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RESUMO

Este trabalho monográfico tem por objetivo analisar as quatro edições da revista Floreal,

dirigida por Lima Barreto (1881-1922), publicada entre os meses de setembro a dezembro do ano

de 1907. Investigaremos este impresso destacando-o como objeto de estudo para o historiador e

sua característica contra hegemônica. Observa-se que nos anos iniciais da Primeira República no

Brasil alterou-se o modo de fazer jornalismo, na medida que, o noticiário adquiriu aspectos

mercadológicos.

Procuramos compreender o escritor e editor da Revista Floreal, Afonso Henriques de

Lima Barreto e o alvorecer da sua carreira literária, juntamente com os principais colaboradores

da revista. Examinamos as influências presentes na criação da Floreal. A proposta desta

monografia consiste também em analisar a imprensa no Rio de Janeiro, durante os anos iniciais

da república brasileira, inserindo a revista Floreal no contexto dos grandes impressos daquele

período.

Palavras-chave: Floreal; Lima Barreto; Literatura; Imprensa; Rio de Janeiro; Primeira República.
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ABSTRACT

This monography aims to analyze the four editions of Floreal Magazine - directed by

Lima Barreto (1881-1922) - published between September and December 1907. We will engage

this form highlighting it as an object of study to the historian and its characteristic against

hegemony. It is noted that the early years of the Brazil First Republic changed the way of doing

journalism, as the news acquired marketing aspects.

We seek to understand the Floreal Magazine writer and editor, Afonso Henriques de

Lima Barreto and the dawn of his literary career, along with the magazine's main contributors.

We examined the presence of influences in the creation of Floreal. The purpose of this

monography is also to investigate the press in Rio de Janeiro during the early years of the

Brazilian Republic, inserting the Floreal magazine in the context of the great prints of that

period.

Keywords: Floreal; Lima Barreto; Literature; Press; Rio de Janeiro; First Republic
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INTRODUÇÃO

A historiadora Maria Helena Capelato destaca em “A Imprensa como Fonte e Objeto de

estudo para o Historiador” a importância dos estudos da imprensa como fonte e objeto para se

interpretar a História1. Nas décadas anteriores aos anos 1970 existiam suspeitas sobre se os

impressos possuíam um caráter proveitoso para análise da pesquisa histórica. No entanto, durante

os anos setenta as disciplinas de humanidades reavaliaram as teorias e metodologias de forma

ampla e complexa2. O que produziu novas possibilidades e abordagens. Novos caminhos

surgiram de forma que alterou-se não somente o modo de fazer história, bem como a

investigação e criticidade das novas fontes e objetos3.

Sob a influência positivista, a ciência da História era alicerçada na objetividade das

fontes, ou seja, o produto final desejado era a concepção da verdade, a “verdade de fato”4. Nesse

sentido, ao considerarmos os usos da imprensa, era responsabilidade do historiador indicar,

através de uma análise minuciosa se tal impresso apresentava fielmente os fatos.

Para Maria Helena Capelato:

“A análise do jornal como fonte e objeto pressupõe uma avaliação desse
documento, o que implica sua desconstrução. Nesse processo, devem-se
considerar as circunstâncias históricas em que a análise foi produzida, os
interesses em jogo e os artifícios utilizados pelos seus produtores5”.

A partir deste fragmento verificamos que a impressa nos possibilita inúmeros caminhos

de como produzir História. Sendo através dos impressos, que identificamos a vida cotidiana de

5 CAPELATO, Maria Helena. “A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador". In. PRADO, Maria Ligia
Coelho; VILLAÇA, Mariana (Org). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas.2015, São Paulo,
p.115.

4 Ibidem, p.114.

3 LEITE, Carlos Henrique Ferreira. História e Imprensa: A importância e a contribuição dos jornais no conhecimento
histórico. XVI Encontro Regional de História, UFPR, 2014, p.823.
http://www.erh2014.pr.anpuh.org/anais/2014/147.pdf

2 Idem, p.114.

1 CAPELATO, Maria Helena. “A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador". In. Prado, Maria Ligia
Coelho; VILLAÇA, Mariana (Org). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas.2015, São Paulo,
p.114.
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uma sociedade em seus diversos aspectos6. Portanto, debruçando sobre os escritos da Revista

Floreal que tentaremos ilustrar sobre a imprensa carioca nos primórdios do século XX.

O objetivo desta monografia consiste em discutir e analisar o significado histórico da

revista Floreal, criada e dirigida por Lima Barreto. O recorte cronológico aborda suas quatro

edições que vieram a público entre os meses de setembro e dezembro do ano de 1907. No

entanto, para se compreender o meio jornalístico em que a Floreal estava inserida, será preciso

investigar o contexto e as transformações da imprensa brasileira nos anos iniciais da república.

Para compreensão do contexto analisado, também abordamos o criador Lima Barreto, sua

trajetória e influências.

O trabalho em questão se aproxima das ideias destacadas pela autora Maria Helena

Capelato:

“Ler a história por meio dos jornais é fascinante porque, em cada página, nos
deparamos com aspectos significativos da vida e de nossos antepassados, seus
usos e costumes. O jornal, como afirmou Wilhelm Bauer, é uma verdadeira
mina de conhecimento: fonte de sua própria história e das situações mais
diversas, e meio de expressão de ideias e depósito de cultura”7.

Para que fosse possível construir uma abordagem da Floreal, as principais produções que

nortearam este estudo foram, a princípio, três autores que se dedicaram a estudar a trajetória e

obras de Lima Barreto, como Denilson Botelho, Francisco de Assis Barbosa e Lilia Moritz

Schwarcz. O primeiro Letras militantes: história, política e literatura em Lima Barreto, em

especial, nos auxiliou em dois capítulos: como “Sob o signo da Floreal” e “Livros, leituras e

ideias”. Aqui, o historiador Botelho se dispôs a produzir uma análise sobre a Floreal e as

influências literárias e filosóficas de Lima Barreto, respectivamente.

Outra obra de destaque foi A vida de Lima Barreto em que o biógrafo Barbosa foi o

pioneiro em analisar a trajetória de Lima Barreto, a partir de seu Diário Íntimo,

Correspondências tomo I e II e diversos escritos produzidos pelo literato. Em contrapartida, a

antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, em Lima Barreto: Triste visionário, abordou os aspectos da

7 Idem, p.115.

6 CAPELATO, Maria Helena. “A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador". In. Prado, Maria Ligia
Coelho e Villaça, Mariana Org). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas.2015, São Paulo, p.115
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vida de Lima e seus familiares, assim como destacou o contexto histórico no qual a família se

constituiu. A obra de Schwarcz, por se tratar de uma produção recente (2017), se alicerçou nos

autores já mencionados.

Sobre os estudos da imprensa, as obras mais relevantes foram de Marialva Barbosa e

Marlyse Meyer. Em Os donos do Rio: imprensa, poder e público a autora procurou analisar as

mudanças que ocorreram nos principais jornais entre os anos finais do Império e o início da

República (1880 até 1920). Na obra Folhetim, uma história a autora Meyer destacou as

principais características de cada momento do folhetim, dividindo este em três fases, sendo o

enfoque desta monografia, o terceiro momento (1871-1914), que contempla o nosso recorte

temporal.

Estes trabalhos salientaram a relevância dos estudos sobre o escritor Lima Barreto e

contribuíram para que pudéssemos entender a trajetória do escritor como literato, jornalista e

suas influências. Além disso, também foi possível compreender o contexto histórico e as

transformações da imprensa durante os primórdios da república brasileira.

Para desenvolvimento do trabalho procuramos utilizar como fontes as quatro edições da

Revista Floreal. Buscando compreender mais sobre o nosso diretor Lima Barreto, nos apoiamos

sobre os seus escritos em Diário Íntimo e as Correspondências tomos I (1905-1917) e II

(1917-1922). E, através destas fontes, foi possível traçar uma rede de contatos entre o Lima

Barreto e os colaboradores da Floreal. Assim, entender quem foi o escritor Lima Barreto e o que

pretendia com suas obras e escritos, para que por fim, pudéssemos examinar o periódico de fato.

Posto isto, o trabalho monográfico encontra-se dividido em dois blocos. O capítulo de

número foi dividido em dois momentos: a trajetória do editor da Revista Floreal e as suas

referências intelectuais a partir de sua biblioteca, a Limana. O primeiro, por sua vez, destaca

desde a infância até a chegada da vida adulta de Lima Barreto. O segundo apresenta uma breve

análise sobre o acervo de livros de Lima Barreto, abordando as influências literárias e filosóficas

que possivelmente o orientaram ao longo da sua vida.

Embora no segundo capítulo nos debruçamos sobre a Floreal como objeto,

primeiramente optamos por investigar, de forma breve, a história da imprensa no Brasil e sua

transformação em uma indústria. Após a remodelação da imprensa visualizamos o lugar da
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Floreal nos primórdios da república. A análise da revista tem por finalidade demonstrar o seu

caráter contra hegemônico, suas intencionalidades e também fazer uma comparação entre as

quatro edições.

CAPÍTULO 1 - LIMA BARRETO E A CONSTRUÇÃO DE UMA CARREIRA
LITERÁRIA.
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1.1 - LIMA BARRETO: TRAJETÓRIA.

A obra A vida de Lima Barreto originou-se a partir do contato que o biógrafo, Francisco

de Assis Barbosa manteve com Evangelina, a irmã do escritor carioca. Evangelina foi a única

pessoa da família que disponibilizou os manuscritos do irmão literato, para que Barbosa

realizasse sua pesquisa. O trabalho subsidiou novas pesquisas sobre o escritor Lima Barreto, na

medida em que, não apenas ressaltou diversos aspectos de sua trajetória, como também

apresentou a dimensão intelectual de sua escrita8.

Em relação a obra Lima Barreto: Triste Visionário, a antropóloga e historiadora Lilia

Moritz Schwarcz propôs uma nova leitura sobre a vida Lima Barreto. Schwarcz abordou

aspectos do contexto histórico no qual estavam inseridos, enfatizando também a questão racial. E

a partir deste quadro, problematizou os fatos e a forma como os Lima Barreto se constituíram9.

O casamento de João Henriques com Amália Augusta foi realizado no ano de 1878 na

Capela Imperial, no centro do Rio de Janeiro10. Os primeiros anos da união do casal se passaram

em uma casa alugada, na Rua Ipiranga, de número dezoito, nas Laranjeiras. Amália, mãe do

futuro escritor, foi filha de escrava alforriada, casou-se por volta dos quinze anos e dedicou-se ao

magistério, como professora e diretora do colégio Santa Rosa, localizado na residência em que

viviam11.

O pai, João Henriques Lima Barreto, também descendente de escravos, possuía boa

formação, adquirida no Imperial Instituto Artístico12. Foi a partir da indicação de Afonso Celso

de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que o pai dos Lima Barreto chegou a um cargo

na Tipografia Nacional. A princípio trabalhou como operário, porém, não demorou muito para

que ocupasse um cargo melhor, como chefe da turma13. Ao longo de toda sua trajetória

aplicou-se em proporcionar uma boa qualidade de vida aos seus herdeiros. Francisco de Assis

13 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.32.

12 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.42.

11 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.40.

10 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p. 41.

9 NETO, Joachim Azevedo.  Resenha: “Schwarcz, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste Visionário. São Paulo, Cia das
Letras, 2017. ANTARES, v.10, nº19 jan/abril2018, p.151-155.

8 SCHEFFEL, Marcos Vinícius. A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa e Lima Barreto: triste visionário,
de Lilia Moritz Schwarcz. Gragoatá, Niterói, v.23, nº45, p.334-342, jan-abril, 2018.
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Barbosa comenta que João Henriques foi um liberal por “sentimento e convicção”14. Ao longo da

sua vida como trabalhador, ficou conhecido como um funcionário modelo, sendo respeitado por

todos os companheiros, desde os  seus superiores até os subalternos.

A partir do matrimônio de Amália com João Henriques nasceram cinco filhos. No

entanto, em 1879 o parto do primogênito foi acompanhado de complicações e a criança chegou a

óbito em pouco menos de dez dias de vida. Com o primeiro parir sofrido, Amália foi acometida

de paralisia nas pernas, de forma que, precisou do auxílio de muletas até o seu último suspiro15.

Afonso Henriques de Lima Barreto viria ao mundo pouco tempo depois, em 1881. Logo após

Afonso, nasceu Evangelina em 1882 – neste momento a matriarca da família apresentou

sintomas de tuberculose e foi obrigada a fechar seu colégio. No ano de 1884 chegou ao mundo

Carlindo, e dois anos após seu nascimento, o caçula Eliézer completou a família Lima Barreto16.

Em busca de melhores condições climáticas para a saúde de Amália, – que naquele

momento sofria com problemas pulmonares17 –, durante a infância, Lima Barreto e sua família,

precisaram se mudar repetidas vezes. Sendo, o dia 23 de dezembro de 1887 marcado pela partida

Amália da vida dos Lima Barreto18, esta que se dedicou e foi responsável pelo início da

alfabetização do futuro literato. Após o falecimento da mãe da família que o futuro escritor

passou a frequentar os corredores da escola pública Dona Tereza Pimentel do Amaral19.

Quando completou sete anos, em 1888, no mesmo dia 13 de maio que o escritor chegou

ao mundo, a Princesa Isabel assinou a Abolição da Escravidão no Brasil. Fato histórico que Lima

Barreto, posteriormente, não deixaria de comentar em seu Diário Íntimo: “jamais teria visto

alegria semelhante”20. Em seus escritos literários, Clara dos Anjos e Recordações do escrivão

Isaías Caminha recriou casos de racismo que sofreu ao longo de sua vida. Contudo, somente

quando iniciou os estudos no Liceu de Niterói tomou consciência das práticas racistas que fora

vítima desde menino, como por exemplo, da vez em que foi acusado de furto poucos dias após a

morte da sua mãe21.

21 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.53.

20Apud. BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.55.

19 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.54.

18 Ibidem, p.56.

17 Ibidem, p.54.

16 Idem, p.54.

15 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.54.

14 Ibidem, p.31.
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Parte da infância da família Lima Barreto foi vivida na Ilha do Governador. Após a

abolição João Henriques tornou-se escriturário, posteriormente esteve encarregado do

almoxarifado e por fim, atuou como administrador na Colônia de Alienados22. Durante sua

jornada como almoxarife, o pai da família se distanciou completamente de sua profissão e

formação como tipógrafo.

A dedicação de Lima Barreto esteve voltada para os estudos e livros23. Durante seus anos

escolares frequentou o Liceu em Niterói24 – um dos melhores naquele tempo –, e mesmo que

João Henriques não tivesse condições de pagar a escola, o Liceu ofertava a admissão sem custo

para aqueles que não pudessem financiar25. Além do que, Visconde de Ouro Preto26, como

padrinho de Lima, subsidiou parte dos seus estudos27.

Depois de completar os estudos naquela instituição, seus colegas de classe se destacaram

profissionalmente em carreiras como a magistratura e o jornalismo28. Comparado aos demais

companheiros do Liceu, o literato não usufruiu de uma boa qualidade de vida. Era negro, vinha

de uma classe social inferior e não possuía contatos na grande imprensa, o que dificultava sua

ascensão social nos anos iniciais da república29.

Ao fim dos estudos escolares, o próximo desafio seria enfrentar as bancas de exames

preparatórios para ingressar no ensino superior30. Em 1896 João Henriques matriculou o filho

Lima no Colégio Paula Freitas, que era uma instituição preparatória para a Escola Politécnica.

Um dos grandes sonhos de João Henriques era ver o filho cursando o ensino superior31. Então,

foi durante sua adolescência, por volta dos quatorze anos que o futuro jornalista optou por se

31 Idem, p.79.

30 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.79.

29 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.99.

28 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.59.

27 Idem, p.98.

26 Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto tiveram importante participação durante o Segundo
Reinado da época Imperial no Brasil por ser um monarquista e um defensor do abolicionismo. O nome dado de
Afonso para Lima Barreto teria sido em homenagem a seu padrinho. Ouro Preto por vezes ofereceu ajuda a família
a João Henriques, e mesmo quando exilado, arranjou um trabalho para o patriarca da família Lima Barreto nas
Colônias de Alienados. Contudo, os laços entre os Lima Barreto e Visconde de Ouro Preto foram distanciados, e o
escritor carioca não recebeu mais visitas do Visconde. Nem mesmo após a publicação de Recordações do escrivão
Isaías Caminha, Lima enviou um exemplar ao Visconde.

25 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.98.

24 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.79.

23 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p. 99.

22 Idem, p.65.
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preparar para os primeiros exames no Ginásio Nacional e com a ajuda de João Henriques os

estudos foram incorporados à rotina para as provas que viriam.

Em meados de 1897 Lima Barreto encerrou os exames preparatórios no Ginásio Nacional

e com o empenho nos exames de vestibulares, matriculou-se no curso geral de Engenharia Civil.

Devido ao baixo rendimento nas matérias de ciências exatas, os anos de engenharia tornaram-se

um martírio e após uma série de reprovações tanto no primeiro ano32, como nos anos seguintes, o

carioca passou a destinar mais tempo à Biblioteca Nacional, que era localizada próxima a Escola

Politécnica. Para a avaliação de Schwarcz, foi na Biblioteca Nacional que Lima tornou-se um

leitor assíduo33 e a frequentou como se fosse seu segundo lar, mergulhado nos estudos de

filosofia.

O autor carioca frequentava a casa dos amigos que construíram uma vida mais requintada

que a sua. E sempre ao retornar para sua residência sentia-se mal ao comparar com suas poucas

conquistas, pois estas não ofereciam o conforto financeiro que o escritor esperava alcançar.

Entretanto, o distanciamento da vida de Lima para com seus amigos não se fazia presente

somente na moradia. As desigualdades de estilos de vida estavam relacionadas também com a

alimentação e as vestimentas: “vestiam-se à roupa europeia, tinham gostos importados de Paris,

conviviam entre si e viajavam para Europa. Enquanto Lima Barreto estava sempre trajado de

trajes modestos e seu cabelo pixaim”34.

No ano de 1900 estreou no jornalismo carioca com a crônica “Francisco Braga -

Concertos sinfônicos” no periódico A Lanterna35. Neste jornal estudantil escrevia sobre cultura

de forma que não expressava ainda seu caráter crítico e irônico sobre questões políticas e

sociais36. Em 1903 colaborou com o satírico jornal O Tagarela no qual adotou o pseudônimo Rui

Pina. Este também apareceu no O Diabo, que foi uma revista humorística de apenas quatro

volumes que seu colega Bastos Tigre dirigiu: “é um tipo de literato do Brasil, esse meu amigo

36 BELCHIOR, Pedro. Tristes Subúrbios: literatura, cidade e memória na experiência da Lima Barreto (1881-1922).

Depto de História. Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da

Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2011, p. 39.

35 Idem, p.604

34 Idem, p.122.

33 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.604

32 Idem, p.94.
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Tigre, inteligente, pouco estudioso, fértil, que usa da literatura como um conquistador usa roupas

– adquirir mulheres, de toda a casta e condição37”.

João Henriques em 1902 adoece e mesmo após três meses de afastamento da Colônias de

Alienados o patriarca da família continuou a manifestar distúrbios psiquiátricos38. Neste

momento, Afonso recorre ao pedido de aposentadoria de seu pai, que só foi decretado em março

do ano de 1903. Como o processo do requerimento da aposentadoria foi lento, a família

enfrentou obstáculos financeiros e Lima teria se tornado, então, o chefe da família. Em seu

Diário Íntimo durante 1903 o escritor registrou: ““Ah! Santo Deus, se depois disso não vier um

futuro de glórias, de que me serve viver?39”.

Ainda no ano de 1903 as anotações no Diário Íntimo evidenciam a ansiedade do escritor

em se fazer presente na literatura. Lima desenvolve o “Curso de filosofia por Afonso Henriques

de Lima Barreto para Afonso Henriques de Lima Barreto”, apoiado nos artigos da Grande

Encyclopédie Française Du Siécle XIXème e outros dicionários e livros fáceis de se obter40.

Outra ideia era escrever a História da Escravidão Negra no Brasil: “no futuro, escreverei a

História da Escravidão Negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade”41. No ano em

que a inclinação pela carreira literária aflorou decidiu abandonar os estudos na Politécnica.

Optou por prestar o concurso público na Secretária de Guerra, no qual classificou-se em

segundo lugar, assumindo o posto, em outubro de 1903. Durante anos atuou na carreira de

funcionário público42. E, até que seu pai, João Henriques adoecesse, Lima Barreto dividiu seu

tempo entre bibliotecas e conversas de café.

Sua trajetória de vida foi exposta - algumas vezes diretamente, outras nem tanto - em suas

obras. Resquícios, por exemplo, da sua vida no subúrbio foram relatados em Clara dos Anjos, a

obra que se dedicou em 190443. O autor também não desconsiderou o preconceito que tanto fazia

parte da vida de negros e mulatos44. Ao longo dos anos na Politécnica Lima Barreto foi

44 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.151.

43 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.605.

42 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.132.

41 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.33.

40 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.35.

39 Idem, p.33.

38 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.130.

37 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.90.
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compreendendo como o mundo enxergava pessoas com sua cor, sendo naqueles corredores que o

escritor identificou comentários racistas ligados à sua cor e classe social.

Em janeiro de 1905 passou a publicar no Correio da Manhã reportagens sobre a hipótese

de tesouros jesuíticos estarem enterrados no morro do Castelo45. Tal série não foi assinada pelo

autor carioca e durou até os primeiros dias de julho. Também neste instante, Afonso aspirava

pela publicação de Isaías Caminha, porém não alcançou sucesso.

Como não conseguiu concretizar suas perspectivas nas letras, aos pouco foi se rendendo

ao álcool, em consequência do distanciamento de ser um romancista e ter como única renda

“viver da inteligência e para a inteligência46”. Lima seguia o caminho do álcool e ao observar a

condição de vida de seu pai, optou por não se aproximar de relacionamentos enquanto não

constituísse uma boa qualidade de vida, por receio de não conseguir sustentar sua família: “que

Deus me dê felicidade suficiente para pagar tudo o que meu pai deve. E se isso fizer e se

conseguir cercar-lhe o resto da vida da abundância que ele tem direito, eu só peço três coisas: um

amor, um belo livro e uma viagem pela Ásia e pela Europa47”.

O primeiro número da Revista Floreal aconteceu em outubro de 1907. O seu fracasso

pode estar associado à condição que o escritor carioca esteve submetido: negro e pobre. Após

uma sucessão de sonhos frustrados, como o insucesso da Floreal no mês de dezembro de 1907, o

autor foi acometido por sintomas depressivos: “estou com vinte anos, tendo feito uma porção de

bobagens, sem saber positivamente nada”. Mesmo após a falência da revista, o escritor ainda

insistiu em uma carreira voltada para a literatura, com a publicação de Recordações do escrivão

Isaías Caminha.  E logo nos primeiros dias de 1908 Lima Barreto relatou em seu Diário Íntimo:

“O ano que passou foi bom para mim. Em geral, os anos em 7 fazem grandes
avanços aos meus desejos. Nasci em 1881; em 1887, meti-me no alfabeto; em
1897, matriculei-me na Escola Politécnica. Neste andei um pouco, no caminho
dos meus sonhos. Escrevi quase todo o Gonzaga de Sá , entrei para o Fon-Fon ,
com sucesso, fiz a Floreal e tive elogio do José Veríssimo, nas colunas de um
dos Jornais do Comércio do mês passado. Já começo a ser notado48”.

Dentre os poucos amigos que o escritor cultivou, alguns deles formaram o time da revista

Floreal, como Antônio Noronha dos Santos, amigo de infância de Lima, que compartilhava das

48 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.125.

47 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.96.

46 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.148.

45 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.605.
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ideias do anarquismo. Ao longo de sua vida, tal ideal foi disseminado e aperfeiçoando-se durante

sua atuação como trabalhador na secretaria do Estado. Outra amizade, foi com Domingos

Ribeiro Filho, que era simpatizante do anarquismo: “Domingos era misto de boêmio e

revolucionário, pregando as suas ideias e fazendo a sua literatura nos cafés das ruas do

ouvidor”49. Antônio Noronha dos Santos e Domingos Ribeiro Filho admiravam o autor que Lima

Barreto se tornara, ainda que nenhum deles fossem reconhecidos pela imprensa local da época.

Foi durante os anos de 1909 e 1910 que o literato publicou Isaías Caminha em Portugal.

A publicação de Recordações do escrivão Isaías Caminha aconteceu a partir da viagem de

Antônio Noronha dos Santos a Europa com os originais de Isaías Caminha em que João Pereira

Barreto recomentou em uma carta os escritos de Afonso para um editor de Lisboa50. Após um

mês da viagem de Noronha, o literato recebeu uma carta informando que sua obra havia sido

aceita pelo editor português51. Ao final de novembro do ano de 1909 a obra estaria pronta para

venda no Rio de Janeiro. Contudo, foi pouco comentada pela imprensa carioca.

Ao longo de sua vida foi internado em um hospício duas vezes. A primeira no ano de

1914 e a segunda no ano de 1919, pois a vida boêmia o aprisionara antes, nas noitadas nas ruas,

com “chopp e whisky”52. As hospitalizações justificavam-se pelo intenso consumo do álcool53.

Nos relatos do Diário Íntimo do ano de 1914 encontra-se um escritor angustiado. Neste

momento, foi diagnosticado com a mesma doença de João Henriques: “neurastenia”. No entanto,

seguiu escrevendo com frequência para A Careta, com pseudônimo. O diário A Noite em 1915

inicia a publicação em folhetim de Numa e Ninfa: Romance da vida contemporânea, que durou

entre os meses de março a junho. No ano de 1916 A Época publicou uma resenha positiva em

relação a obra Triste fim de Policarpo Quaresma e em fevereiro daquele ano a obra chegaria às

livrarias cariocas. Este seria o primeiro livro de Lima publicado no Brasil, e ainda assim, houve

poucas avaliações.

Próximo a idade de trinta anos o literato chegou no auge de sua carreira literária54. E,

apesar disso, o escritor vivia com o humor alterado. Os altos e baixos eram constantes, pois

54 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.207.

53 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.496.

52 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.208.

51 Idem, p.606.

50 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.606.

49 Ibidem, p.40.
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mesmo com as publicações de suas obras, estas não conceberam impacto na imprensa esperado

pelo autor, isto é, alguns elogiavam e outros silenciavam-se sobre seus escritos: “os jornais, de

um modo geral, não tomaram conhecimento da estreia do escritor, que criticava acremente por

vezes pessoas e hábitos da imprensa. Era decepcionante”55.

Algumas vezes Lima ouviu comentários sobre sua obra nos cafés e botecos que

frequentava. Todavia, não chegavam nem perto do debate que o carioca cogitava56. Para Afonso,

eram comentários insuficientes: “continuaria a ser o desprezado como sempre, com todas as

portas fechadas: sem glória e sem dinheiro, sem posição e sem amor, impotente para vencer a

resistência passiva dos donos da literatura atormentado pela dor da tragédia doméstica”57.

Lima Barreto enxergava na arte de escrever uma interpretação da realidade. Tal hipótese

seria confirmada através das suas frustrações encontradas no Diário Íntimo e nos anos finais de

sua vida, quando observarmos a vitória do alcoolismo sobre a sanidade do escritor. Além do

entusiasmo para a escrita que o carioca havia formado, para o biógrafo Francisco de Assis

Barbosa, o literato enxergava no jornalismo mais que um “passatempo”58. Isto porque,

considerava a possibilidade de alcançar o sucesso através da imprensa, visto que, o salário

recebido como funcionário público quase não assegurava o pagamento dos seus gastos.

Para Francisco de Assis Barbosa e Lilia Moritz Schwarcz, ao longo da vida de Lima não

foi possível identificar relacionamentos amorosos. Até a idade de seus vinte e seis anos sabe-se

que nunca havia encontrado mulher nenhuma de forma íntima59. Acredita-se que por ser muito

tímido, Afonso portava dificuldade para lidar com possíveis romances, apesar de expor em seu

Diário Íntimo os momentos que encontrou mulheres que considerava “apetitosa”60. Desse modo,

compreende-se que Barreto compensou mais essa frustração no alcoolismo, que

consequentemente, provocaria um distanciamento de prováveis relacionamentos no futuro. E aos

poucos se afundava nas bebidas, sendo encontrado diversas vezes caído nas sarjetas pelas ruas do

Rio de Janeiro61.

61 Idem, p. 257.

60 Idem, p.78.

59 BARRETO, Lima. Diário Íntimo. Editora Brasiliense, São Paulo, 1956, p.126.

58 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.140.

57 Ibidem, p.209.

56 Idem, p.209.

55 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.209.
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Após as publicações de Lima Barreto chegarem ao público, o escritor ficou conhecido

por produzir uma literatura militante. Posto isso, Afonso vestiu a carapuça62 e dedicou-se a

continuar escrevendo de um modo militante. Com seus 37 anos incompletos, o literato

apresentava urgência em afirmar sua carreira literária. Naquele mesmo ano, Lima Barreto

recebeu importantes considerações vindas de Monteiro Lobato sobre a obra Recordações do

Escrivão Isaías Caminha. No comentário, Lobato justificava que seu comentário favorável sobre

a obra, fazia-se apenas pelo nome do remetente, que era Lima Barreto63:

“Que obra preciosa estás a fazer! Mais tarde será nos teus livros e nalguns de
Machado de Assis, mas sobretudo nos teus, que os pósteros poderão “sentir o
Rio atual com todas as suas mazelas de salão por cima e a Sapucaia por baixo.
Paisagens e almas, todas, está tudo ali64”.

Ambos já haviam mantido contatos da época em que Lobato trabalhou como diretor da

Revista do Brasil, que Lima colaborou com a publicação.

Com muita dificuldade e após muitas tentativas Afonso aposentou-se como 3ºoficial da

Diretoria do Expediente do Ministério da Guerra em dezembro de 191865. Em seu tempo livre, o

autor investiu em finalizar sua obra Clara dos Anjos e na publicação de Vida e Morte de M. J.

Gonzaga de Sá, que foi publicado em 1919. Para o literato, quanto mais tempo permanecesse em

casa, mais tempo passaria na companhia do pai.

O escritor interrompeu sua colaboração na A.B.C até o mês de agosto de 1919 por não

concordar com um artigo racista que esta publicara66. Certo é que a vida de Lima não caminhava

bem, e no mesmo ano 1919 o escritor iniciou sua pequena jornada de dois meses no Hospício

Nacional dos Alienados67. Ali encontravam-se cidadãos embriagados que eram comparados com

os demais pacientes daquele hospital, que apresentavam doenças. Isto porque, pacientes

aprisionados por embriaguez recebiam os mesmos tratamentos dos outros internos, em razão de

67 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.291.

66 Idem, p.608.

65 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.608

64 BARRETO, Lima. CORRESPONDÊNCIA TOMO II. Editora Brasiliense, 1956, p.55.

63 Idem, p. 378.

62 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.371.
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naquele tempo haver “clara associação entre alcoolismo, estado de demência e moléstia

mentais68.

Para Lilia Moritz Schwarcz neste momento a vida do literato trazia uma avalanche de

sentimentos desgastantes. Ficou internado por um mês e dez dias, dado que, a maioria dos

pacientes internados por “alcoolismo” obtinham alta cedo69. Em sua segunda internação foi

diagnosticado com “psicose alcoólica”. Este era o nome que se dava para uma fase mais intensa

do alcoolismo. Os sintomas eram associados às alucinações, perturbações psicomotoras e

delírios70. Em seu Diário Íntimo o escritor comenta sobre sua vida boêmia declarando estar

bêbado constantemente, como logo no anoitecer.

Durante sua segunda internação Afonso narrou em seu Diário do Hospício as vivências

dentro daquela instituição e as anotações resultaram em sua obra Cemitério dos Vivos. Entre

dezembro de 1919 e janeiro de 1920 os escritos em seu diário fomentaram, o que seria as

memórias do personagem Vicente Mascarenhas71. Apesar de escrever boa parte de Cemitério dos

Vivos, o romance não foi finalizado. E, apenas uma parte fora publicado com o Lima Barreto

ainda em vida na Revista Souza e Cruz, em 192172. O personagem principal Vicente Mascarenhas

apresentou muitas afinidades biográficas com a vida do escritor73. Mascarenhas quando não

conseguiu bancar os seus gastos diários excedeu-se na bebida e fora internado74.

Foram nos anos que mais se rendeu a bebida que desencadearam suas produções. Durante

sua internação esteve em contato com a mais concreta humilhação: “o hospício não foi, nem

poderia ter sido, para Lima Barreto, um hotel de estação de águas. Pelo contrário. O escritor

guardaria sempre a dolorosa sensação de rebaixamento moral pelas duas  internações75.

75 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.296.

74 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.51.

73 Idem, p.31.

72 BELCHIOR, Pedro. Tristes Subúrbios: literatura, cidade e memória na experiência da Lima Barreto (1881-1922).
Depto de História. Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2011, p.31

71 BELCHIOR, Pedro. Tristes Subúrbios: literatura, cidade e memória na experiência da Lima Barreto (1881-1922).

Depto de História. Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da

Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2011, p.31.

70 Ibidem, p.389

69 Idem, p.388.

68 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.271.
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Assim que aposentado Lima Barreto empenhou-se mais para a carreira na imprensa,

colaborando com os seguintes: a revista Careta, A.B.C, Rio-Jornal, n’ A Notícia, n’O País e na

Gazeta de Notícias76. Em sua carreira na Revista Careta o escritor possuía salário fixo77 e era

responsável por escrever as crônicas, sendo algumas assinadas como Lima Barreto e outras como

pseudônimo, como L.B, J. Caminha, Lucas Berredo, João Crispim, Puck, Flick, J. Jamegão,

Jonathan78. Durante sua trajetória no A.B.C, Lima ficou responsável por artigos de caráter

político e literário. Neste momento, em sua escrita relatou suas críticas, sátiras e ironias acerca

do povo brasileiro e a política no Brasil.

Ainda no ano de 1919 Gonzaga de Sá chegou às prateleiras das livrarias no mês de

fevereiro. Em 4 de dezembro de 1920, o escritor inscreveu a obra para “o prêmio da Academia

concorrendo para a categoria de “Melhor livro do ano79”. No entanto, mais uma decepção chegou

a vida de Lima, na medida que a obra que venceu foi Pequena história da literatura brasileira80.

Entre os anos de 1920 e 1922, publicou seus escritos Histórias e Sonhos, Marginália, Feiras e

mafuás, Bagatas e Clara dos anjos81. Afonso Henrique Lima Barreto faleceu em 01 de novembro

de 1922 na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, João Henriques deixou a vida em torno de

quarenta e oito horas depois de seu filho mais velho82.

Nicolau Sevcenko em sua obra Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação

Cultural na Primeira República escreveu um capítulo especificamente para as produções de

Lima Barreto. Neste capítulo, enxergou no escritor carioca o caráter crítico: “anseio de revelar

em seus textos um retrato maciço e condensado do presente, carregado do máximo de registros e

anotações dos vários níveis em que o saber do seu tempo permitia captar e compreender o

real”83.

Ao longo da trajetória de leitura de Lima Barreto o escritor carioca apresentou como

influências escritos franceses, como Gustave Flaubert; a ficção russa e em novelas humorísticas

83 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. (2 a ed.)
São Paulo: Brasiliense, 1985, p.190.

82 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.341.

81 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.307.

80 Idem, p.385

79 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.385

78 Apud. BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.276.

77 Idem, p.276.

76 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.276.
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inglesas84. Para Sevcenko o literato era dotado de afinidade com as literaturas estrangeiras, mas

não se vinculou com nenhum tipo específico, de forma que se pode certificar toda a originalidade

dos escritos de Lima Barreto: “se me esforço por fazê-lo literário é para que ele possa ser lido,

pois quero falar das minhas dores e dos meus sofrimentos ao espírito geral e no seu interesse,

com a linguagem acessível a ele. É este o meu propósito, o meu único propósito”85.

Durante a transição do Império para a Primeira República, o Rio de Janeiro vivenciou

uma fase turbulenta, por conta das intensas transformações econômicas, sociais, políticas e

culturais86. Neste capítulo pudemos compreender a trajetória de Lima Barreto e suas tentativas

de inserção no mundo das letras. Tentativas que foram dificultadas por conta de sua classe social

e cor de pele, que o novo regime vigente não se encarregou de inserir. Ainda assim,

evidenciamos como Lima Barreto se expressou através de suas produções, de modo que,

entendemos este como um agente de história, que além de participar, nesta intervém87.

1.2. LIMANA: A BIBLIOTECA DE LIMA BARRETO.

Considerando a breve trajetória de Lima Barreto e os breves apontamentos sobre suas

influências europeias e anarquistas, neste momento nos dedicaremos a identificar algumas das

referências do escritor. Para que esta abordagem fosse possível procuramos apresentar a

biblioteca de Lima Barreto, a Limana e as obras nela presente.

Para que se possa compreender mais sobre a formação intelectual de uma pessoa o

contato com sua biblioteca se faz pertinente. Para Robert Darnton, em Boemia Literária e

Revolução, “os estudos das bibliotecas particulares tem a vantagem de unir ‘o que’ com o ‘quem’

87 BOTELHO, Denilson. A fábrica de notícias da Primeira República: Salomão Nabor de Azevedo entre a história e a
ficção. In: XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimentos Históricos e diálogo social, Natal. RN, 2013, p.1-10.
Disponível em:
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371067739_ARQUIVO_ComunicacaoDenilsonBotelho.pdf>

86 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. Companhia das Letras,
São Paulo,1989, p.15.

85Apud. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. (2 a

ed.) São Paulo: Brasiliense, 1985, p.190, p.199.

84Idem, p.194.
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da leitura88”. Posto isso, será a partir da análise da biblioteca particular de Lima, a Limana, que

iremos verificar algumas influências políticas e sociais que localizamos na Revista Floreal89.

Em sua biblioteca foram encontrados cerca de 700 livros90. Tal documentação pode ser

verificada a partir do inventário produzido pelo próprio criador, no ano de 1917. Para Denilson

Botelho, em Letras militantes: histórias, política e literatura em Lima Barreto, não é possível

afirmar se foi realizada a leitura de todos os exemplares disponíveis em seu acervo, mas pode-se

pressupor que estes “representam um mapa dos interesses literários do escritor91”.

Em sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro, Lima Barreto criou sua humilde biblioteca.

Por englobar um número expressivo de prateleiras repletas de livros, revistas e manuscritos92, o

acervo tornou-se o motivo de inúmeros comentários pelo bairro93. Aquele espaço frequentado

pelo carioca ganhou nome de Limana, que se sustentou, pois “Lima” era o nome do escritor,

enquanto “mana” se apresentou, em razão, daquela livraria ser considerada como um familiar,

uma irmã ou amiga, em definições carinhosas94. Diante sua afeição pela biblioteca, o literato

também criou coleções de leitura para os seus personagens, como a de Meneses em Clara dos

Anjos e a biblioteca de Quaresma, na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma95.

Sobre os idiomas presentes na Limana, o português e o francês foram as línguas

predominantes96. Para além destas, o italiano e o espanhol também estiveram presentes97. Em

relação às obras francesas os autores avistados foram: Rabelais, Diderot, Voltaire, Victor Hugo,

Chateaubriand, La Fontaine, Flaubert, Balzac e Anatole France. Mas volumes como de

Cervantes, Dante, Schopenhauer, Nietzsche, Camões, Shakespeare e Eça de Queiroz também

97 Idem, p.170.

96 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese Doutorado
– Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo, p.170.

95 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.316.

94 Ibidem, p.315.

93 Idem, p.315.

92 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.315.

91 Ibidem, p.166.

90 Ibidem, p.165.

89 Idem, p.165.

88 Apud, BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese
Doutorado – Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo. P.165.
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estavam disponíveis. Sobre a literatura russa, a Limana contava com escritores como

Dostoiévski, Tchekhov, Turguêniev, e Tolstói98.

Lima Barreto empenhou-se em inventariar sua biblioteca apenas cinco anos antes de seu

óbito. Como não foi realizada a completa catalogação das obras, não sabemos quais trabalhos

foram perdidos e, os exemplares disponíveis, não estavam organizados por ordem alfabética,

autoral ou temporal99.

Os livros desapareceram após o falecimento do literato, pois as despesas do funeral fora

custeada por José Mariano Filho, que recebeu a biblioteca como um ato de reconhecimento100.

No entanto, Mariano Filho não imaginava a importância do que havia em suas mãos, de modo

que, armazenava as doações no porão de sua chácara. O resultado, portanto, não poderia ser

outro: algumas obras foram devoradas por traças e cupins101. Entendemos que a família Lima

Barreto também contribuiu para que parte repositório se perdesse, na medida em que “não viu

naquelas centenas de livros nada além da oportunidade de demonstrar gratidão pelo gesto

derradeiro de José Mariano Filho102”.

Dentre os 707 títulos que Lima reuniu existe uma predominância de autores franceses,

com uma média de 472 obras103. Logo após estão os portugueses com 225 títulos104. As obras em

italiano somaram 23, os espanhóis com 10 e por fim, os ingleses com 9 números105. Ao refletir

sobre a relevante presença francesa na Limana, deve-se considerar a preponderância de livros

franceses que circulavam no Rio de Janeiro nos primórdios do século XX e também a facilidade

que o literato apresentava com a língua, como observado em seu Diário Íntimo ao longo do

primeiro capítulo.

105 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese
Doutorado – Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo. P.170.

104 Ibidem, p.170.

103 Ibidem, p.170.

102 Ibidem, p.168

101 Idem, p.167

100 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese
Doutorado – Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo. P.166.

99 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese Doutorado
– Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo, p.166.

98 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.320.
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Sobre os temas mais recorrentes nas leituras de Lima, a literatura foi o que mais se

destacou, compondo cerca de 178 volumes, que se diversificava desde a literatura clássica até a

universal106. Além da literatura, outro tema de agrado do autor era a História, com um total de 73

trabalhos, os quais abordaram vários temas, desde a História dos países Ocidentais, como os do

Oriente, temáticas da Idade Média e também da Pré-História107. Outro gênero de destaque foi a

Filosofia, com o predomínio de autores simpatizantes do Positivismo108, como Édouard Bourdet,

Robinet e Herbert Spencer, sendo também presente nos escritos do Diário Íntimo.

Denilson Botelho, portanto, comenta a formação intelectual de Lima Barreto:

“A reconstrução da trajetória intelectual de Lima Barreto passa pela sua
concepção de literatura, pelo positivismo e tem o seu ponto alto nos seus
“namoros” com as ideias anarquistas e socialistas”. Nesse sentido, a Limana
pode contribuir significativamente para a compreensão da militância
político-literária do escritor. São quatro os títulos sobre anarquismo que fizeram
parte da sua biblioteca particular: Entraide, de Kropotkine, Filosofia del
Anarquismo, de C. Malato, Socialismo y Anarquismo, de Hamon e O
Anarquismo, de Paulo Eltzbacher”109

Dessa forma, entendemos que os livros que contemplavam a Limana eram de escritores

que Lima Barreto admirava e que possibilitaram ao autor construir seu caráter crítico sobre a

política e a sociedade. Algumas das obras faziam parte da corrente anarquista, esta que esteve

muito presente na Revista Floreal e conseguimos compreender qual era o pensamento que

circulava entre os intelectuais da época.

Lima Barreto apresentou características militantes tanto na literatura como na imprensa.

E, mesmo diante as dificuldades sobre obtermos dados mais específicos sobre a Limana

entendemos que esta representa a possibilidade de conhecermos mais as características

intelectuais do escritor e as ideias que circulavam no período, bem como as familiaridades que

Lima Barreto criou com os teóricos do anarquismo e o socialismo.

109 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese
Doutorado – Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo. P.186.

108 Ibidem, p.185.

107 Idem, p.185.

106 BOTELHO, Denilson. Letras Militantes: história, política e literatura em Lima Barreto. 2001. 243f. (Tese
Doutorado – Depto. De História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). São Paulo. P.171.
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CAPÍTULO 2 – FLOREAL: A REVISTA MILITANTE QUE SURGIU NOS CAFÉS DO
RIO DE JANEIRO REPUBLICANO.

2.1. UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES DA IMPRENSA NA
REPÚBLICA.

Neste capítulo pretende-se analisar as mudanças da imprensa após a instauração do

modelo republicano, para que posteriormente, possamos analisar a Revista Floreal. Com a

abolição da escravidão (1888) e a proclamação da república (1889) modificou-se o cenário

político brasileiro. Parte da sociedade marginalizada e sem participação nas decisões políticas,

neste momento se frustraram com as novas propostas de inserção. No entanto, após o fim da

escravidão e a instauração do sistema político republicano, os segmentos marginalizados, isto é,

negros e pobres não foram inseridos na nova ordem política formal. Para José Murilo de

Carvalho “a República, ou os vitoriosos da República, fizeram muito pouco em termos de

expansão de direitos civis e políticos110”.

Para Nicolau Sevcenko, o advento da abolição em 1888 e da República em 1889 com

suas promessas de democratização significou a experiência mais traumática e desagregadora

daquela geração111. O Rio de Janeiro republicano espelhava os conceitos de modernização vindos

da Europa, com os ideias do Positivosmo de Auguste Comte, que foi uma corrente filosófica do

século XIX que surgiu na França: “no Rio de Janeiro reformado, circulava o mundo belle-époque

fascinado com a Europa, envergonhado do Brasil, em particular do Brasil pobre e negro112”, no

qual Lima Barreto estava inserido.

Para José Murilo de Carvalho, o Positivismo ou uma determinada leitura positivista

durante os anos da República, de um lado, procurou destacar o ideal de progresso, a partir da

ciência. Enquanto, do outro lado, enfatizou uma postura tecnocrática e autoritária113. Embora a

113 CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das
Letras, 1989, p.35.

112 CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das
Letras, 1989, p.41.

111 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. (2 a ed.)
São Paulo: Brasiliense, 1985, p.106.

110 CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das
Letras, 1989, p.45.
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república brasileira não produzira inovações ou correntes ideológicas próprias114 aos poucos a

corrente tomou dos colégios militares e no ensino do Direito115. O que ocorreu foi uma mistura

de diversas vertentes do pensamento europeu, como o liberalismo, o positivismo, socialismo e

anarquismo116.

A cidade do Rio de Janeiro detinha grande parcela da produção literária nacional, desde o

mercado comercial até as oportunidades de emprego para os que sonhavam viver das letras.

Após a instauração do novo sistema político e as propostas de progresso, a imprensa também se

transformou. Os jornais de pequeno porte, com estruturas mais simplificadas e ausentes de

anúncios deram lugar a um novo jornal, constituído de características empresariais117. A nova

maneira de se fazer jornalismo esteve dotada de estruturas específicas e maquinários

especializados para cada parte da produção do jornal118.

Para Marialva Barbosa, em Os Donos do Rio, a Proclamação da República potencializou

um novo tipo de jornalismo, que associou a imprensa como “empreendimento industrial”119.

Segundo Nelson Werneck Sodré, com a ascensão da burguesia e o avanço das relações

capitalistas no Rio de Janeiro, a imprensa refletiu essas transformações120 e os principais jornais

cariocas tornaram-se empresas, que apenas visavam o lucro121. No entanto, os jornais contavam

com um desafio para além da produção e publicação: torná-los acessível às mãos dos leitores122.

Os romances publicados nas revistas e periódicos naquele momento eram em formatos de

folhetins. Para uma melhor apresentação do tema, nesta monografia recorreu-se à obra Folhetim,

uma História de Marlyse Meyer, na qual a autora dividiu em três fases, sendo nosso enfoque o

terceiro momento, entre os anos de 1871 e 1914. Segundo Meyer o ano limite para trabalhar a

questão do folhetim seria o de 1914, pois a partir deste momento, o alvorecer do cinema

permitiria a recontagem de diversas histórias folhetinescas. Dessa forma, o leitor já não teria

122 Idem, p.31

121 BARBOSA, Marialva. Os Donos do Rio. Imprensa, Poder e Público. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2000, p.23.

120 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.275

119 BARBOSA, Marialva. Os Donos do Rio. Imprensa, Poder e Público. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2000, p.22.

118 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.275

117 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

116 Ibidem, p.24.

115 SUPERTI, Eliane. Positivismo e Escravidão: um estudo sobre o projeto positivista de reorganização das relações
de trabalho no final do século XIX. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (Doutorado) da UNIVERSIDADE
FEDERAL DE São Paulo - UFSCar. ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – JOÃO PESSOA, 2003, p.01.

114 Idem p.24.
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autonomia para interpretar livremente os fatos, como se fazia com os livros, até a instauração do

“império absoluto da imagem”123. Para Marialva Barbosa, a proposta identificada por Meyer se

confirma. Barbosa, por sua vez, escreveu que o aparecimento do cinema deram um “um novo

código para as palavras”124.

Durante a primeira república, o folhetim esteve presente em grande parcela dos

impressos: “da capital e da província, desde a imprensa popular definitivamente consolidada à

imprensa burguesa”125. O romance de folhetim ficou conhecido por suas características

populares, visto que, este era destinado a classe comum126, o que tencionou a desvalorização do

gênero, na medida que os principais escritores folhetinescos não pertenciam a elite carioca. Para

Meyer, o folhetim era constituído de uma narrativa específica, de forma que atuou como

estruturador e agenciador de como seriam apresentados os acontecimentos do cotidiano.

Em “Imprensa e Literatura”127 Nelson Werneck Sodré trabalhou as dificuldades que os

homens das letras encontraram na imprensa republicana. Os obstáculos alternavam entre a

profissão como escritor e as lutas destes em prestigiar seus escritos impressos128. Entre todos os

homens das letras, isto é, romancistas, contistas e dramaturgos, em sua maioria foram esquecidos

e  poucos resistiram e sobreviveram129.

Após a criação da Academia Brasileira de Letras ao fim do século XIX e as obras

urbanísticas propostas de Pereira Passos contribuíram para “liquidação da boêmia literária130. A

imprensa alterou a forma de publicar textos. Agora, os impressos eram compostos de

reportagens, entrevistas, assuntos esportivos ou mundanos, de forma que colocou os homens das

letras para redigir reportagens, entrevistas e notícias:

“Tais alterações serão introduzidas lentamente, mas acentuam-se sempre: a
tendência ao declínio do folhetim; substituído pelo colunismo e, pouco a pouco,
pela reportagem; a tendência para entrevista, substituindo o simples artigo
político; a tendência para o predomínio da informação sobre a doutrinação; o
aparecimento de temas ante tratados como secundários, avultando agora, e

130 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.296.

129 Idem, p.289.

128 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.289.

127 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.288-306.

126 Idem, p 222.

125 MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São Paulo: Cia das Letras, 1996, p.222.

124 BARBOSA, Marialva. Os Donos do Rio. Imprensa, Poder e Público. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2000, p.57.

123 Ibidem, p.220.
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ocupando espaço cada vez maior, os policiais com destaque, mas também os
esportivos e até o mundanos131”.

Marialva Barbosa abordou que a ansiedade dos jornais em expandir o número de leitores,

alterou a estrutura do periódico, aumentando o espaço para notícias, as quais, durante anos,

foram deixadas de lado. Com o intuito de contemplar novos leitores, a imprensa também dedicou

um espaço do jornal para os folhetins. No Correio da Manhã durante os dias da semana as

notícias circulavam normalmente, enquanto aos domingos a literatura era centralizada132. É neste

momento que em busca de maior popularidade, os jornais cogitaram a se apresentar como

revistas completamente ilustradas aos acontecimentos diários133.

Os principais jornais daqueles anos - A Gazeta de Notícias, O Paiz, O Jornal do Brasil e

o Jornal do Commercio – possuíam suas próprias oficinas, isto é, imprimiam suas propagandas e

davam suporte para o folhetim encadernado134. Enquanto os jornais mais populares destacavam

os literatos e permitiam um diálogo com o público leitor135. Os próprios escritores da Floreal

“ironizavam o perfil sensacionalista136” dos demais jornas: “chamados de “imprensa burguesa”,

interessados apenas no sucesso comercial e nas altas tiragens137”. Tais colaboradores procuravam

fazer da Floreal um jornal de oposição: “eles seriam em tudo contrários aos demais, não teriam

preocupações mercantis, apresentariam as notícias de modo isento e mais próximo do que diziam

ser o “interesse popular”138. Nesse sentido, tem-se por hipótese que a Floreal não se renderia às

noções burguesas, e por consequência, não atingiria o sucesso esperado.

Além da inserção de notícias dentro dos jornais, o processo de mudança continuou. Foi

introduzido, então, um espaço destinado para as queixas da população nomeado como “queixas

do povo” e os classificados139. Foi através de crônicas, poesias, contos, peças teatrais que

chegaram ao público que os escritores procuravam divulgar-se. A imprensa era o local que os

literatos se agrupavam para publicar seus escritos, portanto, estes sentiam as transformações que

139 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

138 Ibidem, p.196

137 Idem, p.196

136 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.196.

135 Idem, p.54.

134 BARBOSA, Marialva. Os Donos do Rio. Imprensa, Poder e Público. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2000, p.38.

133 Idem, p.32.

132 BARBOSA, Marialva. Os Donos do Rio. Imprensa, Poder e Público. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2000, p.28.

131 Idem, p.296.
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os impressos enfrentavam. Nesse sentido, os escritores foram posicionados para uma única saída:

ou os literatos da época acoplavam-se na nova estrutura ou não teriam espaço no mercado

jornalístico. Dessa maneira compreende-se que estes são forçosamente incorporados nos jornais

deixando muitas vezes de produzir aquilo que os interessava140. Para Marialva Barbosa, os

jornais contribuíram para a banalização da linguagem literária141.

Ao considerar o índice de analfabetismo no ano de 1890 a cada cem brasileiros em média

apenas quatorze ou quinze eram alfabetizados142. Algo que nos propõe uma questão: mesmo se a

Revista Floreal tivesse alcançado um número significativo de leitores, qual parcela da sociedade

teria tido contato com a revista. Meyer destaca que o alto índice de analfabetismo também

interviu para que o mercado editorial não se desenvolvesse. Como os impostos sobre o papel de

impressão eram altos, e com as vendas limitadas, devido a parcela da população ser analfabeta, o

mercado editorial era restrito. As grandes editoras do período importavam suas edições da

Europa e as tipografias restringiam-se a realizar pequenas tiragens, o que encareceria ainda mais

o processo143.

Houve toda uma reconfiguração na ordenação do jornal, que passou a reunir reportagens,

entrevistas e notícias. Obviamente, compreende-se a intensa dificuldade de Lima Barreto se

inserir na imprensa local do Rio de Janeiro devido às suas condições sociais. Entretanto, ao

considerar o ano de 1907, como o ano de criação da Revista Floreal, tem-se por umas das

hipóteses o exposto feito por Nelson Werneck Sodré. Para o autor, no ano de origem da Floreal,

a imprensa já não preenchia mais suas páginas com a literatura144. Esta, por sua vez, apenas

circulava nas edições impressas aos domingos, como o caso de alguns jornais apresentados pela

autora Marialva Barbosa.

144 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4º Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

143 MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São Paulo: Cia das Letras, 1996.

142 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. (2 a ed.)
São Paulo: Brasiliense, 1985, p.128.

141SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.56.

140 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. (2 a ed.)
São Paulo: Brasiliense, 1985, p.123.
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2.2. UMA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA REVISTA FLOREAL.

Após a análise do processo de modificação da imprensa, neste momento, analisaremos o

conteúdo das quatro edições da Revista Floreal, identificando os colaboradores e os perfis

destes. A estrutura da Floreal englobava na primeira parte um caráter crítico e literário,

enquanto, o segundo momento se apresentava uma espécie de jornal quinzenal, que foi nomeado

como “Revista da Quinzena”145.

Para melhor examinar o conteúdo e os colaboradores, deve-se ressaltar que a Floreal

simbolizou ideais que circulavam entre literatos, intelectuais e artistas daquele contexto146, isto é,

uma geração influenciada pelos escritos de Anatole France, Zola, Tolstói, Fialho d’Almeida e

Eça de Queiroz147. Do ponto de vista dos escritos filosóficos vieram de Bakunin, Kropotkin,

Spencer e Guyau. Além do que, os associados eram bem informados sobre o que se publicava na

França148.

A carreira de Lima Barreto foi prestigiada sempre como um romancista. Contudo, o

carioca também construiu uma trajetória na imprensa do Rio de Janeiro nos anos iniciais da

República. Na imprensa observa-se uma série de crônicas e artigos em diversos impressos da

época. E, em um curto período foram publicados mais de quinhentos textos de sua autoria149.

Para Denilson Botelho o significado da Floreal testemunha as inúmeras tentativas do escritor em

se lançar na carreira literária: “a revista é como um grito de afirmação - ainda que um grito rouco

e ouvido por poucos, pouquíssimos na época, de um indivíduo que sonha e deseja para si um

destino literário. Um grito e um desabafo de quem quer escrever e não encontra espaço”150.

Eduardo Granja Coutinho anunciou através de sua obra Comunicação e

Contra-hegemonia: processos culturais e comunicacionais de contestação, pressão e resistência,

1889/1930 que o jornalismo brasileiro durante os primórdios da primeira república se

150 BOTELHO, Denilson. “A República de Lima Barreto: livros, leituras e ideias”. Revista Eletrônica Cadernos de
História, vol. VIII, ano 4, nº02, dezembro de 2009, p.02.

149 Idem. p.

148 Ibidem, p. 161.

147 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.161.

146 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.161.

145 SILVA, Jules Ventura. Lima Barreto, entre os rumores e imagens: a circulação social da obra Recordações do
Escrivão Isaías Caminha. UFPR, Curitiba, 2016, p. 19.Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/44130>.
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caracterizou como um momento de transição. Os jornais de pequeno porte, com investimentos

individuais e estruturas simplificadas foram ocupados pela grande imprensa, de caráter

industrial151. Para Coutinho por trás desta imprensa conservadora e industrial, havia uma

tendência contra hegemônica:

“Parafraseando Marx, pode-se dizer que toda hegemonia traz em si o germe da
contra hegemonia. Há na verdade uma unidade dialética entre ambas, uma se
definindo pela outra. Isto porque a hegemonia não é algo estático, uma ideologia
pronta e acabada. Uma hegemonia viva é um processo. Um processo de luta
pela cultura. “Deve ser continuamente renovada, recriada, defendida e
modificada e é, continuamente, resistida, limitada, alterada, desafiada por
pressões que não são suas”, observa Raymond Williams”152.

Ao observar o excerto entende-se que todo caráter hegemônico, por consequência, traz o

processo contra hegemônico. Este por sua vez, são grupos que resistem à ação de uma força

dominante, isto é, hegemônica153. No caso brasileiro, as ideias contra hegemônicas apresentadas

foram fundamentadas em críticas ao sistema imperial, as ausências de políticas de cidadania e

demandas por um modelo de República que contemplasse a todos os cidadãos brasileiros154. Tais

ideias foram expostas na imprensa a partir de comentários, crônicas, reportagens, textos

humorísticos, críticas literárias e artigos155, como poderemos observar com a Revista Floreal.

Ao realizarmos a leitura das quatro edições da revista Floreal podemos evidenciar o seu

caráter contra hegemônico no momento em que comparamos com os demais impressos daquele

contexto. A Floreal abordou assuntos polêmicos relacionados à moral, estudos científicos,

críticas políticas, sociais e econômicas, questões sobre o anarquismo e o socialismo.

Considerando os textos críticos e políticos da Floreal entende-se que conjunto de associados da

revista demonstraram uma outra face do jornalismo brasileiro.

A Floreal contou com investimento individual de cada colaborador que depositava em

média 10 a 20 mil-réis para que a revista circulasse. Foram doze os investidores e colaboradores:

Afonso Henriques de Lima Barreto (editor), Antônio Noronha Santos, Domingos Ribeiro Filho,

155 Idem, p.03 e 04.

154 COUTINHO, Eduardo Granja (Org.). Comunicação e contra-hegemonia: processos culturais e comunicacionais de
contestação, pressão e resistência. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008, p.03.

153 Ibidem, p.77.

152 Idem, p.77.

151 COUTINHO, Eduardo Granja (Org.). Comunicação e contra-hegemonia: processos culturais e comunicacionais de
contestação, pressão e resistência. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008, p.03.
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Mario Pinto de Souza, Manoel Ribeiro de Almeida, João Pereira Barreto, Carlos Lara, Edmundo

Enéias Galvão, Octavio Rocha, Gilberto de Moraes, Juliano Palhares e Chaves Barbosa. A

intencionalidade dos colaboradores, por sua vez, não era atrair os leitores apoiando-se em uma

capa ilustrada, mas pretendiam encantá-los com os contos, textos e poemas que estavam

distribuídos dentro das quarenta páginas156.

Era um sábado, dia 25 de outubro do ano de 1907, no primeiro andar da Rua sete de

setembro de número 89, na cidade do Rio de Janeiro, que a primeira edição da revista Floreal

veio a público. Custando o valor avulso de $500, o primeiro volume imprimiu trinta e nove

páginas dos mais diversos assuntos. Logo na apresentação da primeira edição, o diretor e

colaborador Lima Barreto, como porta-voz do grupo, esclareceu sobre os porquês, os objetivos e

a finalidade de publicar sua própria revista157.

Na primeira página da revista, os escritos de Lima Barreto pareciam anunciar que a

Floreal era um impresso natimorto158 por conta das ausências tecnológicas, o público

desfavorável, o alto índice de analfabetos, a carência de nomes relevantes, capas e desenhos:

“Faltam-lhe nomes, grandes nomes, desses que enchem o céo e a terra vibram no ether

imponderável, infelizmente não chegando a todos os cantos do Brazil; faltam-lhe desenhos,

fotogravuras, retumbantes paginas a cores com chapadas de vermelho...159”.

Ainda em seu “Artigo Inicial”, o literato abordou a finalidade da revista: “trazer a publico

obras que revelem uma esthetica novíssima e apurada160”, ou seja, como a composição do grupo

era feita por jovens literatos que procuravam formas de alavancar na carreira literária naquele

momento, os textos e críticas que a Floreal publicaria seriam inéditos no jornalismo carioca.

Evidentemente que entre cada autor da Floreal existia algumas divergências e aproximações

ideológicas, como também trajetórias distintas nos impressos da época. No entanto, o desejo

160 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, 05.

159 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, 03.

158 SILVA, Jules Ventura. Lima Barreto, entre os rumores e imagens: a circulação social da obra Recordações do

Escrivão Isaías Caminha. UFPR, Curitiba, 2016, p. 19. Dissertação de Mestrado, Depto. De Pós-Graduação em

Sociologia do Departamento de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 151 f.

Disponível em: < https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/44130>, p.32.

157 FLOREAL,1907 ed.1, pg.05.

156 BOTELHO, Denilson. Floreal e o Jornalismo no Tempo de Lima Barreto. Intercom – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 06 a 09
de setembro de 2006, p.02
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entre os autores era o mesmo, se fazer presente na imprensa: “Mas, conquanto, as nossas

divergências sejam grandes, ha entre nós uma razão de completo contacto: é a nossa

incapacidade de tentar os meios de publicidade habituaes e o nosso dever de nos publicas161”.

Os pontos já mencionados são suficientes para indicar uma ironia por parte do diretor se a

revista seria bem-sucedida. Porém, para Lima Barreto, a Floreal também carecia de uma direção:

“e, sobretudo, o que lhe ha de faltar, será um director capaz, ultra-capaz, mineiroso, dispondo da

sympathia do jornal todo poderoso, e sabio nas sete sciencias da rua Beijamin Constant e em

todas as artes estheticas e tecnhicas162”.

Apesar do tom irônico da primeira página, a Floreal reunia especificidades interessante,

como a autonomia de cada autor poder manifestar através de seus textos as suas preferências163,

desde que se identificassem:

“E’ uma revista individual individualista, em que cada um poderá pelas suas
páginas com a responsabilidade de sua assignatura, manifestar as suas
preferencias, comunicar as suas intuições, dizer os seus julgamentos, quaisquer
que sejam”164.

Conforme a citação indicada torna-se inegável a flexibilidade da Revista Floreal com a

rede de colaboradores. Tal independência nos direciona a interpretar que não havia nenhum tipo

de censura ou controle sobre os poemas, críticas, artigos que seriam publicados. Portanto, a

Floreal não se preocupou se as críticas e os textos políticos que chegariam ao público agradariam

ao leitor.

O porta-voz do grupo da Floreal também indicou o que a revista procurou trazer novas

opiniões sobre todos os assuntos que interessavam a sociedade:

“Não se destina a Floreal a trazer a publico obras que revelem uma
esthetica novíssima e apurada; ella não traz senão nomes dispostos a
dizer abgnegadamente as suas opiniões as suas opiniões sobre tudo o que
interessar a nossa sociedade, guardando as conveniências de quem quer
ser respeitado165”

165 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.04.

164 Ibidem, p.05.

163 Ibidem, p.05

162 Ibidem, p.03.

161 Idem, p.05
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Através do excerto identificamos que a Floreal buscou encantar o leitor através das

diversas opiniões que estariam condensadas naquelas páginas. Vale ressaltar ainda que nenhum

dos colaboradores dispunham de familiares livreiros, como indicou Lima Barreto166. Dessa

maneira, só havia uma maneira de chegar até o editor, sendo através do jornal167. Para Lilia

Moritz Schwarcz:

“Os rapazes pensavam alto: queriam competir por uma fatia de mercado
de veículos impressos, o que se revelaria tarefa árdua numa época em
que os jornais iam ganhando em recursos financeiros e técnicos também.
Os jornais que circulavam no Rio nesse momento eram, em geral, mais
bem diagramados; contavam com fotos, ilustrações, caricaturas e projeto
gráfico caprichado; e, por tanto, pouco pareciam brincadeiras para
amadores e iniciantes168”.

Nesse sentido, a Floreal, que era desprovida de tecnologias, diagramações e iconografias

interessantes, enfrentaria dificuldades para circular entre os grandes impressos daquele contexto.

Após o artigo inicial escrito por Lima Barreto, os seguintes textos foram: “Dialogo”, por

Antônio Noronha dos Santos. Dia de Amor, por Domingos Ribeiro Filho. “Ossos” (versos)

escrito por Manuel Pinto de Souza. Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.

Enquanto, a segunda parte da revista, a “Revista da Quinzena” trouxe “Pretextos”, também de

Lima. “Jornaes e Revistas”, de Noronha Santos e por fim, “Echos” sem autoria.

Antes de analisarmos o primeiro texto de Antônio Noronha Santos, “Dialogo”

apresentaremos brevemente quem foi este escritor, alicerçado no resumo apresentado por Beatriz

Resende nos tomos de Correspondência Tomo I de Lima Barreto 169. Antônio Noronha dos

Santos (1883-1956) nasceu no Rio de Janeiro e até seus sete anos viveu na capital do Brasil

republicano. Dos oito aos onze anos viveu na cidade de Paris, capital da França, local que

cursou École Alsacienne. Antônio contava com a companhia de dois irmãos, João e Carlos. O

primeiro formou-se como engenheiro e estudou com Lima Barreto, enquanto Antônio e o caçula

Carlos, foram bacharéis em direito, pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas, que era ao lado

da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O contato de Lima Barreto junto a Antônio Noronha dos

169 BARRETO, Lima. CORRESPONDÊNCIA TOMO 1. Editora Brasiliense, 1956, p.49

168 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.195.

167 Ibidem, p.05.

166 Ibidem, p.05.
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Santos ocorreu no momento em que ambos eram estudantes e se tornaram amigos. Para Beatriz

Resende, foi Antônio que esteve mais presente dentre todos os amigos de Lima Barreto. O

carioca que viveu em Paris adquiriu uma excelente alfabetização e sempre esteve envolvido com

a alta cultura parisiense. Consequentemente, Noronha Santos sempre se inteirou das publicações

que ocorriam na França, de modo que, seu conhecimento influenciava os seus escritos e nos de

seus colegas, como Lima. Foi um dos principais colaboradores da Floreal, também conhecido

por possuir uma redação militante e atuou na Gazeta de Notícias. Durante o ano de 1919 atuou

como secretário de O Estado, jornal que Lima Barreto cooperou. Se aposentou como chefe do

serviço da Biblioteca Pública e Arquivo do Estado. Faleceu em Niterói, no ano de 1956170.

A primeira participação de Noronha Santos na Floreal cumpriu-se através de “Dialogo” e

“Revistas e Jornaes”. Em “Dialogo” narrou uma conversa entre Pamphilio e Philetas sobre

relacionamentos amorosos e o processo de empoderamento das mulheres, como nomeamos nos

dias presentes. Pamphilio inicia o “Dialogo” comentando sobre a “theoria oriental”, indicando

que este resolveria o problema feminino. O tal problema feminino era identificado por conta dos

comportamentos estarem se alterando, como questões da liberdade da mulher. Para Pamphilio:

“Mas não percebeste ainda que a liberdade da mulher traz como consequencia
fatal o seu desamor, e finalmente sua incomprehensa? Vê os Estados Unidos.
Não te parece que se está creando lá um novo ser humano, exquisito, anormal,
cuja posse sexual constituirá em breve aberração?171”

Pamphilio segue expondo que o empoderamento feminino se aproximaria dos costumes

masculinos. Dessa forma, sugere que os dois sexos não poderiam mais construir uma relação:

“Como poderão completar dois seres eguaes? Desejas o advento do Terceiro sexo; francamente,

os dois que hoje existem já bastam para desgraça e miseria commum172”. Por sua vez, Philetas

responde: “Vejo nas tuas palavras, o medo instinctivo de uma nova moral sexual. Novas

complicações amorosas! Que incomparavel prophecia acabas de lançar ao mundo”173”.

Diante dos fragmentos abordados, podemos observar o caráter conservador de Pamphilio.

Enquanto Philetas comenta sobre o pensamento do colega. Em nenhum dos casos os colegas

173 Idem, p.08.

172 FLOREAL,1907 ed.1, pg. 08

171 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.07 e 08.

170 BARRETO, Lima. CORRESPONDÊNCIA TOMO 1. Editora Brasiliense, 1956, p.59 e 60.
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estão fundamentados em argumentos ou fontes. A partir da personalidade de cada personagem,

Noronha Santos nos concebe visualizar os dois pensamentos existentes da época: progressista vs

conservador.

O enredo se encaminha para o fim, no momento em que Pamphilio relata sobre os

“crimes de amor”. Entendemos que Pamphilio esteja anunciando o que na atualidade

conhecemos como feminicídio. Contudo, sabemos que o termo não era utilizado nos primórdios

do século XX: “E os crimes por amor? Não reconheces nelles uma revolta consciente contra o

amor ephemero? Que faz o homem quando mata a mulher amada, que lhe foge, se não puxal-a

para si, viva ou morta?174”. Por outro lado, o personagem Philetas anuncia que existiam outras

maneiras de finalizar um relacionamento: “Ha tanta escapatorias que se lhe substituem: a

separação, o divorcio, a indiferença do publico. Confessemos que o crime por amor está se

tornando aos poucos uma coisa sem sentido”175.

Noronha Santos destacou mais uma crítica social em sua narração. Na última página de

“Dialogo” Philetas informou: “Meu caro Pamphilio, acredita que entre os selvagens os crimes

por amor ainda são os mais raros que entre a gente civilisada176”. Neste momento, constatamos

um comentário sobre o mundo ocidental, que por tantas vezes se reafirma como mundo

civilizado e evoluído, com base no positivismo, diante das demais sociedades. Porém, Philetas

afirma que o crime acontece apenas entre as sociedades que se julgam civilizadas, visto que,

entre as demais sociedades tal fatalidade não é corriqueira. A respeito deste fragmento,

observamos que a conversa entre Philetas e Pamphilio destacou além do preconceito de como as

populações ocidentais identificavam as sociedades Orientais, bem como uma crítica entre as

sociedades ocidentais que se julgam superiores.

Outro autor presente na primeira edição foi Domingos Ribeiro Filho com seu conto Dia

de Amor. Domingos Ribeiro Filho (1875-1942), segundo Beatriz Resende, este atuou como

jornalista e romancista sofrível177. Nascido no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé e

faleceu na capital do Brasil em 1942. Domingos Ribeiro Filho ficou conhecido como um

anarquista convicto e influenciado pelas ideias de Piotr Kropotkin, assim como Antônio Noronha

177 BARRETO, Lima. CORRESPONDÊNCIA TOMO 1. Editora Brasiliense, 1956, p.212.

176 Ibidem, p.11.

175 Idem, p.11.

174 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p. 10
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dos Santos e Lima Barreto178. Foi um grande amigo de Lima Barreto, sendo que entre os dois

houve “invencível incompatibilidade literária179”, desde os primórdios de suas relações180. O

autor escreveu O Cravo Vermelho no ano de 1907. Tal obra era similar ao conto, cujo autor

procurou abordar um estudo sobre a moral burguesa no início do século181. Ribeiro Filho também

foi um colaborador da Floreal e durante dezessete anos atuou na Careta, sempre assinado em

nome do seu pseudônimo, Dierre Effe182.

Em sua passagem na primeira tiragem da Floreal, Ribeiro Filho publicou o terceiro

capítulo do seu conto Dia de Amor. Na Floreal foi exibido o terceiro momento, uma vez que, os

dois anteriores foram publicados nas edições de domingo no Correio da Manhã. Entretanto, sua

continuidade foi interrompida, porque os diretores daquele jornal o consideraram imoral183. O

conto, por sua vez, narra um casal adúltero apaixonado, Vera e Pedro. Ali foi exibido um dia que

ambos passam juntos, em sua maior parte nus e comentando sobre questões de amor, desejo e

prazer. A obra escrita por Filho contribui em especificar, ainda mais, sobre a finalidade da

revista em não poupar críticas.

A narração acontece com base em um dia que o casal estão juntos e encontram-se nus

em praticamente em todo enredo: “núa, avançou para elle, risonha e antegoso voluptuosa do

sonhado paroxysmo184”. Durante a ocasião em que passam acompanhados, Vera e Pedro

sentem-se ansiosos e tristes, porque o momento da separação dos amantes e o retorno para o lar

com seus cônjuges se aproximara. O excerto também trabalha o prazer e o amor feminino, que

eram vistos como tabus durante os anos iniciais da república:

“O frio é pretexto para os que têm horror á Beleza – respondeu Vera -. Ao Sol
dos teus olhos eu estou para sempre aquecida. E não dizes que eu sou ardente?
De que serve o meu fogo, si o calor da minha volupia por ti fosse incapaz de
servir de tunica á minha estatua185?”

185 Idem, p.15.

184 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de  1907, p.13

183 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.12.

182 Ibidem, p. 212

181 Idem, p.08.

180 Ibidem, p.211.

179 Idem, p.211.

178 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.199.
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A passagem avança com Pedro e Vera trocando conversas carinhosas entre si, ora

relacionando as características físicas e ora relacionando as proximidades psíquicas que

possuíam. Ao final do conto ambos são tomados por sentimentos de desespero por estar perto da

despedida. Porém, Vera propõe que o casal fuja juntos, e Pedro cheio de confusões responde:

“A fuga! Mas si estamos chumbados ao lugar commum! Fugir para o mundo
dos cretinos e dos christãos! Os bosques de myrtho da Hellade são hoje estações
de vias-ferreas. As latadas de pâmpanos promissores são engenhos de cultura
intensiva. A fuga! Impossível! E, si nós ficássemos? Não amas o teu marido? Eu
amo a minha mulher!186”

A partir da afirmação de Pedro, Vera declara que o amor que vivenciava pelo marido era

um “habito imposto187”, isto é, não se tratava de um sentimento puro, tal qual ela sentia por

Pedro.

Perante ao que foi apresentado compreendemos que Vera poderia ter se casado por

pressões exteriores, que poderiam ser familiares, sociais, econômicas, etc., embora nunca

estivesse completamente apaixonada por seu marido. Sabe-se que era comum, naquele

momento, a união matrimonial acontecer com moças jovens de forma combinada entre famílias.

Porém, no momento que Vera percebe o que sente por Pedro, entende que o amor que sentia pelo

marido era um sentimento criado por imposição188. Após Vera entender de onde vieram seus

sentimentos pelo marido e sugerir a fuga, Pedro ressalta que o casal não poderia ficar juntos,

porque seriam a lembrados como tolos189.

Sobre Dia de Amor observamos que Domingos Ribeiro Filho apresenta várias críticas

quanto à moral burguesa e também aos costumes. Dado que, em nenhum momento o autor

procurou amenizar as falas ou os sentimentos dos personagens, de modo que a trama envolve o

leitor por sua intensidade. Apenas sobre o fragmento de Domingos Ribeiro Filho observamos

inúmeras características com teor crítico por parte do autor: a vida de aparências que Vera e

Pedro levavam, pois mesmo apaixonados, permaneciam com seus cônjuges; questão de traição; a

questão do amor e o prazer feminino, etc.

189 Ibidem, p. 15.

188 Ibidem, p. 15.

187 Idem, p.15.

186 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.15.
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Um poema intitulado de Ossos escrito por Mario Pinto de Souza ocupa a página 28 da

Floreal. Lima Barreto também escreve “A Caravana”. Neste momento, Lima Barreto anuncia

que de tempos em tempos os mais famosos literatos brasileiros e jornalistas – por conta das suas

obras, posição na política ou administração – reuniam-se para um banquete190. Aqui são reunidas

uma série de críticas que o literato descreve de forma irônica, como quando anuncia que era uma

atitude recorrente entre os literatos fundar alguns clubes ou sociedades com o intuito de

disseminar o gosto artístico para toda a nação brasileira191.

Dentre as quatro páginas que Lima Barreto abordou sobre a “A Caravana” é evidente o

quanto o diretor da Floreal é contrário às tentativas de popularizar o tango e o mexixe192. A

crítica do autor avança no momento em que expõe seus incômodos sobre as tentativas de indicar

que as sociedades das classes populares dispunham de gostos inferiores comparando com as

demais193.

Em seguida, Lima Barreto se apresenta com a reprodução de Recordações do Escrivão

Isaías Caminha. Afonso, que esteve presente em dezessete das trinta e oito páginas da primeira

edição, publica a introdução e a primeira parte do capítulo de número um de seu livro. Por se

tratar de um capítulo extenso, a segunda parte só apareceu na edição número dois da revista. A

partir da introdução identificamos que o narrador pretendia contar momentos de sua vida194. Ao

final desta, o autor pede desculpas por afirmar que os grandes jornais não o clamariam por sua

falta estilo e capacidade literária:

“Perdoem-me os leitores a pobreza da minha narração. Não sou propriamente
um literato, não me inscrevi nos registros da livraria Garnier, do Capital ainda
não me aclamaram como tal – o que de sobra, me parece, são motivos bastante
serios, para me desculparem a minha falta de estylo e capacidade literaria195”.

195 Ibidem, p.23.

194 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.22.

193 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.33.

192 BOTELHO, Denilson. Floreal e o Jornalismo no Tempo de Lima Barreto. Intercom – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 06 a 09
de setembro de 2006, p.10.

191 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.29 a 31.

190 Ibidem, p.29 e 30.
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Logo após a introdução, no primeiro capítulo é apresentado a vontade de Isaías de se

mudar para a cidade do Rio de Janeiro. O enredo se encerra no momento que a pedidos de sua

mãe, Isaías pede conselho sobre a mudança ao seu tio Valentim196.

Na segunda parte da revista encontramos “Revistas e Jornaes” escrito por Antônio

Noronha dos Santos. O texto intitulado como “Cinematographo foi lançado na revista Mercure

de France no dia primeiro do mês de setembro197. A trama se desenvolve na possível substituição

do teatro para o cinematografo: “o cinematographo ameaça acaso o theatro, pelo menos esta

especie de theatro que é principalmente um espetáculo para os olhos? É possível”198.

Segundo o fragmento, o “cinematographo” interpretava a vida particular da sociedade:

“as scenas da vida privada, comicas ou tragicas, arranjadas para o cinematographo, interessam

profundamente o público. O seu merito primacia é a clareza. São sempre simples, de enredo

elementar”199. Além de expor a facilidade de comunicação, este também incluía traços da cultura

popular e familiar200. Diante o cenário científico na expansão do cinema, o “cinematographo”

havia sido uma brilhante criação e inovação201.

Frente a breve exposição do texto observamos as transformações, o progresso e as

modernizações nas artes, como identificado por Meyer no capítulo anterior: “considerando sob o

ponto de vista scientifico, o cinematographo é uma das coisas mais curiosas e mesmo uma das

mais belas invenções do nosso tempo202”. O enredo, por sua vez, apenas destaca as alterações, de

forma que não trabalha argumentações opostas.

Diante do primeiro volume da revista Floreal, ao findar a leitura das trinta e nove

páginas, o leitor compreenderia os principais objetivos da edição. Certo é que os autores

enxergavam em seus escritos, além de uma possibilidade de realizar críticas sociais, mas também

uma oportunidade de veicular as obras que os próprios literatos produziam: “Mas, comquanto, as

202 Ibidem, p.35.

201 Ibidem, p.35.

200 Ibidem, p.34.

199 Ibidem, p.33.

198 Idem, p.33.

197 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.01, 25 de outubro de 1907, p.33

196 Ibidem, p. 27.
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nossas divergencias sejam grandes, há entre nós uma razão de completo contacto: é a nossa

incapacidade de tentar os meios de publicidade habituaes e o nosso dever de nos publicar203”.

Foram poucos os jornais que noticiaram a primeira edição da Floreal, como fez Gonzaga

Duque em Diário do Comércio204. Após a primeira edição chegar a público, Lima Barreto entre

os anos de 1907 e 1909 trocou correspondências com Luís Gonzaga Duque. Este exerceu carreira

como jornalista, escritor, crítico de arte e era conhecido por uma significativa personalidade

sobre o simbolismo brasileiro205. Dentre as cartas trocadas entre os colegas, o jornalista faz

elogios a Lima: “li a tua floreal. Ela está cheia de ti, da tua força, originalidade individualidade,

do teu talento. É uma formosa revista como são formosos os blocos das cristalizações206”. Em

resposta a Gonzaga Duque, o literato agradece os elogios.

Mesmo após o fracasso da primeira edição, o diretor e os colaboradores da revista não se

abalaram. O segundo volume da Floreal chegou ao público na data de 12 de novembro de 1907.

Nesta edição foram impressos os seguintes textos: “Spencerismo e Anarchia” de Manual

Ribeiro de Almeida. “Face a Face” escrito por João Pereira Barreto. “História Triste” por Carlos

de Lara. A continuação de Recordações do Escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. A Revista

da Quinzena foi dividida em “Pretextos” por Noronha Santos, “Questões actuales” de Edmundo

Enéas Galvão, “Protocollo e Echos” sem autoria.

Para se compreender o texto de Manuel Ribeiro de Almeida, antes será apresentado quem

foi este colaborador. Segundo Beatriz Resende, Manuel Ribeiro de Almeida foi próximo a Lima

Barreto desde a infância no Liceu Popular Niteroiense. Atuou como engenheiro civil e geógrafo

na cidade do Rio de Janeiro. Em 1903 foi eleito como presidente da Federação dos Estudantes e

no mês de maio de 1907 foi nomeado para a Secretária de Obras e Viação, momento em que se

tornou amigo de Mario Pinto de Souza, outro colaborador da Floreal. Além da Floreal, não foi

possível encontrar outras participações do escritor pela imprensa207.

207 SILVA, Jules Ventura. Lima Barreto, entre os rumores e imagens: a circulação social da obra Recordações do
Escrivão Isaías Caminha. UFPR, Curitiba, 2016, p. 31.Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/44130>.

206 Idem, p.167.

205 BARRETO, Lima. CORRESPONDÊNCIA TOMO 1. Editora Brasiliense, 1956, p.167.

204 Ibidem, p. 165.

203 Ibidem, p.05.
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O primeiro a ser explorado será “Spencerimos e Anarchia”. Como observado no título do

texto, as ideias do artigo foram inspiradas no teórico Herbert Spencer (1820-1903). Este foi um

sociólogo defensor da corrente organicista, que buscou explicar a vida em sociedade208, sendo

muito influente entre os intelectuais. O presente escrito discute questões acerca do Estado, tal

como seu lugar e extensão: de “o lugar, a extensão e a função do Estado209”. E, foi este artigo

científico e de difícil compreensão que prendeu a atenção de José Veríssimo, cujo relatou um

elogioso comentário para a revista e aos colaboradores. No comentário, Veríssimo diz enxergar

na Floreal algo diferente do que se era publicado nos outros impressos da época210.

Como observado por Lilia Moritz Schwarcz, também abordou questões

administrativas211:

“Portanto, toda e qualquer intervenção do Estado tende a se propagar por esse
modo, o único meio de impedir que o Estado chegue ao Socialismo é reduzir o
Estado a zéro. O criterio primordial de Spencer anulla, portanto o Estado, e ou
Spencer é contradictorio ou elle é Anarchista212”.

O texto em Manuel Ribeiro de Almeida destaca aspectos do estado:

“Tratando-se da fixação das attribuições convenientes do Estado, essas imagens
ocorrem naturalmente. Suppondo estabelecida a necessidade do Estado para os
dois ou tres casos, o que eu suponho aqui expressamente, feito por um
racicionio semelhante ao de E. Faguet no seu Socialisme em 1907, suppondo
mais, de uma maneira semelhante, estabelecido o erro do Socialismo, quando se
trata de fixar entre esses dois extremos – a Anarchia e o Socialismo – a zona
conveniente de acção do Estado, está-se diante d’um caso como os enunciado
acima. Indo da Anarchia para o Socialismo não se pode fixar o instante precioso
em que a acção do Estado, demonstradamente necessaria nos dois ou tres casos
supostos, fosse passar a ser má. Aqui como lá o que se pode fazer é fixar dois
limites dentro dos quaes é preciso manter a acação do Estado213”.

Após uma breve exposição do que o colaborador compreende como Estado, Almeida

também destacou sobre os escritos de Spencer. Neste momento indica que para um homem

213 Idem, p.04.

212 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, P.05.

211 Idem, p.201.

210 BOTELHO, Denilson. “A República de Lima Barreto: livros, leituras e ideias”. Revista Eletrônica Cadernos de
História, vol. VIII, ano 4, nº02, dezembro de 2009, p 13.

209 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p201.

208 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.201.
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político, a sua primeira indagação deveria ser qual estrutura social este iria produzir214. Manuel

Ribeiro de Almeida segue informando que para Spencer toda sociedade que se estrutura, por

consequência, se propaga215. Por isso, alguém poderia pensar que:

“Se isso é verdade, se, portanto, toda e qualquer intervenção do Estado tende a
se propagar por esse modo, o unico meio de impedir que o Estado invada tudo e
que se chegue ao Socialismo é reduzir o Estado a zero. O criterio primordial de
Spencer anulla, portanto o Estado, e ou Spencer é contradictorio ou elle é
Anarchista216”.

Nas últimas páginas o autor faz referência a morte de Herbert Spencer que foi publicada

no ano de 1904 na Mercure de France217. O texto, por sua vez, finaliza: “N’essas diversas épocas

o Spencerismo pregaria a limitação do Estado sem nunca pregar a Anarchia, como vimos218”.

Como suporte do que foi apresentado sobre o texto, é inegável a qualidade e profundidade do

texto escrito por Almeida. Entretanto, o mesmo se faz difícil compreensão para um leitor não

conhecedor das ideias do Spencer e das diversas formas de Estado.

Em “História Triste” Carlos de Lara apresenta um conto em que há a reprodução de

quatro amigos em um baile. Este com uma mistura de crítica social e ironia, Lilia Moritz

Schwarcz propôs que o conto teria se inserido na Floreal pela ousadia do tema e o seu

desfecho219.

Em Recordações do Escrivão Isaías Caminha foram utilizadas nove páginas da Floreal.

Dentre essas páginas contamos com uma breve introdução de Isaías e o primeiro capítulo. Tanto

na introdução como no primeiro capítulo foram narradas a trajetória de Isaías durante sua vida

escolar. Apesar da morte de seu pai, Isaías informou que sua mãe continuou a impulsionar para

que permanecesse dedicado aos estudos e também fez esforços para lhe presentear com roupas e

livros: “desenvolvendo assim uma actividade acima dos seus recursos e forças220”.

220 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.18.

219 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p201

218 Ibidem, p.12.

217 Idem, p.09.

216 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.05.

215 Ibidem, p. 05 e 06.

214 Ibidem, p.05.
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Durante a segunda edição da Floreal, a continuação de Isaías Caminha relata tons de

despedidas, pela mudança de Isaías para o Rio de Janeiro e ar de esperança de que sua vida seria

melhor:

“A minha situação no Rio estava garantida. Obteria um emprego. Um dia pelos
outros iria ás aulas, e todo o fim de anno, durante, seis, faria os exames, ao fim
dos quaes seria Doutor!

Ah! Seria doutor! Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde,
amaciaria o suplicio premente, cruciante e o omnimodo de minha côr...221”

Para Francisco de Assis Barbosa, a obra Recordações do escrivão Isaías Caminha

destaca um personagem “inteligente, bom, honesto, ambicioso”, que possuía todos os requisitos

para vencer na vida, exceto a sua cor222, negra, mas que além de tudo, também era pobre. Diante

o exposto de Barbosa, podemos entender as semelhanças que Isaías possuía com seu escritor

Lima Barreto. Apesar do excerto transparecer as dificuldades que Isaías enfrentaria, como

também a saudade de casa, o mesmo carregava em si a expectativa de mudança e melhores

condições de vida. Nesse sentido, procurava acalmar o coração apertado de sua mãe:

“Olhe, mamãe, disse eu, logo que me arrume mando-a buscar. A senhora está
ouvindo?...”

“[...]. Alugaremos uma casa. Todo o dia, quando eu for trabalhar, tomarei a sua
benção; quando tiver de estudar até alta noite, a senhora há de dar-me café, para
espantar o somno. Sim, mamãe? Eu me puz a abraçal-a effusivamete223”

Os personagens de Lima Barreto são sempre vindos de uma camada mais humilde da

sociedade224, como identificado com Isaías Caminha. O excerto também aborda a perspectiva de

um jovem que acredita que suas condições de vida melhoraram na mudança para uma cidade

grande, que naquele contexto, ocorria de forma representativa.

224 FIGUEIREDO, Carmén Lúcia Negreiros. O Mal-estar de Isaías: A crise do Romance em Lima Barreto. Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, 2012, p.32.

223 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.24.

222 BARBOSA, Francisco de Assis. A Vida de Lima Barreto. Editora Autêntica, 2017, Edição 11ª, p.170.

221 Idem, p. 21.
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Em “Revistas e Jornaes” o texto de “Pretextos” anuncia um artigo escrito por Antônio

Noronha dos Santos sobre a lei do sorteio225. Em sequência ao texto de Noronha Santos,

Edmundo Enéas Galvão comenta em “Questoes actuales”, o “O sorteio e a sociedade”226. Tal

fragmento informa sobre os impasses de se discutir assuntos que incorporaram o exército, como

a Lei do Sorteio e critica a quantidade de trabalhadores que o estado afastaria para que servissem

ao exército227.

Durante o ano de 1974, a lei do sorteio militar se alterou. O sistema que antes recrutava

voluntários, modificou-se tornando obrigatório aos cidadãos que eram aptos para exercer o

cargo. Entretanto, a lei não foi aplicada, devido suas consequências, como a possível perda de

força de trabalho, antipatia da sociedade, ausência de instrumentos especializados, etc. No mês

de outubro do ano de 1906 foi implementada uma nova lei, que garantia o serviço militar por

sorteio. Durante o processo de efetivação da lei, circularam excessivas propagandas a favor e

contra a nova lei, dentre elas a mais expressiva fala da Liga Antimilitarista Brasileira que se

opunha ao sistema:

“Sorteio é a volta da escravidão e é inconstitucional. É a destruição da família
brasileira: atrasa o progresso, gera ausência do lar e triunfo dos estrangeiros no
campo do trabalho. A guerra é um sentimento repulsivo. [...] A Pátria, em nome
da qual se cria o Exército para defendê-la, não representa os interesses de todos
os cidadãos, mas apenas dos capitalistas228” [...].

Como poucos jornais foram identificados fazendo propagandas contrárias ao sistema,

como Não Matarás e A Voz do Trabalhador, por hipótese entendemos que a grande imprensa se

pronunciava a favor da lei. E no ano de 1908 que a lei fora aprovada pela Câmara.

Antônio Noronha dos Santos escreve sua crítica sobre a Lei do Sorteio, de modo que na

primeira página do texto menciona: “Todo mundo sabe como é difícil entre nós discutir questões

228 APUD, CASTRO. Celso. Lei do Sorteio Militar. CPDOC, p.02. Disponível em: <
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/LEI%20DO%20SORTEIO%20MILITAR.pdf >.

227 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.202.

226 Idem, p.29.

225 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.22.
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que interessam mais ou menos ao exército229”. E apresenta o argumento reforçando as

dificuldades:

“Mas a lei do sorteio tem graves defeitos, que desde logo foram apontados. Não é
desnecessário repetil-os: creio que não foram ainda bem apprenhendidos. É uma
lei que vem ferir profundamente o brasileiro, e isto não póde ser posto em
margem n’um paiz em que o elemento nacional está talvez senão seguramente em
condições de riqueza inferiores ao elemento estrangeiro. A lei do sorteio viria
aumentar este desequilíbrio econômico. No interior já sabemos pelo que se
passava no tempo do Império, o que será a sua applicação. Recrutamento e
sorteio são duas palavras synonymas no nosso vocabulário político230”.

“[...] Estamos fadados a absorver a civilisação européa pelos seus lados mais
penosos e mais tristes.

“[...] Preferiu-se escolher uma solução, á primeira vista mais simples, mas na
realidade mil vezes mais complicada231”.

A proposta do autor Noronha Santos foi ressaltar as adversidades sobre a obrigatoriedade

do serviço.

O texto de Edmundo Enéas Galvão, por sua vez, analisou a quantidade de trabalhadores

que estariam afastados do setor produtivo por conta do serviço militar. Em primeiro instante

Éneas Galvão avalia: “agita-se neste momento no nosso meio social, um problema, que, devido

ás suas fundas raízes com os outros componentes do nosso bem estar, se torna um tanto difficil

de resolver232”. O colaborador segue encaminhando sua argumentação dizendo que compreende a

necessidade do Brasil constituir um exército formado e preparado para um possível contratempo.

Embora tal formação estimule consequências sociais, as quais, deveriam ser examinadas233.

Enéas Galvão se opõe a argumentação de retirar trabalhadores da produção para coloca-los nos

quarteis, visto que, seria uma forma de manter o país ultrapassado, impedir sua evolução e

contribuindo para grandes gastos:

“Estes homens, tirados das sciencias, artes, das industrias, lavoura, etc.
naturalmente deixarão de produzir, para ficarem em uma estagnação de dois ou
tres anos234”

234 Ibidem, p.29.

233 Idem, p.29.

232 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.29.
231 Ibidem, p.28.

230 Idem, p. 26 e 27.

229 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.25.
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“[...] Tenhamos um exército forte, mas procurando primeiro conciliar os
interesses do indivíduo com os da nação, os interesses da parte com os do
todo235”.

Ao fim da segunda edição os colaboradores expressam gratidão aos impressos que

noticiaram a primeira edição da Revista Floreal. O primeiro agradecimento se faz ao Correio da

Noite por noticiar o aparecimento de forma gentil236, Jornal do Commercio e a Gazeta.

Entretanto, o empolgado agradecimento se fez ao Gonzaga Duque (1863-1911), que também

havia parabenizado Lima Barreto pela Floreal, como identificado nas correspondências trocadas

entre ambos: “Demais, convem dizer, Gonzaga Duque é para nós, um symbolo de e uma

synthese; elle é tida a mocidade viva que neste paiz tem a volupia hiperphysica da arte, do

pensamento e do coração”237.

A segunda edição comercializou trinta e oito exemplares, e na terceira edição os autores

agradeceram àqueles que haviam separado um tempo para realizar a leitura da Floreal238. A

revista não deslanchou em vendas mesmo não custando um valor elevado. Contudo, sabe-se que

o periódico não era atraente aos olhos dos leitores, além do que, não incorporava nomes

reconhecidos239. E, apesar de não florescer nas vendas, Lima Barreto e os demais colaboradores

pouco mudaram sua estética e não modificaram sua estrutura.

No terceiro volume Manuel Ribeiro de Almeida é quem abre a revista com o artigo “A

evolução da matéria”. Seguindo a ele, o soneto de Octavio da Rocha com “Túnica de Beijos”.

“Cezar” de Gilberto Moraes. “A Educação Negativa”, escrito por Domingos Ribeiro Filho. A

continuação da obra de Lima Barreto Recordações do Escrivão Isaías Caminha”. Enquanto no

segundo momento a “Revista da Quinzena”, “Jornaes e Revistas” quem escreve foi Juliano

Palhares, “Literatura e arredores” Lima Barreto quem apresenta, e por fim, “Echos” sem

definição de autoria.

239 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.202.

238 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.02, 12 de novembro de 1907, p.33.

237 Ibidem, p.34.

236 Ibidem, p.33.

235 Ibidem, p. 32.
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A abertura se iniciou com o artigo “A evolução da matéria” de Almeida, que fez

referência a obra de Gustave Le Bon (1841-1931). Manuel Ribeiro de Almeida em nove páginas

resenha a obra menos conhecida do polímata francês240. Le Bon foi reconhecido a partir de suas

teorias sobre a psicologia das massas, como também pela ideia de superioridade branca241.

Acreditamos que este foi um artigo de difícil compreensão para a maioria do público leitor por se

tratar de um texto científico.

Em seguida aparece o poema romântico de Otávio Rocha, este que não se é possível

saber se foi um colaborador da Floreal ou tratava-se de um pseudônimo242. O terceiro volume

ainda contou com a participação de Domingos Ribeiro Filho em “Cezar”. Em seguida a

continuação de Isaías Caminha de Lima Barreto.

O segundo capítulo de Isaías Caminha foi publicado na terceira edição da revista Floreal.

Neste momento, a obra preenche da página vinte e três até às vinte e nove. Dentro deste enredo

foi apresentado o momento em que o jovem estudante chega na cidade do Rio de Janeiro. Ali

foram descritas as situações e os locais onde Isaías caminhou243. O ápice da narração acontece

quando Isaías encontra-se com o padeiro José e ambos começam a dialogar. Nesse momento,

José se entusiasma ao saber que Isaías teria se mudado para o Rio de Janeiro para estudar, e

dispõe-se para acompanhá-lo no seu primeiro dia na capital do Brasil244.

No segundo momento da Floreal com “Revista da quinzena” o primeiro colaborador foi

Juliano Palhares informando sobre achados artísticos que haviam sido publicados pelo O Paiz,

seguindo escrevendo resenhas sobre a Liga Marítima e a Revista do Brazil.

Em “Literatura e Arredores. – Estudos de uma moral”, Lima Barreto argumenta acerca

da obra do amigo Domingos Ribeiro Filho O Cravo Vermelho. O diretor da revista inicia o texto

informando que sua amizade com Ribeiro se faz presente há bastante tempo e o excerto se

desenvolve com Lima Barreto informando que Domingos Ribeiro Filho acreditava na ciência, e

que sua obra estava repleta desta crença245. Lima Barreto, por sua vez, indica ter algumas dúvidas

em relação à ciência e a crença de Domingos Ribeiro Filho:

245 Ibidem, p.35.

244 Idem, p.28.

243 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.03, 12 de novembro de 1907, p.23.

242 Idem, p.203

241 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed.  São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.202.

240 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.03, 12 de novembro de 1907, p.3.
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“Domingos, por exemplo, acredita na Sciencia, isto é, na Sciencia com S
grande, como diz Sr. G Galante, essa milagrosa concepção dos nossos dias,
capaz de nos dar a felicidade que as religiões não nos deram; acredita, ipso
facto, que ella é a expressão exacta de uma ordem externa immutavel e
constante. Eu não. Tenho as minhas sagradas duvidas a ambos os respeitos246”.

O diretor da Floreal faz breve resumo sobre a obra, para que ao final de seu artigo

pudesse opinar sobre O Cravo Vermelho:

“Sinto que Domingos não tenha posto o maximo cuidado no estudo do
temperamento do Tenente Nelson, do Commandante Romeiro e sua filha Beatriz;
sinto também que não haja mais poesia no seu livro. Elle todo, quando não é
psychologico, é intelectual e doutrinário, destinado anos dar opiniões e crenças, e
rebater certas infamias que andam por ahi, falta-lhe a locação, a ambiência, e
isso é tanto mais de lastimar quando quem escreve aquelle lindo final do Capitulo
IV seria perfeitamente capaz de mostrar essa transcendental comunicação do
homem com as cousas247”.

Mesmo que indique os pontos positivos e negativos da obra, o literato Lima Barreto

enaltece o amigo. Para o diretor da Floreal, o leitor usufruísse da obra estaria em contato um

intelectual próprio e com diferencial: “E o publico, se o lêr, terá nelle um motivo de grande

alegria intelectual, por ir encontrar entre nós um autor tão próprio e tão differencial248”. Com a

publicação do excerto analisado não se sabe exatamente o que os autores pretendiam com o

comentário de Lima Barreto, ou mesmo se Domingos Ribeiro Filho possuía conhecimento sobre

a avaliação elaborada sobre sua obra. Certo é que, a resposta de Filho aconteceu na quarta edição

da Floreal.

Ao final da terceira publicação, em “Echos” uma sucessão de resenhas sobre o que os

jornais haviam publicados foram realizados, como sobre O Paiz e o Jornal do Commercio. Ainda

verificou-se um agradecimento a Caravana por, aparentemente, almejar o sucesso da Floreal: “o

aumento veio certamente da “Caravana” que, ao que parece, quer a nossa prosperidade249”. E, ao

final deste pequeno texto, considerando o progresso de vendas desde a primeira edição, foi

demonstrado um aspecto sonhador dos colaboradores que a quarta edição venderia em torno de

126 exemplares:

249 Idem, p.47.

248 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.03, 12 de novembro de 1907, p.38.

247 Idem, p.38.

246 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.03, 12 de novembro de 1907, p.35.
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“Mas agora não se enganem e ouçam uma cousa: se tudo marchar como até
agora, nós venderemos neste número 126 exemplares, no 4º 170, e no 24º, caso
a Floreal deuro um anno, 1050; o que é ainda por demais insignificante para
podermos pagar a preciosa e carissima collaboração de Vs. Percam as
esperanças...250”

Com as vendas baixas – oitenta e dois exemplares da terceira edição – e a falta de

finanças dos colaboradores, a revista passava por dificuldades em se manter circulando. Os

artigos publicados foram de escritores pouco conhecidos. Apesar da Floreal não caminhar como

os colaboradores aspiravam, como indicado na citação, estes apresentavam esperanças de que a

revista sobreviveria por mais algumas edições. De modo que, não consideravam a hipótese da

quarta edição ser o falecimento da Floreal. Porém, ao compararmos as duas primeiras edições

com a apresentação da terceira, observamos o número de escritores pouco renomados e textos de

difícil compreensão.

O quarto volume da Floreal chegou ao público no último dia do mês de dezembro do ano

de 1907. A edição com maior número de páginas, no total, 56 publicadas. Nesta tiragem, nomes

que hoje são pouco conhecidos ou estudados formaram o grupo da Floreal, como João Pereira

Barreto, Chaves Barbosa, Gilberto de Moraes e Juliano Palhares.

João Pereira Barreto escreveu “Anima rerum”. “Natal” por Domingos Ribeiro Filho. “O

sofisma Zenon” de Manuel Ribeiro de Almeida. A continuação de Recordações do escrivão

Isaías Caminha de Lima Barreto. Enquanto, a “Revista da Quinzena” estiveram presentes

Chaves Barbosa com “Pretextos”, “Theatros” escrito por Gilberto de Moraes, “Jornaes e

Revistas” de Juliano Palhares, “Literatura e arredores” de Lima Barreto e “Echos” sem autoria.

Em “Anima Rerum” foi um poema que expôs conceitos da natureza. Este ocupou da

página três até a décima, sem nenhuma explicação, nota de rodapé ou comentários, o que torna o

fragmento difícil de ser compreendido.

Em “Natal”, Domingos Ribeiro Filho abordou a diferença de uma confraternização de

Natal de uma criança rica para uma criança pobre. A narração do artigo encaminha, na medida

que, Domingos apresenta um casal de irmãos espiando o palácio do vizinho:

250 Ibidem, p.47.

54



“Ao lado de nós numa casa immensa morava um grande homem que possuia
muito ouro e muitos cavallos, como um rei, e de quem se dizia que era senador.”

Uma noite de fim de anno, eu e a menina fomos attrahidos pelas luminarias do
palacio onde havia. Dizia-se que era o natal; e nós, curiosos e medrosos, mal
dormiu avósinha, fugimos e corremos á grade do jardim a espeiar a festa”251.

A narração continua com as crianças encantadas com a quantidade de novidades que

havia sob seus olhos, como fogos, jóias, doces, músicas e perfumes. Tudo isso, enquanto

assistiam as crianças ricas rindo, dançando e cantando: “Ficamos bem quietinhos a ver e a ouvir

esse festim real e como um encantamento, adormecemos ali mesmo com as cabeças de encontra

á grade do jardim252”. Durante o tempo que as crianças carentes presenciaram escondidas as

crianças do palácio, um homem chegou, os pegou no colo e começou a explicar o que era o

Natal, mas não de uma maneira fantasiosa:

“Meus filhos: hoje é a noite de Natal. O Natal. O Natal, meus meninos, é um
pretexto para meia duzia de canalhas banquetear-se como o produto dos
latrocinios feitos no anno. E escolhem este dia porque foi num dia
correspondente ha quase dois mil annos que nasceu num curral de vaccas um
sujeito ao mesmo tempo um imbecil e ferroz que encheu o mundo de espantos, de
terrores, de loucuras, de odios e de mortes. Entretanto como esse idiota furioso
tem servido aos interesses dos homens mais fórtes, mais cynicos e mais audazes,
as datas de sua vida são os melhores pretextos para as exhibições hypocritas do
mundo253”.

O homem, então, argumenta que as confraternizações natalinas existiam para que pobres

não se revoltassem254. Compara as duas realidades de forma exemplificada para as crianças, e

com tom esperançoso argumenta que Natal na vida das crianças pobres iria chegar:

“É da vossa miseria, da humildade dos pobresinhos que surgirá a revolução
social e moral da humindade, em tempo remoto quando a razão humana, tão
longamente perturbada pelo ilusionismo do raciocínio dos philosophos, começará
a trabalhar em linha recta e ao nível da Terra, para a apprehensão da verdade
natural e a comprehensão das fatalidades da vida255”.

255 Ibidem, p.12.

254 Idem, p.11

253 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.04, 31 de dezembro de 1907, p.11.

252 Idem, p.11.

251 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.04, 31 de dezembro de 1907, p.04.
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No fragmento compreendemos uma crítica de Domingos Ribeiro Filho sobre o Natal

como uma cerimônia burguesa, de forma que, se sobressai as desigualdades sociais entre as

famílias nos principais artefatos que compõem esta celebração. Como a quarta edição chegou ao

público no último dia de 1907, possivelmente Ribeiro Filho enxergou no Rio de Janeiro às

diferenças que especificou em seu texto, como um bom crítico que foi.

Em seguida ao texto de Domingos Ribeiro Filho, Lima Barreto publicou o terceiro

capítulo da obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha na Floreal. Nesta ocasião foi narrado

o momento que Isaías percorre as ruas para descobrir como era o Rio de Janeiro até que um dado

momento, o novato faz uma pausa para a almoçar256. Durante o tempo em que se alimenta, um

homem se sentou ao seu lado e o intimou por achar que Lima Barreto era um repórter até o

literato explicou que sua origem era interiorana:

“E com humildade que dictava a minha segurança, explica-lhe que havia chegado
do interior, que não conhecia como tal senador, que ia entrar uma carta
(mostrei-a) a um Deputado na Camara, etc. Contei-lhe por altos a minha vida, as
minhas difficuldades e os meus desejos. O vagabundo enterneceu-se,
desculpou-se, disse-me seu nome e me offereceu sua casa257”

Na segunda parte da Revista, na “Revista da Quinzena” há a exposição de crítica literária

que José Veríssimo258 escreve sobre a Floreal com “sympahia e com bondade259”. Para os

colaboradores da Floreal foi uma surpresa, pois mesmo que os autores acreditassem em um no

potencial da Floreal, imaginavam que a distância da Floreal para um crítico, como José

Veríssimo, era incalculável.

Ainda sobre a quarta edição, a Floreal foi elaborada por textos de Chaves Barbosa,

Gilberto de Moraes, Juliano Palhares, e Lima Barreto. Neste ponto da revista, os textos nos

revelam críticas sobre peças de teatro260 e as publicações e premiações que aconteciam na

França261. E em resposta aos escritos de Lima Barreto sobre O Cravo Vermelho, Domingos

261 Idem, p.35.

260 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.04, 31 de dezembro de 1907, P.32.

259 Revista Floreal, Rio de Janeiro, v.04, 31 de dezembro 1907, P.27

258 José Veríssimo Dias de Matos foi um escritor, crítico literário, jornalista e educador brasileiro. Sendo um
estudioso da literatura nacional passou a publicar a Revista Brasileira no ano de 1895, que reuniu diversos
intelectuais brasileiros, que posteriormente fariam parte da Academia Brasileira de Letras. Veríssimo foi um dos
principais críticos ao naturalismo, e ao seu lado esteve Silvio Romero, que diversas vezes José Veríssimo se opôs.

257 Idem, p.27.

256 Ibidem, p.26.
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Ribeiro Filho argumenta enfatizando que sua obra seria um estudo sobre a moral, cuja

intencionalidade não era fazê-lo científico, como havia sugerido Lima Barreto:

“Mas, Barreto, no meu romance, que é um estudo de uma moral, eu não cogitei
absolutamente, não tive absolutamente parti-pris de fazel-o scientifico, ou de
inçar o caracter dos personagens de formulas de sciencia para leval-os ao
desenlace classico do amor262”

Para Schwarcz: “o humor e a chacota, tão comuns à revista, permaneciam lá, assim como

a crítica de personalidades literárias da época263”. E ao especificar que sua obra não procurou

abordar aspectos científicos, fortalece a ideia que aquele que ler a crítica elaborada por Lima terá

uma opinião formada, sendo esta equivocada sobre os personagens. Por fim, em “Echos” foram

apresentados pequenos almanaques sobre as celebridades.

A Floreal durou dois meses e quatro números publicados. Sempre influenciados pelas

vanguardas europeias, inspiraram-se no modelo da Mercure de France264, como também

resenharam o primeiro número265. Até a disposição da Floreal era motivada pela revista francesa:

a ordenação das seções; artigos mais analíticos na primeira parte; a “Revista da quinzena” na

segunda, a seção “Echos” e a “Revista da Semana”, que depois passou a se chamar “Revista da

Quinzena”: tudo deixa transparecer o diálogo com aquela publicação fundamental na cena

cultural da Europa266. Schwarcz aponta que outra coincidência de entre os impressos pode-se

identificar a partir da edição da Mercure em setembro de 1907, que resenhou uma publicação de

uma revista de Luxemburgo, em que o título era, justamente, Floreal267. Não podemos afirmar

que o nome da Floreal teria vindo da resenha produzida pela Mercure. Porém, podemos certificar

267 Idem, p.207

266 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.207.

265 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.207.

264 Foi nomeada como Le Mercure Galant, cujo ficou conhecida pelo seu caráter original de publicações e resenhas
e foi criada por Donneau de Visé no século XVII. Passou a ser nomeada como Mercure de France no ano de 1724,
com o intuito de criar um ar de renovação às artes e a literatura através do seu ressurgimento com escritores
contemporâneos das mudanças geracionais. No ano de 1889 a revista Le Pléiade, apropriou-se do nome Mercure
de France, momento em que se colocou como rival de Revue de Paris e Revue des Deux Mondes, cuja nomeou-se
como Revue des Deux des Jeunes, que herdaria um público já existente, mas não necessariamente garantido.
Durante o século XIX a revista afastou-se entre as mais procuradas pelos leitores. Após os primeiros anos, a revista
tencionou em se posicionar de forma contrária às ideias naturalistas, através da Mercure de France. LÓPEZ, Camila
Soares. A REVISTA MERCURE DE FRANCE: Uma leitura e novas perspectivas na década de 1890.(UNESP, Assis).

263 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.205.

262 Ibidem, p.47.
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que a publicação brasileira possuía o mesmo caráter revolucionário estético adotado pela revista

francesa, que também era popularmente conhecida como Revue de Deux Mondes des Jeunes268.

Na primeira edição o anarquismo esteve presente com o Domingos Ribeiro Filho.

Enquanto, no segundo volume foi Manuel Ribeiro de Almeida que trabalhou o tema em nove

páginas, isto é, quase ¼ do espaço disponível na Revista269. Nesse sentido, evidenciamos as

leituras sobre os teóricos anarquistas que os autores se influenciavam.

Durante o segundo número, o distribuidor da revista, Tomás Labanca mencionou que a

capa prejudicou nas vendas: “a capa matou muito...”270. No entanto, sabemos que os autores da

revista pretendiam conquistar o público a partir da filosofia, literatura e ciência271. O anarquismo

também esteve presente na terceira e na quarta edição sempre de maneira representativa. Para

Lilia Moritz Schwarcz a Floreal era um compromisso entre amigos, sendo também, uma ideia

pública que todos compartilhavam.

Ao que ainda sugere Schwarcz, a Floreal não chegou por acaso ao público no momento

em que os jornais circulavam notícias sobre a Revolução Russa do ano de 1905, anarquismo e

revoltas operárias272. Sendo também, junto a estas propostas, ideais dos anarquistas como

Bakunin, as literaturas de Tolstói e Zola273. Dentre as quatro edições, observamos as diferenças

entre cada publicação da Floreal. Mesmo com as diferenças, em todas elas seu caráter contra

hegemônico prevalece, com questões sobre crítica social e política.

Nos dois primeiros volumes há uma concentração de textos mais fáceis, e que

possivelmente, poderiam agradar ao público. Nestas tiragens ainda encontramos textos que são

contemporâneos ao período e que poderiam trazer um possível público para a revista, como os

textos de Antônio Noronha dos Santos, Edmundo Enéas Galvão e Domingos Ribeiro Filho.

Enquanto isso, sobre a terceira edição foram abordados textos sobre anarquismo e ciência, sendo

textos científicos e específicos para o público leitor.

273 Idem, p.208
272 Ibidem, p.208.

271 Idem, p.207.

270 Apud. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.206.

269 BOTELHO, Denilson. Floreal e o Jornalismo no Tempo de Lima Barreto. Intercom – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 06 a 09
de setembro de 2006, p.13.

268 Ibidem, p.207.
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Evidentemente que a Floreal manifestou uma nova maneira de identificar Lima Barreto,

agora como “romancista, jornalista e escritor” como localizou Schwarcz e também militante:

“Lima cercava-se, pois de modelos críticos e ia declarando sua guerra, cada vez
mais pessoal, à República brasileira e seus representantes. Espelhou-se nesses
autores e, como boa parte deles, guardou uma posição ambivalente em relação à
prática que mais queria para si: a litera
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que a análise da Revista Floreal amplia a compreensão da história da

imprensa existente nos primórdios da república no Rio de Janeiro. Nesse sentido, buscamos

entender as múltiplas tentativas de Lima e dos colaboradores para que a Revista Floreal

circulasse naquele momento. Além do que, compreendemos também não somente os ideais

revolucionários dos escritores, mas suas influências estrangeiras.

A pesquisa em evidência procurou interpretar a imprensa no Rio de Janeiro, a partir de

olhares das historiadoras Marialva Barbosa e Marlyse Meyer. Considerando as obras das autoras

se pôde compreender os fenômenos de modernização dos impressos e o desenvolvimento de suas

estruturas empresariais. Por outro lado, esta mesma linhagem de estudo nos facilitou entender

uma outra forma de jornalismo existente no mesmo contexto, com característica contra

hegemônica.

Ao que procuramos compreender sobre a Revista Floreal, observamos que esta cumpriu

seu objetivo em publicar textos dos mais variados temas, como se pode perceber no capítulo

segundo. A partir da Floreal pudemos identificar as influências intelectuais que circulavam entre

os literatos da época. A Floreal, por sua vez, foi um produto criado por uma rede de colegas, que

tinham por intenção se lançarem na carreira literária. Sendo este um motivo da revista

contemplar tantos escritores diferenciados. Em contrapartida, os textos publicados por todos os

autores romperam com as fronteiras já empregadas entre os principais periódicos do período.

Como apresentado no primeiro capítulo desse projeto, seria inadequado conceber uma

análise sobre a Revista Floreal sem antes destacar quem foi o literato Lima Barreto. A partir da

exposição de sua trajetória, juntamente com os conhecimentos sobre a Limana, pudemos

compreender o caráter literário e crítico do autor. Considerando a história de vida de Lima

Barreto, entendemos o quão difícil era para um cidadão negro e pobre participar dos

representativos impressos nos anos iniciais do século XX. Além do que, é através de sua

biblioteca, que conseguimos traçar uma lista de literatos, historiadores e filósofos, que se

refletiam na vida intelectual do escritor. E, nesse sentido, podemos compreender o surgimento de

seu caráter crítico acerca das questões políticas e sociais.
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Para que pudéssemos compreender a Revista Floreal, acreditamos que apresentar as

transformações ocorridas na imprensa nos anos iniciais da república brasileira são

esclarecedoras.

Não foi possível indicar uma exposição da trajetória de cada autor que contribuiu para a

Floreal, por conta da dificuldade em encontrar fontes e obras sobre alguns colaboradores.

Antônio Noronha Santos e Domingos Ribeiro Filho são os literatos, que nos dias atuais,

identificamos algumas pesquisas sobre suas trajetórias particulares e seus escritos. Entretanto,

considerando Manuel Ribeiro de Almeida sabemos muito pouco sobre o escritor, sendo o que foi

apresentado nesta monografia, foi escrito por Beatriz Resende nas Correspondência I e II de

Lima Barreto. Ao considerar Edmundo Enéias Galvão, a antropóloga Lilia Schwarcz

apresentou-o como sendo pseudônimo de Antônio Noronha Santos ao considerar uma publicação

do A.B.C274. Enquanto, Jules Silva apresentou este como um colega da Secretária de Guerra, a

partir de uma nova publicada pelo Jornal Correio da Manhã 275. Diante do autor João Pereira

Barreto, este participou da Floreal, e potencializou a publicação de Isaías Caminha em Portugal.

Dentre os que mais contribuíram para a Floreal, Lima Barreto está em primeiro lugar,

totalizando 47 páginas. Seguido pelo escritor Manuel Ribeiro de Almeida com 30 páginas,

posteriormente com Domingos Ribeiro Filho com 17 escritos, e por fim, Antônio Noronha dos

Santos com 14 páginas276. O núcleo formado era um ajuntamento de jovens intelectuais, no qual

a amizade havia se iniciado durante a vida acadêmica e nos encontros em cafés, nas redações de

revistas e ambientes de trabalho277.

A pesquisa permite destacar o caráter crítico e irônico dos textos apresentados ao longo

do segundo capítulo. Nesse mesmo sentido, pudemos identificar um novo olhar para a imprensa

republicana, bem como o seu caráter contra hegemônico. Confirmando, por sua vez, o que Maria

Helena Capelato informou sobre a importância dos estudos da imprensa.

277 Ibidem, p.24.

276 Idem, p.22.

275 Apud. SILVA, Jules Ventura. Lima Barreto, entre os rumores e imagens: a circulação social da obra Recordações

do Escrivão Isaías Caminha. UFPR, Curitiba, 2016, p. 19. Dissertação de Mestrado, Depto. De Pós-Graduação em

Sociologia do Departamento de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 151 f.

Disponível em: < https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/44130>, p.23.

274 Apud. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste visionário. – 1º Ed. - São Paulo: Cia das Letras, 2017, p.201 e
551.
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Circular entre os principais periódicos nos primeiros anos do século XX, demonstrou

uma tentativa coletiva dos sócios de lançarem-se em uma carreira literária, como também o

caráter militante de cada autor da revista. Como indicado por Lilia Schwarcz, na ausência de

todas as tecnologias, sobejava vontade278 entre cada associado.

Tendo em vista as quatro edições da Floreal, observamos seu caráter diferenciado diante

dos demais jornais. Mesmo com a escassez de instrumentos para que a revista fosse visível ao

público mais amplo, com muita determinação dos colaboradores chegaram às bancas,

tencionando em demonstrar um novo olhar para a sociedade carioca e a cidade do Rio de Janeiro,

como observamos com Antônio Noronha dos Santos, Domingos Ribeiro Filho e Lima Barreto.

Para que este trabalho fosse desenvolvido foi realizado um critério de seleção das obras

que consideramos mais pertinentes. Isso não significa que as demais obras não destacadas não se

fazem importantes. No entanto, por se tratar de um trabalho monográfico não seria possível dar

conta de todos os textos publicados. Acreditamos ser necessário destacar que nosso objeto e a

bibliografia consultada para a composição desta monografia localizam-se longe de esgotamento.

Como a Revista Floreal possui quatro edições, sendo cada uma composta por um grupo de

autores diferentes, são inúmeros os caminhos que se pode escolher para analisá-la. Em síntese, a

Revista Floreal, juntamente com os estudos sobre o Lima Barreto nos oferece inúmeras

possibilidades para compreender questões sobre a imprensa, o Rio de Janeiro republicano e o

escritor Lima Barreto.
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