seus rivais. A contradição mais importante, porém, diz
respeito aos rebaixamentos, distanciamentos e choques do protagonista (e por vezes do
narrador), que revelam os conflitos existentes entre os membros das classes populares. A
identificação de tal aspecto no discurso do narrador-escrivão se evidencia em diversos
momentos da obra, como por meio da reposição da reificação da mulher pobre e mulata
com afirmações que marcam claramente o tempo da enunciação (“lembro-me – com que
saudade! com que frenesi! – do inebriamento que essa mulher deu aos meus sentidos”309)
e da oscilação no diálogo com o leitor, uma vez que o narrador tende às retratações
constantes e à exaltação de suas próprias qualidades. Mais evidente, porém, é a
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inferiorização dos “rivais” com adjetivos que, mais do que rebaixam, revelam uma
agressividade extrema, especialmente porque direcionados não apenas às classes
abastadas, mas também aos seus iguais.
Desse modo, é possível afirmar que no plano da narração a decalagem entre as
duas partes do romance pode ser entendida também como indício da formalização do
lugar social do narrador no presente da enunciação. Isso porque, ao deslocar o propósito
de denúncia das questões sociais para o pequeno mundo do jornal e a ridicularização de
seus membros, esse narrador-escrivão encarna novamente a lógica da competitividade à
qual a classe de homens pobres estava compulsoriamente submetida. Assim, ao destroçar
seus inimigos por meio da crítica e de rebaixamentos que se vinculam, muitas vezes, a
personagens da mesma classe, ao mesmo tempo que ressalta insistentemente a sua própria
inteligência e os seus escrúpulos, Isaías Caminha procura convencer o leitor a reconhecer
seu “talento e caráter”310, tal como Ricardo Loberant, e, com isso, recompensá-lo
simbolicamente. Nesse sentido, o aspecto instável da suposta solidariedade gerada por
uma miséria que em hipótese “prende[ria] solidamente os homens” toma uma forma mais
realista e desvela as contradições intrincadas nas relações dos pobres entre si.
A impossibilidade de Isaías Caminha de cumprir integralmente seu projeto
militante, expresso pela própria fatura da forma romanesca, talvez revele ainda as
dificuldades de se formar no país recém-saído da escravidão uma militância popular
sólida no seio das classes subalternas, diante das necessidades mais prementes de
sobrevivência desses mesmos segmentos.
Portanto, embora a literatura militante de Lima Barreto se alicerce sobre um
objetivo conscientizador, visando a uma dinâmica social mais solidária, parece-nos um
equívoco limitar as Recordações a isso, minimizando sua arquitetura rigorosa e sua
construção ficcional, as quais nem sempre correspondem, com exatidão, às pautas
identitárias e afirmativas de seus intérpretes e leitores. Sejam ou não intencionais as
desavenças entre iguais captadas e internalizadas pelo escritor nas Recordações, parecenos limitador justificar a representação dos pobres somente pela perspectiva do projeto
barretiano ou por uma espécie de “reformismo espiritualista, irreverente e conformado”,
como afirmou Antônio Arnoni Prado311.
A análise do romance revela que o narrador ambíguo não é um ser completamente
consciente, mas que desenvolve sua criticidade ao longo dos capítulos. Assim, as questões
310
311
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que denuncia não estão completamente superadas e por muitas vezes são repostas em seu
próprio discurso, como procuramos demonstrar. Nesse sentido, se por um lado o narrador
milita contra aqueles que promovem as desigualdades e demais mazelas sociais, o que
sem dúvida acontece, por outro ele se contamina da sociabilidade própria de sua classe
social. Isto é, o narrador, como ente ficcional, encarna simultaneamente a denúncia
consciente do autoritarismo, evidenciada predominantemente na primeira parte do
romance, e a reprodução inconsciente da disputa, explícita sobretudo na segunda parte da
obra.
O próprio escritor parece ter compreendido à altura da segunda edição os
distanciamentos do narrador-personagem de sua, agora já sedimentada, proposta literária.
Posto isso, entendemos que o distanciamento entre o autor ficcional e o autor empírico
proposto por ele na “Breve notícia” não foi apenas uma resposta aos críticos que
definiram a obra como um “roman à clef panfletário”, mas também uma reafirmação de
suas próprias convicções diante das incertezas manifestadas pelo narrador. Portanto, a
imagem de uma personagem que vestiu a “túnica de Néssus da sociedade”, criada por
Lima Barreto para definir metaforicamente Isaías Caminha, pode, a princípio, sugerir uma
alternância mecânica entre a consciência crítica e a alienação do protagonista. Isto é,
aparenta que ele foi cooptado quando entrou em O Globo, mas que esteve completamente
consciente quando escreveu suas Recordações, e, ao abandoná-las, mais uma vez sofreu
uma cooptação completa, como se, metaforicamente, vestisse e tirasse a túnica em
determinados períodos, o que lhe permitiria manifestar sua consciência de modo não
contraditório. Na verdade, o que a dupla temporalidade da narrativa revela se parece mais
com aquela definição feita por Lima Barreto em uma carta enviada a Inglês de Souza:
“Aquela túnica mitológica: uma vez posta sobre o corpo, quando se a quer arrancar, os
pedaços ficam grudados nele valentemente”312. Sendo assim, a contaminação ideológica
imposta pela materialidade da vida social não afasta completamente o narrador das
práticas que pretende denunciar. Em vista disso, é possível dizer que a matéria das
Recordações assimila criativa e literariamente os conflitos históricos de seu tempo, que
retornam pela pena do escritor como questões inerentes à forma literária313.
312

Embora empregada em outro contexto, a metáfora da carta revela o pensamento do escritor sobre o
sentido que ele atribuía à metáfora “vestir a túnica de Néssus”. BARRETO, Lima, 1956p, p. 146.
313
“A criação literária corresponde a certas necessidades de representação do mundo, às vezes como
preâmbulo a uma práxis socialmente condicionada. Mas isto só se torna possível graças a uma redução ao
gratuito, ao teoricamente incondicionado, que dá ingresso ao mundo da ilusão e se transforma
dialeticamente em algo empenhado, na medida em que suscita uma visão do mundo.” CANDIDO, Antonio.
Literatura e sociedade. São Paulo: Publifolha, 2002. p. 49

Classificação: Confidencial

140

Dessa maneira, mais do que uma expressão coerente da linguagem jornalística e
do ritmo dinâmico da vida moderna e do trabalho na imprensa, o que a diferença entre a
primeira e a segunda parte do romance reproduz nos parece ser a própria ambivalência
do tipo social que o narrador representa. Não se tratando de uma obra determinista, o
narrador compreende sua participação nos percalços de sua trajetória: “acomodado”314
em sua condição de subalterno, “adulando o diretor para obter dinheiro”315; de maneira
parasitária, não buscou cumprir seus projetos iniciais de “estudo e trabalho com a força
que era capaz”316. Ao reconhecer sua “fraqueza” e sua “falta de decisão”, entorpecido
“com o álcool e com os prazeres”317, Isaías assume sua participação no processo que o
levou à derrocada. Os arrependimentos, todavia, não o afastaram da condição de
dependência, posto que escreveu suas memórias assentado no cargo que recebeu do
diretor. Faz-se necessário ressaltar que, apesar da manifestação de culpa, a condição dos
indivíduos livres e pobres naquela sociedade não permitia um rompimento brusco e
completo com seus protetores e com a dinâmica de vida imposta, uma vez que isso
significaria o enfrentamento de um novo período de dificuldades. Sendo assim, ainda que
negue parcialmente a vida burguesa da primeira República, o retorno de Isaías Caminha
ao interior se revela tão interessado como as águas negras do “mar espelhento”318 que ele
percebeu “fingindo resistência, calculando a recusa” à passagem da embarcação, quando
da sua chegada à capital. Desse modo, embora George Lukács não tenha se referido ao
narrador ao descrever a personagem típica319, entendemos que é possível, por extensão,
aplicá-la ao narrador-personagem do primeiro romance de Lima Barreto, uma vez que
Isaías Caminha revela, sem preterição de sua individualidade, as forças históricas em jogo
por meio de sua fisionomia de classe, encurralada entre a miséria absoluta e a submissão
imposta pelo favor. Por isso, a imagem que parece sintetizar esse romance de Lima
Barreto é aquela sugerida no prefácio do narrador, a do “paquete moderno cujos tubos da
caldeira se houvessem rompido”, que só tem como opção o abandono à deriva ou a
sujeição completa por meio da atracação. Não estariam o narrador e o próprio romance
representados nessa imagem dúplice e autoaniquiladora? Como consequência,
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suspeitamos que as Recordações sejam um romance tributário dessa tipicidade e, por isso,
representativo dos indivíduos pobres livres dos anos iniciais da República.
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