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O SONHO E A VIDA 

''Quisera ser um homem poderoso, 

construir um castelo, desbravar um reino, 

e cavar em torno um fosso imenso 

para que a maldade,com sua agilidade, 

não o pudesse atravessar. 

Então poria a mesa de um banquete, 

convidaria os famintos dos caminhos 

e todos os homens alegres e corajosos. 

Diríamos em vozes altas livremente 

que pão é pão e queijo é queijo 

e louvaríamos a vida apesar de sua ingratidão. 

Quisera ser um homem corajoso, 

Dai-me, ó Fado, um combate, um cavalo, 

uma espada que golpeia e uma causa sem mácula 

por que eu possa morrer se não tiver vitória. 

Se não me for dado assistir ao meu dia de glória 

quando, após a batalha, as tropas regressarem, 

entre os atacantes tombados na linha de frente, 

isso pouco importa, pois combati entre a massa, 

pois estar na retaguarda não impede de avançar, 

e dorme-se menos quando se dorme esquecido. 

Assim me transformei num sonhador - não em homem! 

Com estrépito combato com a lança das palavras. 

Se nos torneios poéticos me visto de couraça, 

na aldeia tenho as vestes de qualquer joão-ninguém. 

Quisera cantar à luz das montanhas, 

mas permaneço à sombra de minha aldeia natal 

onde as recordações cantam como rouxinóis. 

Mas o país inteiro há de ouvir a minha voz, 

pois mesmo vindo do vale, meu canto poderá 

erguer-se de tanto hausto que trago no meu peito.'' 

(Erik Axel Karlfeldt, ''Poesias'', tradução de Ivo Barroso.) 
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                                    RESUMO 

Pretendeu-se, a partir da análise de fontes de certa intelectualidade carioca inscrita no 

Brasil da Primeira República e da bibliografia concernente ao tema, investigar o debate 

sobre a questão da identidade nacional. Usou-se como fontes tanto a obra literária Os 

Bruzundangas, de Lima Barreto, quanto as caricaturas contidas na revista D.Quixote, 

espécie de lugar de memória do chamado ‘’Grupo dos Boêmios’’, um coletivo de 

intelectuais do Rio de Janeiro da Primeira República (do qual Barreto fazia parte) que, 

sob a perspectiva do humor, debateria acerca de questões relativas à sociedade brasileira 

do período. Há uma crítica aguda por parte desta intelectualidade acerca da grande 

especulação e desordem financeira no Brasil da época, muitos conchavos políticos que 

ignoram as necessidades básicas da grande maioria da população e onde a população 

‘’nativa’’ é preterida em favor de um discurso europeizante, havendo mesmo um 

desencanto com a República nascente, que subtrai da população seus direitos mais 

elementares, revelando uma sociedade extremamente desigual e hierarquizada. A 

inserção via humor seria um modo de salvar a nacionalidade e buscar uma nova 

conformação social. 

Palavras-chave: Primeira República; Identidade Nacional; Grupo dos Boêmios. 
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                                     ABSTRACT 

It was intended, based on the analysis of sources of a certain Carioca intellectuals 

registered in Brazil of the First Republic and the bibliography concerning the theme, to 

investigate the debate on the question of national identity. Both the literary work "The 

Bruzundangas" by Lima Barreto and the caricatures contained in the D. Quixote 

magazine, a kind of memory of the so-called "Bohemian Group", were used as sources, 

a collective of intellectuals from Rio de Janeiro. First Republic (of which Barreto was 

part) that, from the perspective of humor, would debate about issues related to the 

Brazilian society of the period. There is an acute criticism by this intelligentsia about the 

great speculation and financial disorder in Brazil of the time, many political arrangements 

that ignore the basic necessities of the great majority of the population and where the 

native population is deferred, supporting of a Europeanizing discourse , and there is even 

a disenchantment with the nascent Republic, which subtracts from the population its most 

basic rights, revealing an extremely unequal and hierarchical society. The insertion 

through humor would be a way to save the nationality and to seek a new social 

conformation. 

Keywords: First Republic; National Identity; Group of Bohemians. 
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A presente monografia abordará a crítica feita pelo chamado “Grupo dos 

Boêmios”, um coletivo de intelectuais atuantes no Brasil da Primeira República, 

notadamente na cidade do Rio de Janeiro, que observam que a República recém-

instaurada estava longe de representar uma sociedade brasileira democrática e justa, como 

se pensava que ocorreria, mas, ao contrário, frustrou toda uma geração de intelectuais, 

expressa na frase de Lopes Trovão (um dos membros do grupo): “Essa não é a República 

dos meus sonhos.” 1  

  O chamado Grupo dos Boêmios era composto por nomes como Lima Barreto, 

Bastos Tigre, Emílio de Menezes e José do Patrocínio, e caricaturistas como Raul 

Pederneiras, Kalixto e J. Carlos, e constrói uma reflexão sobre a nacionalidade a partir da 

perspectiva do humor, em um contexto de exclusão social, sendo que grande parte deste 

grupo tende a aliar-se às camadas populares, compartilhando o sentimento de rebeldia e 

de exclusão social. Esta aparece vinculada à imagem do regime republicano, uma vez que 

não reconheceria a cidadania dos próprios ‘’donos da terra’’.2  

O presente trabalho procura responder qual a ideia de nacionalidade contida neste 

meio intelectual carioca da Primeira República, qual a relação com a diversidade étnico-

cultural brasileira e qual era a visão de nacionalidade que criticavam e o teor dessa crítica, 

e qual era a proposta de construção de uma identidade nacional.  

                                                 
1 PIMENTA VELLOSO, Mônica. ‘’ O modernismo e a questão nacional’’. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucila de A. Neves. O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003, p. 361. 
2 Idem, pp. 360-369. 
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Têm-se por tradição associar o Modernismo no Brasil ao caso paulista na década 

de 1920, especificamente a Semana de Arte Moderna de 1922, considerada como o marco 

do movimento. Contudo, utilizar-se-á uma perspectiva, como adotada por Mônica 

Pimenta Velloso, em que o Modernismo é visto como um processo e movimento que se 

desdobra no espaço e no tempo, em uma perspectiva de simultaneidade, de continuidade 

e de pluralidade.3  

Segundo Velloso, a modernidade foi marcada por um caráter profundamente 

excludente, existindo uma descrença na população negra e mestiça, com os ideais 

civilizatórios passando a ser endereçados às elites que, por sua vez, tentaram negar as 

origens mestiças da nacionalidade.4  

De acordo com Antonio Candido, há uma tendência genealógica, típica da nossa 

civilização: em um país sem tradições, se desenvolve a ânsia de ter raízes, de aprofundar 

no passado a própria realidade, a fim de demonstrar a mesma dignidade histórica dos 

velhos países.5  

  Segundo Gilberto Freyre, o Brasil formou-se não no próprio sentido de 

europeização, mas com seus colonizadores despreocupados com a unidade ou pureza de 

raça, havendo forte miscigenação e sendo o povo brasileiro formado pela interação entre 

a cultura europeia, a indígena e a africana, formando-se, portanto, uma sociedade híbrida. 

6  

  Pretende-se, neste trabalho, problematizar a ideia contida, a partir da leitura de 

Freyre, de uma ‘’democracia racial’’, adotando-se em parte a  crítica de Florestan 

Fernandes, notadamente de que existe um mito da ‘’democracia racial’’, existindo na 

verdade a perpetuação de padrões de relações raciais que foram construídas sob o signo 

da escravidão e da dominação senhorial. A ideia de uma integração racial democrática só 

poderia ser usada se pudesse ser utilizada por negros e mulatos, e não de uma maneira em 

que se perpetuam as desigualdades. Este mito da ‘’democracia racial’’ converte-se, para 

                                                 
3 Idem, p. 353. 
4 Idem, p. 362. 
5 CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006, p.179. 
6 FREYRE, Gilberto. “Características gerais da colonização portuguesa do Brasil: formação de uma 

sociedade agrária, escravocrata e híbrida’’. In: Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira 
sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2003, pp.91-115. 
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Fernandes, em uma barreira ao progresso e autonomia do ‘’homem de cor’’, 

impossibilitando a verdadeira democracia racial no Brasil.7  

       Por outro lado, se Florestan Fernandes critica a ideia de Freyre de que haveria uma 

harmonia social nas relações da sociedade escravista e que leva a ver os negros como 

dóceis e passivos, ele argumenta que os negros estavam em desvantagem em relação aos 

brancos, e que esta relação de desvantagem prossegue com o fim da escravidão, 

impossibilitando a inserção dos negros no mercado de trabalho pós-abolição, além do fato 

de a escravidão ter deixado marcas tão profundas nos negros que acabaram por 

praticamente ‘’deformá-los’’. Esta argumentação também precisa ser repensada e 

problematizada, uma vez que sempre existiu a agência escrava, com os negros criando 

laços entre si e com o meio através das sociabilidades, e depois do fim da escravidão os 

negros continuam a ter mecanismos de resistência frente às dificuldades que se 

apresentam a eles, com o mesmo valendo para toda forma de exclusão, como por exemplo 

a indígena. 

            Nesta perspectiva, Silvia Hunold Lara aponta que, na ânsia de lutar contra uma 

pretensa democracia ou harmonia social no Brasil, alguns estudos enfatizam a violência 

e, no caso da violência da escravidão, está contida uma certa desumanização ou 

coisificação do escravo, transformado em mercadoria e submetido a péssimas condições 

de vida e de trabalho.8  

           Deste modo, este trabalho pretende problematizar tanto a ideia de uma 

‘’democracia racial’’ quanto a ideia que limita a agência da população afrodescendente 

(e também de indígenas ou mulatos) em uma perspectiva econômica que os desumaniza, 

e pretende buscar entender os mecanismos de ação e resistência que ajudem a construir a 

identidade brasileira, e não em um sentido de submissão e acomodação, como se fizesse 

parte da nacionalidade brasileira a inércia e a passividade, também em face da alegada 

agência europeia. Busca-se, por outro lado, perceber o componente dos negros na 

identidade brasileira como positivo. 

         Se, para os românticos, o indígena era fonte da qual se deveria beber a 

nacionalidade, e para Freyre a miscigenação étnico-cultural era elemento constitutivo da 

                                                 
7 FERNANDES, Florestan. Heteronomia Racial na sociedade de classes. In: A integração do negro na 

sociedade de classes. São Paulo: Editora Globo, 2008, pp.304-327. 
8 LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-

1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.20. 
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nacionalidade brasileira, no contexto do final do século XIX e início do século XX via-

se uma tentativa de europeização, de construção da nacionalidade em bases elitizadas e 

‘’civilizatórias’’.  

         O intelectual humorista, por sua vez, teria a missão de difundir o humor, sob a 

alegação de ser este o único meio de salvar a nacionalidade. Além de inserir os 

intelectuais via humor, o Grupo dos Boêmios, que teve sua trajetória condensada na 

revista D. Quixote, é tratada na revista a questão de nossa diversidade étnico-cultural, 

uma questão central na discussão modernista.9  

            Buscar-se-á responder qual é a leitura crítica sobre a questão da diversidade 

étnico-cultural brasileira presente na intelectualidade carioca em questão, e qual a 

diferença em relação à visão predominante sobre o modernismo, que é construída a partir 

da perspectiva de uma influência absoluta paulista e que tem como marco constitutivo a 

Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. 

            Objetiva-se entender a questão da nacionalidade principalmente a partir de fontes 

de certo grupo de intelectuais cariocas, analisando as redes de sociabilidades tanto do 

grupo em questão quanto referentes à sociedade em geral, e em que medida as questões 

econômicas estão incluídas no jogo político em detrimento de uma sociedade mais justa 

e democrática. 

         Usa-se como fontes tanto a obra literária Os Bruzundangas, de Lima Barreto, que 

descreve sua tarefa de analisar a terra fictícia ‘’Bruzundanga” como uma oportunidade de 

livrar o Brasil, por intermédio dos problemas daquela, dos próprios males, quanto as 

caricaturas contidas na revista D.Quixote. Buscou-se, nesta pesquisa, relacionar as fontes, 

fazendo um entrecruzamento entre as caricaturas  da revista D.Quixote com o texto 

literário de Lima Barreto, entendendo tanto qual a ideia de nacionalidade proposta por 

este grupo (‘’Grupo dos Boêmios’’) quanto qual o teor da crítica feita sobre aspectos da 

identidade nacional, e em especial no que tange à visão sobre os aspectos econômicos 

inseridos dentro do jogo político e social da República Brasileira, que estava longe de ser 

uma sociedade democrática e justa, no entender dos membros deste grupo. A partir disso, 

recortou-se este amplo tema, sendo então selecionadas algumas das caricaturas, além de 

algumas temáticas presentes na obra citada de Lima Barreto. 

                                                 
9 PIMENTA VELLOSO, Op. Cit., pp. 230-242. 



13 

 

A revista D.Quixote circulou entre os anos de 1917 e 1927.  Utilizar-se-á principalmente 

as caricaturas, que estão via de regra na primeira página de cada edição e apresentam o 

tom da mesma, que contém tanto editoriais e textos de colaboradores quanto anúncios, 

revelando um conteúdo diversificado. As caricaturas, por sua vez, normalmente vem 

acompanhadas de pequenos dizeres explicativos que ajudam a realçar o conteúdo.           

       Os Bruzundangas, outra fonte a ser utilizada, é um texto literário de Lima Barreto 

que, ao abordar aspectos constitutivos de uma terra fictícia chamada Bruzundanga, na 

verdade tece uma crítica indireta à República Brasileira, falando sobre aspectos da 

sociedade e de todo o jogo de interesses político e econômico que circunscrevem o Brasil. 

Os textos incorporados na edição utilizada foram escritos por Lima Barreto ao longo do 

começo do século XX. A primeira edição completa de Os Bruzundangas foi publicada 

originalmente em 1922. 

  No que tange ao tratamento metodológico sobre as caricaturas, observa-se que o 

ato de caricaturar está ligado à intenção do artista em exagerar traços para evidenciar 

detalhes, criar desenhos grotescos para provocar a sátira, o riso ou outros humores, 

comunicando menos uma deformação do sujeito e objetos caricaturados e mais as formas 

aproximadas de ser, estar, pensar e agir, nos despertando para outros olhares e 

descortinando outras faces, nuanças e tons sobre sujeitos, situações ou suas histórias. 10 

          A caricatura, por sua vez, não se limita ao exagero de certas características, mas 

amplia, através delas, as possibilidades de conhecimento e interpretações sobre um sujeito 

e sua história de vida. Podemos compreendê-la como um desenho burlesco com foco em 

um personagem conhecido, sem ser obrigatoriamente relacionada a conteúdos satíricos. 

A caricatura é uma produção do cotidianos sobre determinados indivíduos voltada para 

aqueles que vivenciam um momento histórico comum e compartilham o imediatismo da 

memória coletiva.11  

           As expressões gráficas de humor apresentam-se, portanto, como fontes legítimas, 

uma vez que são capazes de captar os acontecimentos e o imaginário individual e coletivo 

de uma dada sociedade, transformando-os em objeto de reflexão e narrativa. Toda a 

                                                 
10 CAMPOS, Émerson César de; PETRY, Michele Bete. Histórias desenhadas: os usos das expressões 

gráficas de humor como fontes para a História. Revista Catarinense de História, Florianópolis, n. 17, 
2009, p. 119. 
11Idem, pp. 120-122. 
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produção gráfica de humor ‘’interage com o processo histórico em que se constitui: Ela 

é dinâmica, sendo sempre reiterada e atualizada’’ (Apud. QUELUZ, 2008), e é atualizada 

pelo contexto e práticas dos sujeitos que a envolvem e a ela estão circunscritos, tornando-

se, portanto, um meio de tradução cultural e representação sobre a história. 12  

       Quanto à utilização do texto literário como fonte para a História, tanto a escrita 

histórica quanto a escrita literária compartilham do projeto de apreender as realidades 

humanas, havendo no texto literário a possibilidade de se trabalhar com discursos que, 

em graus variados, revelam o campo de produção simbólica de uma época, sendo 

importante fonte de análise, pois possibilita um melhor entendimento a respeito das 

representações construídas numa dada sociedade.13  

           O texto ficcional como fonte fala do mundo, de forma indireta, por meio de uma 

linguagem metafórica e alegórica, expressão de formas de pensar e agir. A literatura é 

vista como uma representação de uma época que comporta, por meio descritivo dos 

personagens, diálogos e ações, as imagens sensíveis do mundo. O universo literário, 

assim como o da história, constitui uma socialização de valores, memórias e discursos, 

relacionando-se o papel tanto do historiador quanto do escritor com a reconstrução da 

memória. A literatura, embora não tenha preocupação explícita em relação à memória, 

tem de certo modo papel de suporte, uma vez que as construções literárias constituem 

formas privilegiadas de se apreender aspectos da memória coletiva14 Contudo, a literatura 

pode ser vista não apenas como uma representação do mundo, mas também pode construí-

lo. 

          Todo conhecimento é socialmente adquirido. O ato gerador de conhecimento 

funda-se em um contexto muito complexo, envolvendo tanto a linguagem quanto o 

conhecimento, a memória e o pensamento, tendo como pressuposto que o real é 

construído a partir de um olhar enquanto significado. Deve-se relativizar a objetividade 

sobre a produção da história, já que o historiador imprime sua subjetividade frente ao 

texto histórico, possuindo uma atividade criadora. O discurso histórico, por sua vez, é 

                                                 
12Idem, p.131. 
13 GRECCO, Gabriela de Lima. História e Literatura: entre narrativas literárias e históricas, uma análise 

através do conceito de Representação. Revista Historiador número 07. Ano 07. Janeiro de 2015, p.122. 
14 Idem, pp. 123-124. 
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uma manifestação em perspectiva pessoal, permeada por suas relações ideológicas e a 

própria influência do presente em que se encontra.15  

           O saber histórico, por outro lado, diferentemente do literário, busca um discurso 

com vistas à veracidade, através da pesquisa documental. As fontes históricas, embora 

sejam vestígios do passado e testemunhas de uma realidade que já não existe, recuperam 

significados, possibilitando uma reconstrução da história sob um olhar do presente16. A 

literatura pode, por outro lado, trazer aspectos da ‘’realidade’’ que escapam à linguagem 

do historiador. O estudo da literatura é de fundamental importância para o historiador, 

como afirma Sevcenko17, pois possibilita o acesso à marginalidade e aos que foram 

derrotados pela história. Mais do que o testemunho da sociedade, a literatura moderna 

deve trazer a revelação dos focos de tensão e mágoa dos aflitos, dos anseios dos 

desajustados, provocando um desejo de mudança. Mesmo tendo um compromisso maior 

com a fantasia, a literatura mostra aquilo que poderia ou deveria ser a ordem das coisas, 

para além de seu estado real, falando sobre a história que não ocorreu, mostra as 

possibilidades que não chegaram a ser, fornecendo uma expectativa do vir-a-ser das 

estruturas sociais. 

          Esta monografia justifica-se na medida em que poderá ajudar a compreender 

melhor o processo modernista no Brasil, que se iniciou ainda no século XIX com a 

chamada “Geração de 1870”, com nomes como Joaquim Nabuco, Alberto Salles, Sílvio 

Romero, Lopes Trovão, entre muitos outros, e que adentrará no século XX com a geração 

de intelectuais do Rio de Janeiro, o já citado Grupo dos Boêmios, nosso objeto de estudo. 

Considerando-se que se dá preferência, em geral, ao caso paulista, entende-se como 

necessária uma pesquisa sobre as críticas dos intelectuais “cariocas’’, afirmando a 

tendência de se considerar a pluralidade do movimento modernista. 

           Por certo, trabalhos de grande valia já discorreram sobre o tema, revelando a 

importância do estudo dos intelectuais do Rio de Janeiro. Analisar as críticas feitas à 

sociedade da época revela-se substancial, já que mesmo na atualidade a República ainda 

está por se fazer. Investigar sobre a Primeira República é, portanto, poder relacioná-la ao 

nosso próprio tempo: O que mudou e o que permaneceu na República brasileira neste 

                                                 
15 Idem, pp. 125-126. 
16 Idem, p. 127. 
17 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira 

República. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp. 29-30. 
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interim? Se as críticas podem, em certa medida, ser ainda hoje válidas, o que falta para a 

República ser de fato democrática e socialmente justa? Quais os modelos de República 

daquela época? E os atuais? Quais críticas acompanham o nascimento da República? 

        Algumas questões teóricas mostraram-se imprescindíveis, como entender as 

especificidades do modernismo no Rio de Janeiro, notadamente a partir da leitura de 

Pimenta Velloso; suas diferenças em relação ao modernismo paulista, que é tido 

geralmente como quase sinônimo do Modernismo no Brasil, e, para isso, entender a 

sociedade e cultura paulista da época revelou-se substancial, bem como entender a criação 

cultural e o engendramento social na Primeira República, a partir das leituras de Nicolau 

Sevcenko. 

         Pretende-se, a priori, transitar entre os campos da História Cultural e História 

Social, mostrando como a produção cultural em questão fornece elementos de crítica 

direta à realidade social. 
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                                           CAPÍTULO 1  

A Crítica do Grupo dos Boêmios: um diagnóstico do Brasil da Primeira 

República 

 

 

 

 

 

 

A instauração da República no Brasil, em 1889, após décadas de regime 

monárquico, levou a pensar que o país teria uma maior democratização e, aliado à 

abolição da escravidão, um ano antes, finalmente o país viveria um ambiente de 

participação e inclusão social, com atenção ao bem comum e maior igualdade entre os 

cidadãos. O advento da República trouxe consigo muitas esperanças, mas não 

necessariamente entregou aquilo que era esperado. Como se forjou o processo histórico 

da Primeira República? A que interesses ela se submeteu? Neste capítulo, se abordará a 

crítica feita pelo chamado Grupo dos Boêmios, uma espécie de diagnóstico sobre a 

situação do Brasil na Primeira República. 

         Temos inúmeros registros históricos acerca da Primeira República. Neste capítulo, 

se explorará como fontes principalmente as caricaturas e escritos do Grupo dos Boêmios. 

         Em seu livro Os Bruzundangas18, Lima Barreto discorre sobre uma terra fictícia 

chamada de Bruzundanga, que tem por objetivo: 

A "Bruzundanga" fornece matéria de sobra para livrar-nos, a nós do 

Brasil, de piores males, pois possui maiores e mais completos (...)Por 

intermédio dos dela, dos dessa velha e ainda rica terra da Bruzundanga, 

livremo-nos dos nossos: é o escopo deste pequeno livro. 19  

 

                                                 
18 BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Belo Horizonte: Garnier, 1998. 
19 BARRETO, Lima, Op. Cit, pp.17-19. 
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         A República trouxe consigo uma série de crises políticas, que prioritariamente 

atingiram as elites tradicionais do período imperial e, em seguida, tenderam a afastar da 

cena política os grupos que defendiam os anseios populares mais elementares e tidos 

como mais férvidos do republicanismo. O tipo social representativo do novo regime 

conciliava um conservadorismo moderado com uma sede implacável de obter riquezas e 

com grande apego às questões econômico-financeiras.20  

         O advento da República traz consigo uma onda de desencanto. Esperava-se 

alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, mas logo percebeu-se que, além de ter 

sido implementada em uma sociedade profundamente desigual e hierarquizada, a 

República foi proclamada em um ambiente de intensa especulação e desordem financeira, 

com o predomínio do capitalismo selvagem e uma mentalidade predatória, que ignorava 

o interesse público.21 

A sociedade da ‘’bruzundanga’’ é vista permeada por uma grande especulação 

financeira, sendo um país rico, mas em que seu povo vive na miséria, e em que há grande 

desigualdade social e a população de mulatos e mestiços, que contribuem em muito para 

a nação, é sistematicamente excluída da organização social. A passagem a seguir discute 

esse caos financeiro da ‘’bruzundanga’’: 

 

A grande nação vivia aos solavancos, sem estabilidade financeira e 

econômica; e, por isso mesmo, dando campo a que surgissem, a toda a 

hora, financeiros de todos os seus cantos e, sobretudo, do seu 

parlamento.22  

        Assim, a partir da leitura de Lima Barreto, podemos traçar um paralelo com o 

Brasil da Primeira República, em que há enorme especulação e desordem financeira e 

muitos conchavos políticos que ignoram as necessidades básicas da grande maioria da 

população. Nas caricaturas, extraídas da revista D. Quixote, percebe-se também este 

ambiente de intensa especulação financeira e desencanto com a República recém-

                                                 
20 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão, Op. Cit., pp.36-37. 
21 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro : Turunas e Quixotes. Petrópolis: KBR, 

2015, pp. 222-223. 
22 BARRETO, Lima, Op. Cit, p.34. 
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instaurada, que subtrai da população seus direitos mais elementares, como exemplifica a 

caricatura abaixo: 

 

Figura 1 D.Quixote, 1921, ano 5, número 236. ‘’(A república dos ‘’seus’’ sonhos) é a realidade...para outros.’’ 
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       Na caricatura, podemos observar um homem dormindo, tendo seus ‘’sonhos’’ 

permeados por uma ‘’chuva’’ de referências às questões econômico-financeiras. Essa 

temática do sonho é recorrente em várias das caricaturas e da D. Quixote em si, 

considerando que o próprio grupo tinha uma tarefa ‘’quixotesca’’ diante de si: o de 

mostrar uma outra realidade, o que pode ou poderia ser diferente. Já que a ‘’realidade’’ é 

permeada por todo o jogo de interesses econômicos e politicagem que não consideram o 

bem comum, por quê não sonhar com uma sociedade em que os princípios de 

solidariedade prevaleçam? 

A sociedade da Bruzundanga é descrita por Lima Barreto como dominada pelos 

arrivistas, e semelhante paralelo pode ser feito com o Rio de Janeiro, onde preponderavam 

o enriquecimento a qualquer preço e não se pensava no bem comum do corpo social, mas 

em interesses inseridos dentro deste mundo dos negócios e da especulação financeira. 

   Para Lima Barreto, um dos grandes males sociais – e cariocas especialmente 

incluídos, era justamente o arrivismo, que impedia qualquer interesse no bem comum: 

 São todos arrivistas e viveram a melhor parte da vida tiranizados pela 

paixão de ganhar dinheiro, seja como for. Os melhores e os mais 

respeitáveis são aqueles que enriqueceram pelo comércio ou pela 

indústria, honestamente, se é possível admitir que se enriqueça 

honestamente.23  

 

      A passagem da monarquia para a República trouxe novos mecanismos de relações 

sociais, mas pode-se dizer que houve uma continuidade de certos padrões de relações da 

sociedade escravista. Assim define esta situação o historiador Nicolau Sevcenko24: 

Aos pobres em geral, nessa sociedade, não se atribuiu a identidade 

jurídica de cidadãos, inerente à República. Na prática, era reservado a 

eles um tratamento similar ao dos antigos escravos, controlados pelo 

terror, ameaças, humilhações e espancamentos, com o Estado 

assumindo as funções de gerente e de feitor. Nesse momento de 

transição brusca e traumática da sociedade senhorial para a burguesa, 

muitos dos elementos da primeira foram preservados e assimilados pela 

                                                 
23 BARRETO, Lima, Op. Cit, p. 88. 
24 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 110. 
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segunda: sobretudo no que diz respeito à disciplina social. A vasta 

experiência no controle das massas subalternas da sociedade imperial 

não podia ser desperdiçada pela nova elite.  

 

  A própria abolição da escravidão, em 1888, reflete a tendência de um 

republicanismo moderado, mas não revolucionário. A abolição se deu após intensa 

pressão e ação política dos negros. Os abolicionistas, por sua vez, deixavam claro que sua 

intenção não era revolucionária, mas reformista, preocupados com que a abolição fosse 

realizada por instrumentos legais, reordenando o campo social a partir das condições 

sociais vigentes. Se lutavam pela libertação dos escravos e sua integração social, por outro 

lado tentavam compatibilizar este anseio com a manutenção do poder da grande 

propriedade e dos interesses do capital, como diz a historiadora Azevedo.25 

         Deste modo, o objetivo dos abolicionistas era lutar pela abolição e, 

concomitantemente a isso, assegurar a possibilidade de uma reformulação pacífica das 

relações de trabalho, preservando o poder do grande proprietário, e tendo como 

pressuposto uma alegada ausência de preconceitos e ódios raciais entre negros e 

brancos.26 

         A busca pela harmonia social era o grande anseio dos reformadores, que temiam 

a explosão de confrontos entre senhores e escravos que mergulhassem o país num caos e 

inviabilizassem a harmonia nacional. Por outro lado, os imigrantistas preocupavam-se, 

além de conquistar a harmonia social, em obter uma harmonia racial, que seria obtida 

pela inclusão do imigrante branco, que, no entender deles, regeneraria a nação. Enquanto 

os abolicionistas pretendiam a incorporação social do negro livre, os imigrantistas 

consideravam o ex-escravo irremediavelmente inscrito na ‘’vagabundagem’’, por suas 

supostas origens raciais inferiores.27 

Os ‘’homens e mulheres de cor’’ eram vistos pelo governo e pelas elites como um 

empecilho ao desenvolvimento amparado em moldes europeus. Na passagem a seguir, 

Lima Barreto nos dá uma dimensão das relações das elites governantes com os mulatos: 

                                                 
25 AZEVEDO, Celia Maria M. de. Onda Negra, Medo Branco. O negro no imaginário das elites – século 

XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.89. 
26Idem, p.96 
27Idem, pp. 103-104. 
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 Uma das suas quizílias era com os feios e, sobretudo, com os 

bruzundanguenses de origem javanesa — cousa que equivale aqui aos 

nossos mulatos. Constituíam o seu pesadelo, o seu desgosto e não 

julgava os indivíduos dessas duas espécies apresentáveis aos 

estrangeiros, constituindo eles a vergonha da Bruzundanga, no seu 

secreto entender.28  

 

            Lima Barreto enaltece o papel dos ‘’donos da terra’’, os que viviam aqui, 

especialmente os negros e mulatos, em detrimento dos imigrantes, considerando que é 

com eles que se devia traçar um projeto para o Brasil, já que os que aqui viviam em muito 

contribuíam para o país. 

        Barreto também ressalta a permanência de certos padrões escravistas na sociedade 

republicana: 

 Estes (proprietários), em geral, são completamente inábeis para dirigir 

qualquer coisa, indignos da função que a obscura marcha das coisas 

depositou em suas mãos. Pouco instruídos, apesar de formados, nisto 

ou naquilo, e sem iniciativa de qualquer natureza, despidos de qualquer 

sentimento de nobreza e generosidade para com os seus inferiores, mais 

ávidos de riqueza que o mais feroz taverneiro, pimpãos e arrogantes, as 

suas fazendas ou usinas são governadas por eles, quando o são, com a 

dureza e os processos violentos de uma antiga fazenda brasileira de 

escravos.29  

 

 

Para Sevcenko, Lima Barreto observava um amplo processo, que consistia na 

continuidade de práticas escravistas, agora incorporadas pelo Estado republicano: 

 

Não escapou ao escritor Lima Barreto essa continuidade espúria de 

práticas escravistas incorporadas na vida administrativa de uma 

                                                 
28 BARRETO, Lima, Op. Cit, pp.119-120. 
29 Idem, pp. 78-79. 
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república que se pretendia liberal e democrática (...) O que nos sugere 

o autor é que a nossa República democratizou a senzala: acabado o 

privilégio jurídico de alguém em particular ostentar a posse de escravos, 

o Estado passa a tratar todos segundo a prática prevista pela existência 

simbólica daquela categoria.30  

 

         Na revista D. Quixote, também aparecem estas menções de que relações da 

escravidão permaneceram, transformadas, na sociedade brasileira da Primeira República. 

Na caricatura a seguir, o 13 de maio (data da abolição) é retratado com uma personagem 

(branco), acorrentado pelo pescoço e atrelado  a questões como carestia, política e 

impostos, observando-se que, mesmo após a abolição, se mantém certos padrões do 

passado escravista, incorporados como prática dos governos republicanos: 

                                                 
30 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da vacina, Op. Cit., pp.110-111. 
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Figura 2 D.Quixote, 1921, ano 5, número 209. ‘’Já podeis da patria, filhos Ver contente a mãe gentil já raiou a 
Liberdade No horizonte do Brasil’’ 

                 

        Sevcenko analisa que as práticas de coerção do regime republicano eram 

diferentes das do período escravista. A exemplo do que já ocorrera com o trabalho, a nova 

sociedade aburguesada também não tolera a visão das brutalidades físicas. Assim, os 

desnudamentos, humilhações e espancamentos são feitos no interior de uma Casa de 

Detenção, ou em ambientes ‘’invisíveis’’, ao contrário das cerimônias públicas de 

açoitamento, que eram típicas da sociedade escravista.31 

        Por outro lado, no processo de mudança política, com a instauração da República, 

os cargos rendosos e decisórios passaram rapidamente às mãos de grupos recém-chegados 

                                                 
31 Idem, pp.111-112. 
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à distinção social, em um ambiente de frenéticas mudanças sociais, políticas e 

econômicas, que contribuíram para a vertiginosa aceleração do ritmo de vida da sociedade 

carioca que, além de polarizar as finanças nacionais, constituía o maior centro 

populacional e cosmopolita do país.32  

Como retrata a caricatura da figura a seguir, eram tempos frenéticos, de aceleradas 

mudanças, e a D.Quixote provoca, em data comemorativa alusiva à independência, o que 

aconteceria se ela se desse naquele momento- quase cem anos depois, em que se pode 

perceber traços característicos da modernidade, como a aviação, o automóvel e o cinema: 

 

Figura 3 D.Quixote, 1921, ano 5, número 226. ‘’Como seria dado o grito do Ypiranga se a coisa fosse em 1922.’’ 

 

                                                 
32 SEVCENKO, N. Literatura como Missão, Op. Cit., pp.38-39. 
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       Em pouco tempo, evidenciou-se, para os mandatários, o anacronismo  da antiga 

estrutura urbana do Rio de Janeiro diante destes novos tempos. Portanto, era preciso 

acabar com a imagem de uma cidade insalubre e insegura, com grande contingente 

populacional habitando sua região central, em que viviam de modo precário e 

‘’promíscuo’’, às sombras de possíveis barricadas e motins. Para tentar equiparar-se ao 

mundo civilizado e chegar ao ‘’progresso’’ do velho mundo, o país deveria alinhar-se aos 

padrões e ao ritmo de desdobramento da economia europeia. A busca por este progresso 

se tornou a verdadeira obsessão da nova burguesia brasileira.33 

      Deveria ocorrer, no entender destas elites que detinham o poder decisório, a 

‘’regeneração’’ da cidade do Rio de Janeiro e do país, sendo demolidos os casarões no 

centro da cidade, em que se abarrotava grande parte da população pobre, para que se 

alargassem as estreitas ruas para que fossem transformadas em amplas avenidas, praças 

e jardins, à moda europeia.34 

          Este processo de ‘’regeneração’’ implicava graves consequências à população da 

capital, como retrata Sevcenko35: 

Os conceitos de capitalização, aburguesamento e cosmopolitização 

talvez sejam os mais abrangentes e aqueles que identificam as raízes 

mais profundas do processo que acompanhamos e cujo efeito mais cruel 

foi a Revolta da Vacina. Foi nesse contexto que observamos o conjunto 

de transformações que culminaram com a reformulação da sociedade 

brasileira, constituindo a sua feição material mais aparente e ostensiva, 

o processo de Regeneração, ou seja, a metamorfose urbana da Capital 

Federal, acompanhada das medidas de saneamento e da redistribuição 

espacial dos vários grupos sociais. Esse processo de reurbanização 

trouxe consigo fórmulas particularmente drásticas de discriminação, 

exclusão e controle social, voltadas contra os grupos destituídos da 

sociedade. E foi na intersecção sufocante dessa malha densa e perversa 

que a população humilde da cidade viu reduzirem-se a sua condição 

humana e sua capacidade de sobrevivência ao mais baixo nível. 

 

                                                 
33 Idem, pp.41-42. 
34 Idem, p.43. 
35 SEVCENKO, N. A Revolta da vacina, Op. Cit., p. 114. 
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A modernidade traz consigo uma padronização do tempo e uniformização, 

havendo também uma profunda diversificação nos meios de comunicação e uma ascensão 

de novas linguagens, com mesmo uma tensão entre a cultura erudita e a destinada ao 

mercado.36 

           Lima Barreto também critica os ‘’falsos modernos’’, responsabilizando-os pelo 

arrivismo e a mediocridade reinantes, onde os intelectuais pouco contavam. Contudo, é 

importante salientar que não havia necessariamente um desacordo com a modernidade, 

mas sim com os moldes que ela veio a tomar na sociedade brasileira.37 

          O sentimento de exclusão de grande parte da população era compartilhado por 

grande parcela da intelectualidade carioca, recusando-se a construir uma imagem 

europeizada. Em sua primeira década, o Regime republicano viveu um momento de 

grande conturbação e busca por legitimidade, com disputas entre republicanos e 

monarquistas, inclusive em relação à memória. A República encarnou sonhos de 

renovação política e participação de setores sociais excluídos do jogo político. Pouco 

depois, via-se que isso não necessariamente iria ocorrer.38 

         Os sentimentos dos boêmios cariocas eram ambíguos: exclusão da vida política, 

não-adequação às novas exigências e valores da sociedade, um tom otimista e ao mesmo 

tempo cético. Estes intelectuais, de modo geral, desconfiam da visão triunfal do progresso 

e racionalidade, alertando para as consequências ruins do progresso, como anomalia e 

alienação. O que une este grupo enquanto tal é a visão satírico-humorística da 

nacionalidade, que era expressa tanto através de caricaturas quanto de escritos.39 

          Os novos parâmetros de relacionamento social adotaram um critério utilitário, 

com a condenação veemente de certos comportamentos tradicionais, que eram vistos 

como desviantes da nova ordem civilizacional, como nos casos do violão, tido como 

sinônimo de vadiagem, e da própria vida boêmia. Este processo de aburguesamento da 

cidade do Rio de Janeiro atingiu seu aspecto mais concreto com a criação de um espaço 

                                                 
36 PIMENTA VELLOSO, M. Modernismo no Rio de Janeiro, Op. Cit., pp. 37-38. 
37 Idem, p.42. 
38 Idem, p.60. 
39 Idem, pp. 61-64. 
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público central na cidade-europeizada. A demolição das antigas habitações levou a uma 

‘’crise de habitação’’.40 

        É a passagem das relações sociais senhoriais para relações do tipo burguês, o que 

causa o conflito fundamental na sociedade naquele momento, e que os intelectuais 

buscam resolver. Ao contrário do período da Independência, as elites não mais buscavam 

uma identificação com os grupos nativos, essa relação torna-se de oposição, um 

verdadeiro ‘’desejo de ser estrangeiros’’.41 

         Contudo, vivia-se na Europa do final dos anos 1910, um ambiente caótico por 

conta da Primeira Guerra Mundial. A revista D. Quixote parece indagar se, mediante 

tamanha barbaridade, seriam mesmo os europeus os representantes do ‘’progresso’’ e da 

‘’civilização’’. Na caricatura a seguir, um grupo de homens seminus rodeiam e ameaçam 

a civilização, em referência aos horrores da guerra na Europa: 

                                                 
40 SEVCENKO, N. Op. Cit, pp.46-47. 
41 Idem, pp.50-51. 



29 

 

 

Figura 4 D.Quixote, 1917, ano 1, número 5. ‘’Não poderá o governo emprestar à Europa o nosso coronel Rondon?’’ 

               

       Para além deste jogo de aparências, estava a situação da grande maioria da 

população. A abolição e a crise econômica cafeeira desencadearam uma grande 

mobilização de indivíduos que afluíram à cidade do Rio de Janeiro, havendo grande 

aumento populacional. Com este grande contingente de mão-de-obra, excedia-se a 

demanda, arrochando os salários e fazendo crescer bastante a taxa de desemprego. A 

carência de moradias, e a falta de condições mínimas de sobrevivência a que a população 

mais pobre estava condicionada, transforma a cidade em um caos social.42 

                                                 
42 Idem, pp.72-74. 
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       Lima Barreto retrata na passagem seguinte um pouco do caos em que se 

encontrava a cidade do Rio de Janeiro: 

 Basta dizer, para se avaliar a triste situação interna da extravagante 

nação de que lhes dou notícias, que, nos arredores da capital, se morria 

à míngua, à fome, as terras estavam abandonadas e invadidas pelas 

depredadoras saúvas, a população roceira não tinha direitos nem justiça 

e vivia à mercê de cúpidos e ferozes senhores de latifúndios, cuja 

sabedoria agronômica era igual à dos seus capatazes ou feitores.43 

 

      Destaque-se a situação lastimável e opressiva pela qual passavam os operários, e 

o aumento de preços de gêneros essenciais à sobrevivência, circundadas por intensa 

especulação de preços e inflação. 44  A revista D. Quixote discute a dificuldade dos 

operários e a crise da habitação. Na caricatura a seguir, uma família operária vê seu sonho 

de moradia ruir e é ‘’despejada’’, com participação do governo da República: 

                                                 
43 BARRETO, Lima, Op. Cit, p.125. 
44 SEVCENKO, N, Op. Cit., pp.74-75. 
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Figura 5 D. Quixote, 1921, ano 5, número 207. ‘’Não se faz leilão, nem se vende, meus senhores!  Torra-se por qualquer 
preço.’’ 

                 

      Diante desta situação, cresce a perseguição às práticas tidas como desviantes, 

internação em hospícios e o aumento vertiginoso das taxas de suicídio, evidenciando as 

efervescentes tensões sociais existentes na cidade.45 

        São inúmeros os registros históricos presentes nas obras de Lima Barreto. Em seus 

escritos, o autor trata de temas, ambientes e personagens ligados ao universo cotidiano e 

às baixas classes sociais, sempre conferindo-lhes a máxima dignidade humana. 

                                                 
45 Idem, pp. 86-87. 
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Sintetizando os dramas e dilemas humanos, Barreto tem como recursos indispensáveis de 

sua ficção a ironia e a caricatura, tecendo críticas agudas sobre o Brasil republicano.46 

  Para o autor, a politicagem desenfreada representava o regime da irracionalidade 

administrativa, que ameaça a todos, gerando todo tipo de males, como o monopólio da 

opinião pública urbana pela imprensa e o mito máximo da Belle Époque, a ciência, que, 

na época, tinha um forte caráter discriminatório.47 

         A organização social estava vinculada aos comportamentos e valores da elite e 

seu gosto de conforto material e desejo de superioridade, em relações hierarquizadas, em 

que há grandes discriminações e desprezos que impossibilitam, a priori, qualquer 

princípio de solidariedade social. O país estava nas mãos dos medíocres, ao mesmo tempo 

em que a intelectualidade era deixada de lado. O Brasil era, portanto, a própria 

‘’República dos Bruzundangas’’, espécie de sociedade bizarra, onde os valores e 

referenciais operavam às avessas.48 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                        

                                                 
46 Idem, pp.195-201. 
47 Idem, pp.201-208. 
48 Idem, pp.204-205. 
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                              CAPÍTULO 2 

            Propostas para uma outra conformação social 

 

 

 

                

 

 

        A crítica do Grupo dos Boêmios à sociedade da Primeira República é contundente 

e explícita, como tratado no capítulo 1. Bem menos explícita, mas fundamental, são as 

‘’propostas de melhoria’’, ou seja, o que este grupo entende como necessário para que o 

Brasil fosse uma nação mais democrática e justa. Para conseguir desvendar essas 

aspirações, serão analisadas neste capítulo algumas passagens de escritos de Lima 

Barreto, a saber, de os Bruzundangas e Recordações do Escrivão Isaías Caminha49, bem 

como de mais caricaturas da D. Quixote, que possibilitam perceber como é a inserção 

tanto dentro do texto literário quanto da publicação visual - mesmo que às vezes menos 

evidente- de personagens que não possuíam uma valorização social como deveriam e, 

pelo contrário, muitas vezes estavam sujeitos às mazelas e politicagem do Brasil da época. 

         Para ajudar a entender essa conformação social almejada, podemos recorrer aos 

estudos da historiadora Mônica Pimenta Velloso. A temática do sonho é, como dito 

anteriormente, recorrente em várias das caricaturas e da D. Quixote, considerando que o 

próprio grupo tinha uma tarefa ‘’quixotesca’’ diante de si. Segundo a interpretação de 

Velloso50, os intelectuais da D. Quixote estariam em busca de outra configuração da 

sociedade, diferente da fornecida pela tradição do pensamento autoritário, fixada no 

Estado. Para ela, os intelectuais propõem o humor como forma de expressão da 

nacionalidade, ou seja, um desafio ‘’quixotesco’’, deslocando o eixo do debate do Estado 

para a sociedade. Ao identificarem-se às camadas populares, os boêmios tentam captar as 

                                                 
49 BARRETO, Lima. Recordações do Escrivão Isaías Caminha; organização Celia A. N. Passoni. São Paulo: 

Núcleo, 1996. 
50 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op. Cit., p.235. 
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sociabilidades ‘’alternativas’’ que acontecem na cidade, onde cotidianamente nas ruas a 

população sociabiliza-se intensamente, ou seja, a ideia é captar esse movimento das ruas, 

e não apenas mostrar o Estado como o grande agente que faz as coisas acontecerem. 

        Nesse sentido, dado o fosso existente entre a classe política e os intelectuais, é na 

força da sociabilidade que a intelectualidade põe suas estratégias de atuação, mostrando 

através do humor que a cidade é viva e pulsa, e é na troca mútua de ideias que se pode 

recuperar os princípios de solidariedade social. É um esforço para articular a 

intelectualidade e as camadas populares dentro do imaginário da cidade, deslocando o 

foco da narrativa da retórica oficial para a fala cotidiana, das ruas, para mostrar uma outra 

realidade.51 

       Segundo o historiador Nicolau Sevcenko 52  , a ideia de solidariedade é 

fundamental na obra de Lima Barreto: ele busca uma identificação profunda entre todos 

os seres humanos, lutando contra as atitudes que considera produzirem o fim da coesão 

social, exaltando sentimentos como o amor. Barreto observa modos de resistência e ação 

em seus personagens afligidos, com eles representando as aspirações dos grupos 

marginalizados, para buscar alternativas para remodelar a prática social. 

Lima Barreto enaltece o papel dos ‘’donos da terra’’, os que viviam aqui, 

especialmente os negros e mulatos, em detrimento dos imigrantes, considerando que é 

com eles que se devia traçar um projeto para o Brasil, já que os que aqui viviam em muito 

contribuíam para o país. 

        Barreto entendia a arte como um modo de libertação e ligação entre os seres 

humanos. Em sua obra, há uma estreita conexão entre os conteúdos e linguagens 

utilizadas. Ele constrói suas personagens populares e excluídos com uma dignidade 

superior e universal, também assegurando uma ampla difusão de suas ideias.53  

        Observando modos de ação e resistência nas personagens afligidos, Barreto 

delineia as aspirações destes grupos marginalizados, buscando novas alternativas para 

remodelar a prática social. O tema da solidariedade é a ideia-chave e fim último de sua 

                                                 
51 PIMENTA VELLOSO, Mônica. ‘’O modernismo e a questão nacional’’, op. Cit., p.165. 
52 SEVCENKO, Nicilau. Op. Cit., 217-221. 
53 Idem,199-200. 
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obra, buscando uma identificação profunda entre todos os seres humanos, lutando contra 

atitudes que produzam o fim da coesão social.54 

            Os intelectuais boêmios falavam sobre o submundo, tentando captar das ruas um 

‘’padrão de sociabilidade alternativo’’, identificado às camadas populares e à cidade, 

palco de intensa sociabilidade cotidiana.55  

         Para Lima Barreto, a ‘’verdadeira força de nossa triste humanidade está na 

sociabilidade, na troca mútua de ideias’’. Desde Peixoto, houve um fosso entre o universo 

político e os intelectuais, marginalizados da vida social e construindo seus próprios 

espaços de atuação.56  

          Na virada do século XX, o número de publicações, periódicos, especialmente 

revistas, cresceu consideravelmente, destinadas a uma comunicação mais dinâmica, 

importante dado o alto número de analfabetos ou semiescolarizados que existia no Brasil 

da época.57  

           A caricatura, por sua vez, visualiza e torna públicas questões e personalidades que 

pretendiam ficar circunscritos ao universo privado, resultando no grande impacto desta 

arte, desmascarando os outros, a si próprios e à sociedade.58  

         Barreto destacava o papel fundamental das capacidades intelectuais e aptidões do 

espírito. 59  Há duas dimensões na obra de Barreto, a da temática do poder e a da 

separação, discriminação e distanciamento entre os indivíduos, mostrando a experiência 

dos ‘’humilhados e ofendidos’’, mostrando o ideal pretendido de alcançar a máxima 

confraternização entre os seres. 60 

         Em Recordações do Escrivão Isaías Caminha é abordado o tema do preconceito 

racial. Na obra, Isaías, ainda que tivesse todas as condições intelectuais para vencer, 

corria o risco de poder ser massacrado pelo preconceito.61  A obra é escrita em primeira 

pessoa por Isaías Caminha, e tem dois movimentos de divisão: primeiramente a narração 

                                                 
54 Idem,217-221. 
55 PIMENTA VELLOSO, Mônica. ‘’O modernismo e a questão nacional’’, op. Cit., p.45. 
56 Idem, p.57. 
57 Idem, 86-87. 
58 Idem, p.147. 
59 SEVCENKO, Nicolau, op. Cit., p.231. 
60 Idem, p.223. 
61 BARRETO, Recordações do escrivão Isaías Caminha, op. Cit., p. 8. 
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de Isaias confunde-se com a vida do próprio Barreto, suas ideias e ilusões. O narrador 

insere seu núcleo familiar, desde a infância, retrocedendo muitas vezes, para demonstrar 

a inteligência do protagonista e a sabedoria do pai e a humildade da mãe. Ótimo aluno, 

vê na ida ao Rio de Janeiro uma boa opção para seu futuro e crescimento intelectual, 

encantado com a possibilidade de virar ‘’doutor’’. O romance, a partir da vida particular 

de Isaias, passa a retratar sua vivência como trabalhador nas oficinas gráficas de um 

jornal, atuando na imprensa.62  

         Até a entrada no jornal, Isaias tenta decifrar a realidade que o cerca, atentando 

para a questão dos mestiços na sociedade, sempre tolhidos em seus esforços. A segunda 

parte do livro é mais panfletária, mais próxima da caricatura, buscando personagens 

inspirados em modelos vivos, próximos da realidade do próprio escritor.63  

         É em caráter retrospectivo que são narradas as recordações de Isaias. Ao fim da 

obra, o personagem tem consciência de ter vencido, em parte, os problemas e humilhações 

decorrentes do preconceito do meio social, mas por outro lado é consciente de que vive 

uma situação falsa ou de exceção, retratando um mundo de aparências e falsidades, a 

partir de um homem que se sentia rejeitado por seu meio social. É, pois, uma voz dos 

humilhados e ofendidos, uma voz a clamar por justiça.64  

       Na passagem a seguir, a mãe de Isaias, ao se despedir do filho que rumaria para o 

Rio de Janeiro, abraça-o efusivamente e lhe dá um conselho: 

É bom! Estuda, Isaias(...) não te importes comigo... Estuda, meu filho! 

Eu já estou velha, demais... (...) - vai, meu filho, disse-me ela afinal. 

Adeus!... E não te mostres muito, porque nós... E não acabou. O choro 

a tomou convulsa e eu me afastei chorando.65  

                

        Isaias não tinha conhecidos no Rio de Janeiro e tem que batalhar para conseguir 

um emprego que lhe permitisse a sobrevivência e o sonho de ser ‘’doutor’’. Inicialmente 

encantado pela cidade, logo passa a perceber as dificuldades por que passava a população 

dos subúrbios. Por não ter emprego nem conhecidos na cidade, chegou a ser interpelado 

                                                 
62 Idem, p.9. 
63 Idem, p.9. 
64 Idem, p.9. 
65 Idem, p.25. 
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pela polícia e teve que ir à delegacia. Lá, presenciou a briga de duas mulheres. Na 

passagem a seguir, Barreto constrói suas personagens com o máximo de dignidade e 

humanidade, em que discutem sobre os ovos de uma galinha, que teriam sido pegos por 

uma outra mulher ao invés da dona da galinha: 

- Me perdoe, ‘’seu’’ inspetor! A gente é pobre... Foi a patroa que me 

deu o ‘’bichinho’’... A gente pensa: vamos ter uma gemada, uma 

fritada, um doce, uma coisa ou outra...Compra-se milho e se espera... e 

se espera... no fim a gente vem a saber que os outros é que comem os 

ovos... Ah! meu Deus!... É duro! É duro! É sina da gente! 66 

        O inspetor, então, procura acalmá-las, e a outra mulher se põe a chorar, dizendo 

que não tinha roubado os ovos, apenas pego um , mas que restituiria-o à outra mulher. 

Isaias, ao presenciar toda a cena, se põe a pensar sobre as mazelas a que boa parte da 

população estava submetida, representadas por aquelas mulheres: 

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.67        

      Isaias, com o sonho de ser ‘’doutor’’, logo percebe que essa não é a realidade 

para grande parte da população, que não tem a oportunidade de frequentar um dispendioso 

curso superior, seja pelas questões de preconceitos contra ‘’mestiços’’, seja pela própria 

questão financeira. Em Os Bruzundangas, Lima Barreto aborda essa questão da 

dificuldade de inserção social e financeira na Primeira República, alertando para a 

questão de que enquanto existem ‘’nobrezas’’ e ‘’doutores’’ que só pensam em dinheiro 

e em status social, grande parte do povo da ‘’bruzundanga’’ não tem acesso aos estudos 

e a possibilidade de melhorar sua condição social, mesmo tendo todas as condições 

intelectuais de prosperar, já que a diferença não era de nível de capacidade, mas era na 

forma como o enorme preconceito racial e social impedia o acesso a oportunidades iguais. 

A formatura é dispendiosa e demorada, de modo que os pobres, 

inteiramente pobres, isto é, sem fortuna e relações, poucas vezes 

podem alcançá-la. 68 

                                                 
66 Idem, p.54. 
67 Idem, p.54. 
68 Idem, p.41. 
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       Isaías, por sua vez, não demoraria muito para perceber os olhares dirigidos a ele, 

e passa a pensar no que ele teria de diferente para que houvesse essa diferença de 

tratamento: 

Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus 

olhos castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares 

profundas, traço de sagacidade que herdei de meu pai. Demais, a 

emanação da minha pessoa, os desprendimentos da minha alma, deviam 

ser de mansuetude, de timidez e bondade... Por que seria então, meu 

Deus?69         

          Nas caricaturas da D. Quixote, personagens excluídos, de modo geral, da 

organização social e política da Primeira República, também aparecem, mesmo que 

menos evidentes. Convém tratar criticamente estas caricaturas, de modo a perceber que 

tipo de aproximações são feitas por esse meio de expressão, e as singularidades e 

semelhanças em relação aos escritos de Lima Barreto. 

        Na caricatura a seguir, aparece uma mulher negra, executando serviços 

domésticos na casa de patrões. Ela é interpelada por um homem do mundo da política, 

em que se debate o que aconteceria quando as mulheres pudessem votar: 

                                                 
69 Idem, p.26. 
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Figura 6 D. Quixote,1917, ano 1, número 6. ‘’Ouça, Balbina. Estamos satisfeitíssimos com o seu serviço e queremos 
dar-lhe uma prova de estima. Você tem muitas amigas e conhecidas, não é verdade? Porque não as convida para um 
baile aqui em casa, uma noite d’estas?As despezas correrão por minha conta?...’’ 

 

Percebe-se que a D. Quixote indaga a falta de interesse dos homens públicos em 

reconhecer as reivindicações das mulheres pelo voto, e quando ele se desse, 

seriam alvo do interesse desse mesmos políticos que, não atentando para suas 

reivindicações básicas, na ‘’véspera da eleição’’ estariam de olho em seu voto, 

utilizando um discurso de falsa preocupação. A mulher negra que aparece nesta 

caricatura é uma das únicas vistas nas consultadas até o momento, mas mesmo 

tendo pouco espaço, elas aparecem na revista, o que mostra como esses trabalhos 

importantes que os negros realizavam no pós-abolição, mas que, por serem 

considerados de menor qualificação, eram desvalorizados, de modo geral, pela 
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sociedade. Em Mulheres, Raça e Classe70, Angela Davis analisa as condições da 

população negra nos Estados Unidos, considerando racismo, capitalismo e 

sexismo como eixos estruturantes das relações marcadas pela opressão. Nesse 

sentido, a mulher negra era tratada de modo a ofuscar sua ‘’condição feminina’’, 

desempenhando papeis semelhantes ao trabalho  dos negros escravizados, mas 

com a violência do estupro. Assim, o racismo é um elemento estruturante das 

sociedades de passado escravagista. Deste modo, o Brasil deve ser lido a partir 

dos elementos raciais e de gênero, notando-se a relação direta entre escravismo e 

trabalho doméstico, sendo que no Brasil este ainda se mantém fortemente sendo 

um trabalho feito em sua maioria por mulheres negras, com a escravidão sendo 

usada como modelo para a precarização do trabalho para a população negra. 

 

    O debate político do Brasil é retratado como um mundo majoritariamente 

masculino, percebendo que a revista dava maior ênfase para personagens 

masculinos. Contudo, a D. Quixote encampa desejos progressistas para a 

sociedade, mas quais seriam seus limites? Por ora, digo que a revista era muito 

crítica dos casamentos do modo como eram realizados, considerando que 

‘’tolhiam’’ o melhor de cada um. O próprio Lima Barreto, em Os Bruzundangas, 

alerta para as consequências nefastas de um casamento medíocre que, para ele, 

tirariam o vigor intelectual, no caso aparentemente considerando o olhar 

masculino. A revista aborda esse assunto, seja como na caricatura a seguir, seja 

nos espaços de discussão ao longo das publicações, sendo bastante crítica do 

matrimônio, ao menos do tipo em que havia na época, sendo nesta caricatura 

abordada essa questão da ‘’convenção’’, os arranjos feitos para selar casamentos 

de interesses econômicos e sociais. Na caricatura a seguir, percebe-se uma mulher 

conversando com seu pai sobre a escolha do marido, se caberia a ele escolher ou 

não, interpelando por possíveis mudanças sociais que estariam ocorrendo: 

 

                                                 
70 DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe.São Paulo: Boitempo, 2016. 
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Figura7 D.Quixote, 1921, ano 5, número 213. “A Filha: não és tu, meu pae, que deve escolher o meu marido? Zé: Mas, 
minha filha, nós não podemos fugir ás convenções do tempo.’’ 

 

Contudo, aparentemente a revista e o próprio Lima Barreto olhavam essas 

questões em relação às mulheres muito por um aspecto masculino. Se defendiam causas 

progressistas como o voto feminino e maior liberalização dos costumes, cumpre por outro 

lado indagar os limites destas intenções, circunscritas em seu próprio período histórico e 

visão de mundo. Virginia Woolf, em Um teto todo seu71, analisa as relações entre homens 

e mulheres, no início do século XX, relatando sobre a dificuldade das mulheres em se 

inserir em atividades da vida pública e em como a vida privada das mulheres impacta no 

acesso ao mundo público, uma vez que os homens podiam ter suas sociabilidades 

peculiares sem serem interrompidos, enquanto as mulheres têm de enfrentar uma série de 

                                                 
71 WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. São Paulo: Círculo do Livro. 
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contratempos para entrar nesse mundo público.  

 

Assim, as mulheres geralmente tem a imagem construída, tanto na revista como 

por exemplo em Os Bruzundangas, como aquela que deve ser moderada, até mesmo 

ingênua, e que não exceda os limites, verificando-se uma condenação dos ‘’excessos’’. 

Na caricatura a seguir, a D. Quixote versa sobre o feminismo, em que se percebe que a 

mulher é retratada como vencendo o homem pela ‘’lágrima’’ e questões de humor-

consideradas pela revista como arma principal, ou por seu poder de sedução, ou ainda 

tendo sua independência financeira ou ‘’a muque’’, sinal pejorativo de como o feminismo 

era visto sob esse olhar masculino: 

 

Figura 8 D.Quixote, 1921, ano 5, número 203. ‘’A Mulher vencerá o Homem: pela lágrima, (arma principal), pelo 
despreso, pelo mysterio, pelo dinheiro ou a muque.’’ 
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Lima Barreto, em Os Bruzundangas, critica a obsessão por casamento, em relação 

às mulheres, como na passagem a seguir:   

As moças ricas não podem compreender o casamento senão com o 

doutor; e as pobres, quando alcançam um matrimônio dessa natureza, 

enchem de orgulho a família toda, os colaterais, e os afins.72  

Há uma crítica em relação ao casamento em Os Bruzundangas, portanto, sob 

enfoque masculino, que fariam parte de uma obsessão por ele e por uma ‘’consequente 

cavação de empregos’’, considerando que somente eram reconhecidos pelas moças 

aqueles que tem um bom emprego e reputação, desconsiderando-se a vida intelectual, que 

é deixada de lado em lugar de uma vida ‘’idiotamente mundana’’, cuja expressão máxima 

é o casamento. 73           

 

O intelectual humorista teria a missão de difundir o humor, sendo este o único 

meio de salvar a nacionalidade. O humor funciona, no início do século XX, como um 

denominador comum da intelectualidade carioca.74   

         Constata-se, a partir da leitura das fontes, que tanto os escritos de Lima Barreto 

quanto as caricaturas da D. Quixote tem um viés progressista, mesmo com limites, uma 

vez que desejavam mudanças sociais, mas não na defesa do progresso tecnológico, 

industrial e econômico, buscando remodelar a prática social e dar voz a grupos excluídos 

de algum modo da organização social. Os escritos de Barreto e a própria construção dos 

personagens dignificam e dão voz aos afligidos, tendo grande peso na análise a situação 

de mestiços e negros, que contribuem muito para o país mas eram desvalorizados e até 

mesmo excluídos. São retratados nos escritos as mazelas e dificuldades da população 

mais pobre, e em como é a partir da dignidade e humanidade destas pessoas que se pode 

construir formas de solidariedade social. 

        As caricaturas, assim como Barreto, atribuem enorme responsabilidade às elites e 

autoridades e a toda a relação econômico-financeira inserida dentro do ambiente político 

e social, pela situação de miséria de grande parcela da população. As propostas de 

construção de novos modelos de nacionalidade são muitas vezes sutis e estão inseridas 

                                                 
72 BARRETO, Lima. Os Bruzundangas, op,. Cit., p.41. 
73 Idem, p.95. 
74 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op. Cit., p.230. 
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em parte da crítica, exigindo um maior esforço de interpretação. Procurou-se mostrar que 

a ideia de solidariedade é fundamental para o Grupo dos Boêmios, e é a partir do 

movimento das ruas, das aspirações e dignidade dos afligidos, que se pode fazer uma 

outra realidade. 

         Em relação às mulheres, a revista dirige um olhar predominantemente masculino 

sobre suas questões, criando um ideal de que a mulher deve ser moderada e fazendo uma 

crítica ao feminismo. Negros aparecem na revista (pelo menos as até agora consultadas), 

mas pouco, e geralmente não com muita ação, privilegiando-se as denúncias das 

dominações sofridas e menos como agentes de transformação. Por outro lado, o maior 

foco das caricaturas da revista são as questões econômicas e políticas, sendo o 

descompasso disso os grandes males do Brasil, que somente cessariam com a retomada 

dos laços de solidariedade entre as pessoas. 
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                                   CAPÍTULO 3 

                O humor, associado à questão nacional 

 

 

 

 

 

 

Como tratado anteriormente, quando se fala de modernismo no Brasil, vem à 

mente o movimento vanguardista paulista de 1922. A historiadora Mônica Pimenta 

Velloso desloca o olhar para o Rio de Janeiro, do final do século XIX e início do século 

XX, de modo a procurar outras visões da cidade e do próprio país no período.75  Para 

entender as diferenças entre Rio de Janeiro e São Paulo, se recorrerá a dois autores da 

historiografía: Pimenta Velloso e Sevcenko, que desconstroem o imaginário tradicional 

sobre as duas cidades. 

          O rico movimento carioca é normalmente denominado como um pré-modernismo. 

Embora saiba-se que não houve um movimento de vanguarda em torno da ideia de 

moderno no Rio de Janeiro, o simbolismo era já, para eles, moderno, deslocando esta 

ideia para um processo que, diferente do movimento modernista paulista, já está 

acontecendo na virada do século XX. Assim, Velloso relativiza o papel de São Paulo na 

modernidade cultural brasileira.76  

         O modernismo carioca notabiliza-se por uma rede de sociabilidade, em encontros 

nos seus escritos, nos cafés que frequentavam e revistas que fundam. Nestes encontros e 

parcerias, sonhavam mudar o sentido das coisas, criando, para isso, revistas irreverentes 

e combativas. O humor é, então, o traço irreverente desse modernismo carioca. Na revista 

                                                 
75 Idem, p.17. 
76 Idem, p.17-18. 
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D.Quixote, coloca-se em questão a história do país, sendo esta vista como confusa e 

‘’encrencada’’: uma realidade marcada pela contradição, pela ambiguidade e por 

diferenças socioculturais profundas.77  

Na caricatura a seguir, é apresentada a primeira ‘’miss’’ no Brasil (em referência 

à ‘’primeira missa’’ no Brasil). Remetendo ao ano do ‘’descobrimento do Brasil’’, conta 

uma versão satírica do encontro entre portugueses e nativos, em que há uma recepção não 

muito convencional, sendo que a ‘’miss’’ seria a viúva de Cabral até aquele momento de 

publicação da revista. A revista procura resgatar a nacionalidade através do humor, 

assinalando que os brasileiros deveriam construir uma outra perspectiva para o país, 

ressignificando a memória cultural brasileira. 

                                                 
77 Idem, pp.18-19. 
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Figura 9 D. Quixote, 1918, ano 2, número 52. ‘’Recepção e thé-tango (chá de tanga)Offerecido aos brazileiros, a bordo 
da capitanea de Cabral. Fez as honras da náo, Miss Suzane Castera, então noiva e hoje viúva do saudoso Almirante.’’ 

 

O grupo Verde-Amarelo, núcleo conservador do modernismo paulista, com 

ideólogos como Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia, tem uma série 

de artigos, charges e caricaturas em que argumentavam baseados em um ponto em 

comum: a desqualificação da cidade do Rio de Janeiro em relação a São Paulo. Segundo 

esta ideologia, o impedimento para o exercício da hegemonia nacional seria de ordem 

geográfica, pois haveria dispersão de energias produtivas no Rio de Janeiro (litoral), ao 

contrário do que ocorria em São Paulo (interior). Assim, o grupo Verde-Amarelo 
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afirmava a incapacidade do Rio de Janeiro para exercer seu papel como capital da 

República. 78 

        É por volta de 1919-20 que é repercutida a imagem de São Paulo como uma das 

maiores metrópoles do mundo, com um ritmo aceleradíssimo de crescimento e 

incalculável potencial de progressão futura. O Rio de Janeiro e Buenos Aires eram, neste 

momento, provisoriamente maiores, mas o crescimento e a abundância de recursos da 

capital paulista eram tais, que o triunfo de São Paulo era inapelável, sendo o futuro todo 

seu.79  

      As deficiências atribuídas ao Rio de Janeiro pelo grupo Verde-Amarelo eram 

resumidas na suposta falta de seriedade do carioca. Argumentava-se, com base nesta 

característica, que os cariocas resolviam tudo na base da piada, da chacota e do riso. Essa 

suposta falta de ‘’seriedade’’ resultaria em falta de ordem e responsabilidade, fator 

considerado pelo conservadorismo paulista como incompatível com o exercício da 

liderança política. Deste modo, buscava-se deslegitimar o Rio de Janeiro como capital 

federal, considerado como incapaz de desempenhar tal papel.80  

        Ao colocar a seriedade como um dos requisitos para possuir a hegemonia 

nacional, o debate intelectual do período trazia a questão do humor como objeto de 

polêmica, uma vez que este estava associado à ordem política. Deste modo, a 

problemática nacional estava colocada na questão do humor. 81 

         Na revista carioca D. Quixote, por sua vez, o grupo de intelectuais desta 

publicação via a cidade de São Paulo como desqualificada para ter a vanguarda político-

cultural do período, justamente pela questão da sua incompatibilidade com o humor, ao 

menos tendo-se como base nesta visão sobre o núcleo conservador do modernismo 

paulista, visão esta que acabou prevalecendo como imagem de São Paulo. A recusa 

paulista pela expressão através do humor, segundo a argumentação carioca, faria dos 

paulistas muito rígidos, formais e provincianos. O humor aparece, então, associado à 

modernidade.82  

                                                 
78 Idem, p.24. 
79 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na Metrópole. SP: Companhia das Letras, 2014, pp. 36-37. 
80 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op. Cit., pp. 24-25. 
81 Idem, p.25. 
82 Idem, p.25. 
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Na caricatura a seguir, são apresentados pela D. Quixote aspectos da modernidade 

sob a perspectiva do humor, em uma festa da ‘’política’’, em que o povo participa de toda 

uma farra, com pessoas e políticos dançando, cantando, se divertindo, bebendo, sendo 

que nessa festa o personagem central que representa o povo, ‘’zé povinho’’, parece um 

pouco alheio aos outros personagens. A imagem da política é retratada como um ambiente 

de grande festa, e o interessante é perceber este deslocamento do ambiente político para 

as ruas, evidenciando que é possível, através dessas sociabilidades cotidianas, fazer um 

outro caminho para o país. 

 

Figura 10 D. Quixote, 1917, ano 1, número 21. “Eil-a tl qual se desenha Aos olhos do Zé povinho Alegre festa da Penha 
Com rosco, fandango e vinho’’ 

 

Os dois discursos – da intelectualidade paulista expressa pelo grupo Verde- 

Amarelo no jornal Correio Paulistano quanto da intelectualidade carioca expressa na 
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D.Quixote, acabavam convergindo para um ponto em comum: a associação entre humor 

e nacionalidade.83  Essa associação era feita de dois modos: qualificando o humor como 

categoria positiva da construção da nacionalidade, no caso dos intelectuais cariocas, e 

desqualificado na construção da nacionalidade, pelos intelectuais paulistas. Mais do que 

uma disputa pela hegemonia política, é necessário examinar o imaginário que se constrói 

em função destas questões.84  

          Neste embate, são criados ‘’clichês’’ que permanecem até os dias atuais no 

imaginário social brasileiro, que consiste em colocar São Paulo como atrelada à seriedade, 

trabalho e espírito empreendedor, opondo-se ao Rio, associado ao humor, malandragem 

e festa. O confronto que se procurava estabelecer era entre duas linhas de nacionalidade: 

uma voltada para o ethos empreendedor (São Paulo), e outro atrelado à ‘’cultura 

marginal’’ (Rio de Janeiro). Contudo, segundo Sevcenko, essas imagens acabavam se 

complementando, uma vez que a cidade de São Paulo vinha frequentemente associada à 

figura de Apolo, enquanto o Rio de Janeiro remete à imagem dionisíaca (em referência à 

obra de Nietzsche). Assim, São Paulo teria o dom da ordem, capaz de dar unidade às mais 

diversas etnias culturais (muito utilizada através do mito do estado bandeirante). O Rio, 

por sua vez, caracterizava-se pelo princípio do excesso e da desordem social, mobilizado 

para a festa.85  

          Dado este imaginário contrastante entre as duas cidades, talvez reforçadas 

enquanto imaginário social pelos próprios intelectuais das duas cidades, convém deter-

nos um pouco nas manifestações socioculturais das duas cidades neste período próximo 

ao centenário da independência. 

         Em São Paulo, os anos 20 marcaram uma etapa decisiva na definição do padrão 

cultural de identidades, e também na exacerbação de tensões na megalópole. Essa 

identidade que se criava mediava os confrontos sociais que atingiam ápices críticos nesse 

momento, e reorganizar-se-ia os sistemas simbólicos e perceptivos destas coletividades, 

tendo como base o ritmo acelerado da vida metropolitana moderna. O recondicionamento 

dos corpos e o imaginário das novas tecnologias adquiriam papel central no 

                                                 
83 Idem, p.25. 
84 Idem, p.26. 
85 Idem, pp. 26-27. 
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reordenamento dos repertórios culturais. A cidade, ela mesma, era agora fonte e foco de 

criação cultural.86  

         Mesmo que São Paulo vivesse em uma conjuntura catastrófica, tendo em 1918 

que conviver com a gripe espanhola, a geada e os gafanhotos, acrescidas da Primeira 

Guerra Mundial e as greves ocorridas no período, o ano de 1919 trouxe nova excitação 

às ruas da cidade. Havia algo de novo no ar 87 Nestes tempos de mudanças bruscas, é no 

esforço coletivo e nas ruas que a ação está. A busca pelo reordenamento da identidade e 

por novos valores imprimem novos sentidos à cidade e é, também, fonte de mal-estar. 

        Os flagelados eram ignorados pelas autoridades. A exemplo dos que tinham a casa 

invadida pelas águas de rios. Não havia plano para a prevenção de enchentes ou para 

minimizar suas consequências, parecendo envolver gente completamente estranha e 

distante.88  

         O estranhamento se impunha, difuso, e constituía a própria identidade da cidade. 

Assim Sevcenko descreve a situação: 

 

Afinal, São Paulo não era uma cidade nem de negros, nem de  brancos 

e nem de mestiços; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem 

americana, nem europeia, nem nativa; nem era industrial, apesar do 

volume crescente das fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da 

importância crucial do café; não era tropical nem subtropical; não era 

ainda moderna, mas já não tinha mais passado. Essa cidade que brotou 

súbita e inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da 

chuva, era um enigma para seus próprios habitantes, perplexos, 

tentando entendê-lo como podiam, enquanto lutavam para não serem 

devorados. 89 

              

                                                 
86 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na Metrópole, op. Cit., p.18. 
87 Idem, p.25. 
88 Idem, p.30. 
89 Idem, p.31. 



52 

 

       Era uma fonte de grande mal-estar e instabilidade um mundo onde as coisas não 

possuíam definição. Por isso, era necessária uma ação que desse sentido a todo esse meio 

inconsistente. Essa inconsistência era representada pelo acelerado avanço das tecnologias 

no dia-a-dia, uma estrutura econômica frágil e inflexível, um ambiente político instável e 

um conflito social quase fora de controle, em meio às consequências deixadas pela Guerra 

mundial, como inflação e greves crescentes.90 

      Surge uma nova linguagem, então, que articula diretamente os sentidos: a ação 

ritualizada, o espetáculo. Representam o verso e o reverso de uma mesma atitude, pois 

‘’o estranhamento total é apenas o lado escuro da identidade unívoca’’.91 

        Sobre esses novos sentidos e hábitos, Sevcenko discorre: 

 

O antigo hábito de repousar nos fins de semana se tornou um 

despropósito ridículo. Todos para a rua: é lá que a ação está. Não é que 

repousar não seja mais viável, é que se tornou uma obsolescência, uma 

caduquice. Não é descansando que alguém se prepara para a semana 

vindoura, é recarregando as energias, tonificando os nervos, 

exercitando os músculos, estimulando os sentidos, excitando o espírito. 

Sob o epíteto genérico de ‘’diversões’’, toda uma nova série de hábitos, 

físicos, sensoriais e mentais, são arduamente exercitados, 

concentradamente nos fins de semana, mas a rigor incorporados em 

doses metódicas como práticas indispensáveis da rotina cotidiana.92  

              

         O exercício, pois, estava na ordem do dia e impunha uma nova identidade e estilo 

de vida. A filosofia era: “ser jovem, desportista, vestir-se e saber dançar os ritmos da 

moda era ser moderno’’, ideal máximo. O que não se encaixasse nisso estaria com os dias 

contados. Essa ‘’onda avassaladora’’ era urbana. O mal era urbano, metropolitano. São 

Paulo, pela sua vontade ou não, devia pagar o preço da sua metropolização desenfreada, 

orgulho principal da cidade.93  

                                                 
90 Idem, p. 31. 
91 Idem, p.32. 
92 Idem, p.33. 
93 Idem, pp.34-36. 
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         Recorre-se, então, ao mito da ‘’babel invertida’’. Neste mito, São Paulo 

contraporia o ‘’velho mundo’’, as ‘’velhas opressões’’, trazendo o ‘’novo’’. Ao 

crescimento de São Paulo, somavam-se quantidades de pessoas que a buscavam para ter 

uma nova chance, um abrigo, para suas vidas. Para os negros, a cidade era foco, 

inicialmente, de agitação abolicionista e liberdade, mas a discriminação e competição 

desvantajosa com os imigrantes e a brutal repressão da polícia prontamente acabaram 

com esta perspectiva. Os caipiras e imigrantes também passaram maus bocados e, para 

essas pessoas, mais do que o mito da ‘’babel invertida’’, São Paulo era o ‘’cativeiro da 

babilônia’’. 94 

         São Paulo era, portanto, essa cidade paradoxal, em que os dois mitos se 

entrelaçavam: existia muita potencialidade e muito mal-estar. Sevcenko assinala que o 

contexto era favorável aos jovens e mostra o lapso e o conflito de gerações que ajudavam 

a tumultuar as relações. O esporte, então, surge como uma via de ajuste a esse turbilhão 

de tensões sociais. Num ritmo de vertigem, tendo como palco o espaço urbano que se 

transfigura, as cidades viram um palco monumental. O corpo era agora gerador de 

energia, um corpo-máquina, que poderia ser moldado e condicionado aos novos tempos.95  

      O esporte torna-se a moda e a moda adquire um caráter desportivo. À essa 

transformação nas roupas, eclode uma transformação no comportamento que, como 

mostra Sevcenko96, ‘’escandaliza pais de família’’: 

 

O rosto ao natural, a cabeça descoberta e os cabelos cortados 

extremamente curtos, quase raspados na nuca, davam às meninas uma 

intolerável feição masculina, agressiva, aventureira, selvagem. O 

clímax da indignação, claro, foi inflamado pelo duplo efeito do 

dramático encurtamento das saias, convergindo no generoso 

alongamento dos decotes, na frente e por trás.  

                 

 

                                                 
94 Idem, pp.38-39. 
95 Idem, pp.40-45. 
96 Idem, p.50. 
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        A atitude desportiva implica, portanto, uma reformulação profunda na experiência 

de vida. Esportes, flertes em série, seriam apenas uma das marcas destes novos tempos, 

de uma mobilização física da população.97  

       A enorme popularidade do futebol constituía uma fonte genuína de identidade, 

mas tudo logo parecia tornar-se alheio à população. Sobre esse processo, Sevcenko 

discorre: 

 

A alienação em relação à cidade e a alienação no coração da cidade são 

formas compensatórias da alienação gerada pela própria cidade, que se 

revolvem numa forma especial de cidadania fundada na emoção. Esse 

é o fluido magnético em que se acredita seriamente e que cria uma 

realidade extramaterial, supra-real, energética, mais homogênea e 

vibrante que o cotidiano desconexo, opaco e soez. O inesperado 

concurso entre a mais moderna tecnologia e a forma mais arcaica de 

simbolização da força coletiva deu ensejo a um prodigioso efeito de 

eliminação das distâncias no tempo e no espaço e da suspensão do 

cotidiano, instituindo uma visibilidade abstrata da ação. 98 

                

        O efeito paradoxal dessa difusão generalizada das capacidades energéticas ( 

verificadas, além do futebol, em atividades como automobilismo e aviação) foi a grande 

procura por bebidas estimulantes, como o café, a coca-cola e o álcool, bem como fontes 

de excitação, como a jogatina.99  

        Sevcenko analisa assim esses mecanismos da modernidade: 

 

Homem-máquina, máquina personalizada, mulher-energia, energia 

erotizada, máquina e energia transformando os ritmos e condições de 

vida e os seres humanos se metamorfoseando por automatismos 

sobrepostos, ativando seus impulsos, nervos e músculos, até romper o 

cerceamento de valores e preceitos que restringiam as condutas e 

                                                 
97 Idem, pp. 52-54. 
98 Idem, p.67. 
99 Idem, pp.84-85. 
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temperavam as aspirações, liberando uma crisálida moderna, com 

gestos ágeis, roupas leves de corte militar, cigarro no canto da boca e o 

desejo irrefreável de se fundir numa força colossal, uma massa 

devastadora que em avalanche sepulte o velho mundo e redesenhe um 

novo à sua imagem. Se essa crisálida mulher-homem-máquina tem uma 

vontade, ela a expressa dançando, se tem um sonho, ela o encontrou no 

cinema; sua casa fica no espaço público da cidade. (...) O futuro lhe 

pertence, mas não por herança, pois ela não conhece seus pais, e sim 

por agressão, conquista e determinação cega. Como se ela intuísse que 

só o movimento permanente pudesse mantê-la viva e inteiriça, 

composta que é de fragmentos desconexos, heteróclitos e divergentes, 

aderidos ao empuxo do seu deslocamento. Sua única lei, portanto, é o 

movimento. 100 

             

            Há a tendência à abolição do tempo e do espaço pela crescente velocidade, e o que 

vai tornando-se predominante é a ação101, sendo a cidade a fonte onde tudo acontece. 

          Na cidade do Rio de janeiro, a modernização urbana e a transformação da cultura 

popular trazem uma nova visão de cidade. A implantação do projeto urbanístico de 

Pereira Passos deu origem a uma dualidade de ordens e valores que iria marcar a tradição 

cultural da cidade. Era, ao mesmo tempo, a capital federal enquanto ‘’Europa possível’’, 

e a corporificação de um modelo de nacionalidade. Mas, para Pimenta Velloso, a 

construção desse imaginário era problemática: a modernização urbana era um fator de 

desaparecimento das tradições populares e da memória cultural da cidade, que Lima 

Barreto, através da ironia, vê como a imagem de uma cidade culturalmente cindida.102   

       Velloso aponta a existência de uma ‘’cidadania paralela’’ no Rio de Janeiro, que 

consistia: 

 

O regime republicano reforçara ao extremo a exclusão social. 

Notadamente no Rio de janeiro, a população negra assumiu expressão 

numérica extremamente significativa em relação ao conjunto da 

                                                 
100 Idem, pp. 87-88. 
101 Idem, p.311. 
102 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op. Cit.,p.27. 
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população. Houve considerável afluxo da antiga mão-de-obra escrava 

para a capital após a abolição, mas esse contingente não encontrou lugar 

no mercado de trabalho formal. (...) (Há) a necessidade de direcionar a 

análise para essa parcela da população que parecia se reger por outro 

código de valores (...) (para) compreender melhor a própria dinâmica 

da cidade, compreender, por exemplo, uma outra forma de participação 

política e de liderança que destoava dos padrões vigentes. 103 

 

     Na caricatura a seguir, temos uma imagem de um ‘’bicheiro’’ que teria engolido 

a lista do jogo, mostrando a presença do Estado em meio a esta prática, representado 

também pelo soldado, que conhecia bem o jogo. A modernidade é retratada também pelo 

viés da jogatina, sendo tratados na revista temas cotidianos e populares, inserido no 

movimento das ruas.       

    

                                                 
103 Idem, p.28. 
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Figura 11 D. Quixote, 1917, ano 1, número 23. ‘’Chefe: Qual o jogo?  Soldado: Porco!...’’ 

 

Nas revistas e jornais cariocas ficava claro o enfoque satírico-humorístico no 

tratamento dos acontecimentos cotidianos  que mobilizavam a cidade. A questão 

empreendida por Mônica Pimenta Velloso é a de repensar o próprio sentido de 

‘’moderno’’, para entendê-lo na dinâmica acidentada do cotidiano. Na passagem a seguir, 

Velloso responde a importância de estudar a D. Quixote: 

 

A revista polemiza com uma das vertentes tradicionais do pensamento 

social brasileiro: a que destaca a tristeza como elemento identificador 

da nacionalidade. De modo geral, a tristeza é resgatada nestas reflexões 

como uma espécie de fatalidade, já que resulta da nossa diversidade 
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étnico-cultural – daí a ideia do banzo africano e do saudosismo 

português. Toda a nossa cultura, segundo a perspectiva da D. Quixote, 

refletiria essa imagem errônea do caráter nacional. A revista queria 

modificar tal imagem, e por isso buscou organizar uma ‘’literatura 

humorística’’, capaz de reverter esse quadro de valores. Considero que, 

no caso da D. Quixote, o gesto foi mais forte que a intenção. Em outras 

palavras: a revista vai além do que suas próprias propostas conseguem 

explicitar. A d.Quixote constrói uma narrativa do cotidiano, da história, 

enfim da nossa própria memória cultural; nossas tradições culturais são 

repensadas a partir da visão satírico-humorística. 104 

                  

       A D. Quixote estava inserida em uma grande rede de pensamento complexa, com 

questões em comum à intelectualidade latina em geral. A figura de D. Quixote é misto de 

herói, justiceiro e com inserção no universo tragi-cômico, aparecendo na virada do século 

XIX para o século XX e trabalhando com uma visão de história mais ampla, extrapolando 

o contexto da década de 1920.105  

      A modernidade carioca tem um caráter fragmentário, transformando a rua em 

canal de sociabilidade alternativa, articuladas com as demandas da modernidade.106 Os 

humoristas boêmios do Rio constantemente se identificam ou como turunas ou como 

quixotes. O grupo, ao mesmo tempo, valoriza a irreverência, o humor e o espírito de 

criatividade e, por outro lado, demonstra certo ressentimento social, e o lado do solitário 

Quixote. Sobre este cenário, Pimenta Velloso assinala: 

 

 O cenário é de luta: o esforço justiceiro do personagem se mistura a 

algo de patético, porque inatingível. (...) É através do perfil de turunas 

e quixotes que os intelectuais humoristas pensam seu lugar, não só na 

cidade, mas no conjunto da nacionalidade brasileira. E esse lugar é 

complexo e extremamente contraditório. Se o intelectual aparece como 

herói, aparece também como uma espécie de ‘’rebelde sem causa’’ – 

esse questionamento sobre a atuação do intelectual é uma das temáticas 

                                                 
104 Idem, p.30. 
105 Idem, p.31. 
106 Idem, p.32. 
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centrais da modernidade (...) Através dos turunas e dos quixotes pode-

se vislumbrar um outro desenho da modernidade brasileira, uma 

modernidade que se apresenta aos olhos inquietos da época como 

caricatural, grotesca, e , por fim, como realidade extremamente 

contrastante. 107 

         Sobre São Paulo, Lima Barreto assinala que, nesta ‘’província’’, não há, por parte 

da intelectualidade deste lugar, um engajamento em relação aos problemas sociais do 

Brasil: 

Domina nos grandes jornais e revistas elegantes da província, a opinião 

de que  arte, sobretudo a de escrever, só se deve ocupar com a gente 

rica e chic; que os humildes, os médios, os desgraçados, os feios, os 

infelizes não merecem atenção do artista e tratar deles degrada a arte.108       

Engajamento social: é uma palavra que nos ajuda a entender o Grupo dos boêmios 

como um todo, e em especial Lima Barreto: é a partir da construção de uma sociedade 

pautada na solidariedade e comunhão entre as pessoas que deve partir o trabalho do 

intelectual. 

 

 

 

                  

 

 

 

                     

 

                              

                                                 
107 Idem, p.23. 
108 BARRETO, Lima. Os Bruzundangas, op. Cit., p. 116. 
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                         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, a modernidade no Brasil trouxe uma rápida aceleração e uma 

vertiginosa mudança no ritmo de vida das pessoas. O Grupo dos Boêmios, em geral, 

desconfia de todo este ‘’progresso’’, revelando-o capaz de causar alienação e aprofundar 

graves problemas sociais. Seja nas caricaturas ou nos escritos de Lima Barreto, esta 

intelectualidade do Rio de Janeiro procura escancarar os graves problemas da República 

brasileira, revelando uma sociedade extremamente desigual e que não olha, a partir de 

seus governantes, para o bem comum e o bem-estar de seu povo. 

Para superar esta situação, os boêmios apostam no humor, sendo a partir das 

sociabilidades das ruas que se pode ter os princípios de solidariedade social restaurados. 

A crítica, o diagnóstico sobre a Primeira República, com todos os seus problemas sociais, 

é bastante explícita. As propostas de melhoria deste grupo não parecem ser tão evidentes 

na análise das fontes, em um primeiro momento. Mas será que estas propostas de melhoria 

seriam menos evidentes? Ou somos nós que temos mais facilidade em entender a crítica 

do que se abrir para outros modos de encarar a realidade? 

É justamente este o intuito dos intelectuais cariocas: buscar, através das 

sociabilidades cotidianas, nas ruas, um novo modo de encarar a nacionalidade, com vistas 

a incluir pessoas desfavorecidas socialmente na vida política brasileira. É uma mudança 

de perspectiva: ao invés de olharmos apenas para o Estado como o detentor de todo o 

poder, é nas sociabilidades que se produzem tanto as distorções sociais que prejudicam 

grande parcela da população quanto é a própria sociabilidade que pode recuperar os 

princípios de solidariedade social. 

Sobre os negros na revista D. Quixote, uma questão pode ser levantada: eles 

apareceriam na revista com menos ação e em um caráter mais de denúncia do preconceito 
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por que se trata de um diagnóstico da situação em que o negro se encontra? Ou se trata 

de uma visão acerca das limitações que o grupo tinha sobre a possibilidade de ação e 

resistência desses grupos? O próprio Barreto, em Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha, se pergunta sobre os limites que os negros tinham de enfrentar para obter mais 

representatividade: mesmo tendo altíssima capacidade intelectual e poder obter 

conquistas, essa era uma situação que não correspondia à realidade da maioria da 

população negra. 

Mais do que elaborar um plano de ação, a tarefa do Grupo dos Boêmios é 

verdadeiramente ‘’quixotesca’’: sonhar com uma sociedade onde as pessoas se 

confraternizem e trabalhem juntas para o bem comum. Considerando que a República 

ainda está por se fazer em nossos dias, é importante olhar para estas fontes e perceber o 

que este grupo pretendia e quais críticas e propostas de melhorias podem ser, em certa 

medida, ainda hoje aplicáveis ao Brasil de nossos dias. Um século depois, por certo muita 

coisa mudou na República brasileira, mas o desafio continua sendo ‘’quixotesco’’: 

acreditar que, pela organização das pessoas, poderemos ter um amanhã diferente. 
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