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Resumo: 

O artigo busca construir a visão do escritor Lima Barreto a respeito do patriotismo a partir de 

suas crônicas escritas entre os anos de 1914 e 1920, publicadas em periódicos da época. O 

tema do patriotismo nem sempre aparece de forma direta em tais fontes, porém é possível 

destacar as críticas e as propostas que o autor faz, especialmente, suas articulações entre 

patriotismo e burguesia. 

 

Palavras-chave: Patriotismo, Lima Barreto. 

 

Abstrac:  

This work seek to build the vision of the writer Lima Barreto about the patriotism in the 

second decade of century XX. For this I use chronicles written by the author between the 

years of 1914 and 1920. These chronicles had been published first in periodic of the time and 

later organized in book. I select some chronicles that deal with the patriotism, nor always of 

direct form and in them I detach critical and the proposals that the author makes on the 

subject.  
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Afonso Henrique de Lima Barreto, escritor da Primeira República, é um personagem 

importante de ser investigado, pois o conjunto de sua obra - composta por romances, crônicas, 

contos, sátiras - é um material rico para compreender e melhor conhecer o momento brasileiro 

vivido nos anos iniciais do século XX.  Além de sua produção ficcional e não ficcional, há 

materiais pessoais, como diários íntimos e correspondências do autor que também ajudam a 

entender melhor tanto ao autor propriamente – sua vida, suas condições de produção – como o 

mundo em que viveu. O estudo integrado do material pessoal e de sua obra levou alguns 

pesquisadores a classificá-lo como um autor que se confessa em sua obra
2
. 

Aqui analiso pequena parte de suas crônicas, ou seja, apenas um dos tipos de materiais 

que oferece e em reduzido número, pois há o registro de pelo menos de 508 crônicas e artigos 

produzidos por Lima Barreto de 1904 até a sua morte em 1922
3
. Esse material foi publicado 

inicialmente na imprensa, jornais e revistas, mas posteriormente foi organizado e publicado 

em livros que, no total, perfizeram seis volumes: Coisas do Reino de Janbom; Bagatelas; 

Feiras e Mafuás; Vida Urbana; Marginália e Impressões de Leitura. Eu trabalho apenas os 

dois primeiros volumes. 

Nesses materiais, Barreto escreve sobre uma enorme diversidade de temas, 

impossíveis de serem elencados na totalidade, mas que vão desde questões estritamente 

políticas como eleições, guerra, Revolução Russa e patriotismo - para citar apenas alguns - e 

temas mais sociais e literários como produção literária, produção teatral e feminismo.  

A minha atenção está voltada às crônicas do autor que tratam do patriotismo. Tal tema 

não foi necessariamente central na produção do autor, mas pode-se dizer que está no conjunto 

de suas preocupações e críticas, aparecendo em crônicas e artigos e mesmo como o tema 

principal de um de seus famosos romances: Triste fim de Policarpo Quaresma. Optei por 

trabalhar com as crônicas por sua proximidade com o cotidiano, a meu critério, intensificando 

a possibilidade de diálogo com um conjunto mais amplo de opiniões do autor, especialmente 

sua visão e crítica acerca da República que então se vivia. 

Há quatro produções historiográficas que tratam da obra de Lima Barreto que acredito 

serem fundamentais para localizar o debate onde minha questão se insere. O primeiro destes é 

a dissertação de mestrado defendida na USP pelo crítico literário Antonio Arnoni Prado e que 
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foi publicada em livro pela primeira vez em 1976, Lima Barreto: o crítico e a crise. O 

elemento principal nessa obra é a forma como ele trata a produção de Lima Barreto. Prado 

trabalha com a idéia de interpenetração entre as tensões pessoais, posição ideológica e a 

produção literária de Lima Barreto, fazendo um estudo integrado do texto e do modo de ser 

do autor. Para Prado, Lima Barreto é um escritor sitiado, pois, nos primeiros anos do século 

XX, a literatura mantinha um velho estilo para expressar uma nova realidade que estava sendo 

vivida
4
. O autor, consciente dessa nova realidade, fazia uso de outro estilo, que considerava 

mais adequado ao momento vivido, o que o colocava na contramão dos escritores do período. 

Outro trabalho relevante aqui é o livro de Nicolau Sevcenko, Literatura como Missão, 

defendido como tese em 1981 pela USP, publicado dois anos depois pela editora Brasiliense. 

O autor utiliza a literatura como um documento rico de significados que ajuda a compreender 

as tensões sociais do período, bem como a posição tomada pelos escritores diante de tais 

tensões. Pra Sevcenko, os escritores utilizavam a literatura como instrumento, como ação de 

cunho político, social e econômico, denunciando e propondo soluções para as mazelas vividas 

pela sociedade diante das intensas transformações de valores e na cultura. Para Sevcenko, dois 

escritores representaram de forma exemplar o papel de uma literatura voltada para a ação 

política e de denúncia dos problemas ocasionados pela nova ordem republicana: Euclides da 

Cunha e Lima Barreto, fazendo-os, por isso mesmo, objeto central de seu estudo. Lima 

Barreto fazia parte do grupo de intelectuais que estava desiludido com a República e se 

empenhava em fazer de sua obra instrumento de ação pública e mudança histórica. O 

“projeto” de Lima Barreto correria em paralelo ao hegemônico na Primeira República, que 

seria aquele formulado pelos “intelectuais de casaca”
5
.  

Tanto Arnoni como Sevcenko apontam projetos em Lima Barreto. Arnoni Prado 

produz a idéia de um possível projeto literário expresso no novo estilo que seguia, na 

contramão das outras produções do momento, exibindo-o como autor mais adequado ao 

momento vivido pelo país. Através desse projeto literário, Arnoni percebe características do 

perfil político de Lima Barreto ao ver sua aproximação com os escritores anarquistas. Já para 

Nicolau Sevcenko, tal como Euclides da Cunha, a obra de Lima Barreto exprime um projeto 

de construção e de condução do estado-nação republicano que não prevaleceu no governo, 

sendo rejeitado pelas oligarquias situacionistas
6
. 
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Partindo dessas idéias de Sevcenko a respeito de possíveis projetos, literários, políticos 

e de construção do Estado-Nação, a terceira obra que acredito importante para minha 

discussão identifica um projeto político existente na obra de Lima Barreto. É a dissertação de 

mestrado de Denilson Botelho, A pátria que quisera ter era um mito: uma introdução ao 

pensamento político de Lima Barreto, defendida no departamento de História do IFCH da 

UNICAMP em 1996. Tal trabalho busca construir, a partir das crônicas e artigo de Lima 

Barreto, um perfil detalhado de suas idéias políticas
7
. Botelho produz sua dissertação 

dialogando diretamente com a micro-história, reconstituindo “a maneira como os indivíduos 

produzem o mundo social, nas suas alianças e seus enfrentamentos, através das dependências 

que os ligam e os conflitos que os opõem”.
8
 Ele faz isso dando voz ao autor, tecendo pouco a 

pouco o perfil político de Barreto
9
. Botelho nota que esse perfil político não está organizado 

na obra de Lima Barreto e se dispõe de forma fragmentada nas suas crônicas.  

O trabalho de Botelho me foi especial, pois suas conclusões auxiliam minhas reflexões 

e seu procedimento ajuda-me a enfrentar o problema da fragmentação, já que as idéias de 

Barreto referentes ao patriotismo também estão dispostas de forma dispersa em suas crônicas 

e nem sempre aparecem como o tema central.  

Propondo-me a tratar do patriotismo não poderia deixar de destacar também a obra de 

Lucia Lippi, A questão Nacional na Primeira República, tese de doutorado apresentada na 

USP em 1986 e publicada em 1990. A proposta da autora é compreender como diferentes 

intelectuais se ocuparam da nação durante o período da constituição da República. Ela 

apresenta diferentes versões sobre esse tema o diálogo entre elas, com suas similaridades e 

divergências. 

No capítulo, intitulado “Ufanismo: versão otimista da nação”, Lippi investiga 

justamente a obra Triste fim de Policarpo Quaresma. Na leitura dela, Quaresma é parte 

integrante do otimismo observado nos primórdios da República e estava presente em três 

áreas da esfera da vida brasileira: projeto cultural, sócio-econômico e político. Como na 

ficção os projetos de Quaresma não dão certos, ela conclui que Lima Barreto através de 

Quaresma faz uma crítica à versão ufanista de patriotismo, que teria como principais 
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8
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representantes Eduardo Prado e Afonso Celso
10

. Esse trabalho foi importante para que eu me 

localizasse dentro de qual debate Lima Barreto estava inserido ao discutir o patriotismo.  

A primeira crônica de Lima Barreto que analiso é “O Patriotismo”, que está no 

conjunto de crônicas intitulado Coisas do Reino de Janbom, mas fora inicialmente publicada 

pelo Correio da Noite no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1914. Na crônica, Lima 

Barreto afirma que: 

 “de uns tempos a esta parte, graças à crítica histórica, difundida por todas as formas e 

meios, que o patriotismo é um sentimento que vai morrendo, e, se ainda é mantido 

cultuado, em certas partes do mundo, é devido unicamente à necessidade de defesa contra 

a vizinhança de países arrogantes, em que charlatãs do Estado, em nome da pátria e de 

estúpida teoria das raças, instilaram na massa ignara das populações sentimentos 

guerreiros de agressão contra os quais nos devemos precaver, como se de cães danados 

fossem.”
 11

 

 

Na afirmativa há, de início, diversos elementos que ajudam a compreender como Lima 

Barreto entendia o patriotismo: um sentimento criado pelos líderes de Estado, sentimentos 

guerreiros de agressão, ou seja, o patriotismo estaria ligado à violência, à luta entre povos do 

mundo quando ele diz respeito à defesa. Em outras palavras, o patriotismo para Lima Barreto 

estaria relacionado naquele momento unicamente à guerra. Ele anuncia que o patriotismo é 

um sentimento que estaria morrendo e o único que restaria só existiria pela necessidade da 

guerra.  

Nos parágrafos seguintes, indica elementos do patriotismo que considera que já 

morreram, “A pátria é uma idéia religiosa e de religião que morreu,”
12

 e  também do 

patriotismo relacionado à raça. Para ele essas duas idéias não podem justificar a existência do 

Deus-Pátria. Como uma religião, ele afirma que ela nasce da crença de que nossos mortos 

continuavam vivos e que precisavam ser alimentados para que não perturbassem os trabalhos 

dos vivos.  Já no tocante à raça, ele diz que os repetidores dessas “estúpidas” teorias alemãs 

não entendem nada de ciência e raça é algo que não existe entre os homens em sociedade, 

seria apenas uma abstração, uma criação que serviria para fazer o inventário da natureza viva.  

Tais características negativas, porém, não expressam toda a crítica de Lima Barreto, 

pois não é apenas ao patriotismo que ele pretende ir contra nessa crônica, mas também a um 

patriotismo regional que estaria se tornando mais intenso no Brasil. Ele critica principalmente 

a falta de respeito que alguns Estados do Brasil teriam em relação às sentenças de divisão 

                                                           
10

 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. p. 

111-126. 
11

 BARRETO, Afonso Henrique de Lima. “O Patriotismo”. In, Coisas do Reino de Jambon. São Paulo, 

Brasiliense, 1956. p. 75. (Correio da Noite, Rio, 21-14-1914) 
12

 Ibid., p.75. 
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territorial e aos tribunais aos quais se submeteram. Essa falta de respeito viria na forma 

belicosa contra a União. Lima Barreto lembra a essas pessoas que elas são brasileiras e não 

paranaenses ou espírito-santenses. Esses Estados são apenas regiões político administrativas 

do país.  

Contradição em Lima Barreto? Caso o patriotismo esteja morrendo e é um sentimento 

falido, como ele mesmo diz durante a primeira parte da crônica, por que a preocupação com 

essas pessoas que não se sentem brasileiras? Na realidade, talvez Lima Barreto não esteja tão 

preocupado com o sentimento em relação à pátria em si, mas preocupado com as ações que, 

segundo ele, dele derivam tal como a guerra, a segmentação racial e a adoração religiosa da 

pátria. A análise das demais crônicas torna possível perceber mais claramente a que tipo de 

patriotismo Lima Barreto se opõe.  

Outra crônica onde Lima Barreto critica o caráter belicoso da pátria está na revista 

Careta (Rio de Janeiro em 21 de agosto de 1915): “Defesa da Pátria”
13

. 

“O governo, o sábio governo, tendo em vista que a Pátria, o solo sagrado da Pátria, o 

chão onde estão os ossos dos nossos avós, precisa de defesa eficiente contra os nossos 

inimigos prováveis, resolveu muito acertadamente criar linhas de tiro, onde os jovens, nas 

horas de lazer, se exercitassem de modo cabal no manejo das armas de guerra, formando 

assim economicamente uma reserva do exército, aguerrida e hábil.”
14

 

 

Novamente vê-se uma crítica ao caráter violento que está atrelado à idéia de pátria. Na 

continuação do texto, ele conta a história de um jovem que foi um dos melhores atiradores de 

um desses clubes e no final das contas acabou trabalhando para um homem que elege um 

deputado. Deste modo, o atirador termina matando um homem apenas para cumprir ordens do 

homem que o contratou e nada lhe ocorre pelo assassinato. Concluindo, a aprendizagem que 

ele recebeu no clube serviu para ele defender interesses particulares e não para defender a 

pátria, como era a proposta inicial.  

A terceira crônica que analiso é “Festas Nacionais”
15

. Nela, Lima Barreto trata de 

algumas festas nacionais, como por exemplo, a de 15 de novembro. Ele critica uma 

manifestação de canto do hino nacional por parte de um grupo de militares. Segundo ele, essa 

ação demandava um sacrifício tanto por parte dos soldados, que não teriam voz para cantar, 

quanto de seus ouvintes, devido à baixa qualidade do desempenho. Lima Barreto compara tal 

sacrifício ao religioso, o que novamente aproximaria o patriotismo à religião: 
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 BARRETO, Afonso Henrique de Lima. “Defesa da Pátria”. In, Coisas do Reino de Jambon. São Paulo, 

Brasiliense, 1956. p.31 (Careta, Rio, 21-08-1915) 
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 Ibid., p.31.  
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 BARRETO, Afonso Henrique de Lima. “Festas Nacionais”. In, Coisas do Reino de Jambon. São Paulo, 
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“Não é só a religião que impõe sacrifícios; a pátria também. Obriga os nossos soldados 

que como todos nós, são de vozes fraca e fanhosas, a cantar alguma coisa, é suplício para 

eles e para os seus ouvintes.”
16

 

 

Outra festa nacional que ele trata no mesmo texto é a festa da bandeira: 

“Temos também a festa da bandeira, que é eminentemente tendenciosa e positivista. O 

seu fito é manter o lema comtista – Ordem e Progresso, no pavilhão auriverde; e não tem 

outro fim.”
17

 

 

Outra série de crônicas faz parte do conjunto chamado Bagatelas. Destaquei duas, 

“São capazes de tudo” e “Homem ou Boi de canga?”.  

Em “São capazes de tudo”, Lima Barreto diz da Grande Guerra de 1914-1918, num 

momento em que ela já havia terminado e se sente mais a vontade para dar sua opinião, sem 

correr o risco de sofrer censuras do patriotismo “ardente” de João Laje. Logo no terceiro 

parágrafo ele faz a afirmação: “Nunca fui patriota”.
18

 E prossegue um pouco adiante 

colocando seus desejos: 

 

“Não sendo patriota, querendo mesmo o enfraquecimento do sentimento de pátria, 

sentimento exclusivista e mesmo agressivo, para permitir o fortalecimento de um maior 

que abrangesse, com a Terra, toda a espécie humana.”
19

 

 

No fragmento identificamos que o autor compreende o sentimento de pátria como 

exclusivista e agressivo, também aqui relacionado à guerra. Porém, o que há de novo nesse 

fragmento é a proposta de outro sentimento, um que seja capaz de abranger toda a 

humanidade, ou seja, ele se coloca contra as diferenças que o patriotismo desenvolveria nos 

homens.  

Na crônica, sua principal colocação em relação à Grande Guerra era ser contra a 

Alemanha, onde o sentimento de patriotismo aparecia de forma mais forte. Para ele, a queda 

da Alemanha representaria um golpe ao patriotismo. Porém ele constata que adversários da 

Alemanha também se entregariam a esse sentimento de patriotismo, como seria o caso dos 

Estados Unidos, sendo um dos motivos pelo qual o escritor não deu mais apoio à Liga pelos 

Aliados. Mesmo que meu interesse recaia sobre a percepção do autor para o caso brasileiro, 

suas avaliações sobre a Alemanha e os Estados Unidos permitem mais reflexões sobre o 

patriotismo. 
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 Ibid., p. 33 
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 BARRETO, Afonso Henrique de Lima. “São Capazes de tudo”. In, Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956.  

p.151. (06-01-1919) 
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“patriotismo que, tendo sido um sentimento fecundo em outras épocas, hoje não era mais 

que um instrumento nas mãos dos burgueses para dominar as massas e explorar toda a 

terra à seu proveito,”
20

 

 

Por tais palavras, percebo que a crítica de Lima Barreto não se encerra no sentimento 

patriótico, mas se direciona, sobretudo, ao seu uso naquele momento como instrumento de um 

determinado grupo para dominar e explorar os demais. 

Na crônica “Homem ou boi de canga?”, Lima Barreto fala sobre a revolta de 1893, 

Saldanha-Custódio, conhecida pela historiografia como Revolta da Armada. Remetendo as 

suas lembranças de infância, Barreto narra um fato que o marcou muito nesse acontecimento. 

Um soldado entrincheirado pergunta ao seu pai porque esses dois homens estavam brigando, 

no caso Floriano e Custódio. Lima Barreto não consegue se conformar com a idéia de que um 

homem fosse capaz de arriscar sua vida sem saber por que, nem para que. Na crônica 

desenvolve ainda que, anos depois, ao ler a obra Guerra e Paz de Tolstói, encontra um 

episódio parecido, onde um soldado não sabe os motivos pelos quais está combatendo. Lima 

Barreto conclui que as massas de combatentes, em geral, não sabem nitidamente porque dão 

tiros uns contra os outros. Afirma que: “Às vezes, os seus chefes e diretores conseguem 

instilar no espírito deles vagos motivos patrióticos”.
21

 Vemos, portanto que novamente o 

patriotismo aparece como apenas uma justificativa superficial à guerra para os combatentes.  

Para ele, porém, não foi o sentimento que teria prevalecido durante a Grande Guerra. 

Para sustentar tal argumento ele utiliza as memórias do General Ludendorff, que foram 

publicadas pelo Correio da Manhã. De tal memória, ele destaca um acontecimento que o 

general vivenciou: ao abordar um sentinela ele não conseguira se comunicar por falarem 

línguas diferentes. Lima Barreto classifica de eloqüente o patriotismo desse homem, que não 

entende nem a língua de seus chefes, e sugere que as causas da luta para esse sentinela 

também deveriam ser estranhas.  Esse é o mote do título, ao arriscar sua vida dessa forma, tais 

combatentes não se pareceriam com homens, mas sim com „bois de canga‟. 

Todas essas crônicas foram escritas no período entre 1914 e 1920, momento em que o 

mundo ficou de ponta cabeça como se tivesse entrado no looping da montanha russa.
22

 

Considerando o contexto da época, acredito que a visão de Lima Barreto exibe algumas idéias 

sobre o patriotismo que circularam com o advento da guerra. Não por acaso em quase todas 
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 Ibid. p. 152.  
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 BARRETO, Afonso Henrique de Lima. “Homem ou boi de canga?”. In, Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 

1956.  p.274. 
22

 SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. 2 ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001. 
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crônicas onde há críticas ao patriotismo, há também uma relação com a Guerra, que deveria 

ser um tema corrente no seu cotidiano.  

Nas fontes consultadas Lima Barreto se posiciona contrário ao sentimento patriótico. 

Para ele o patriotismo é um sentimento que serve para instigar na massa da população à 

violência contra outros povos e serve ao interesse de um grupo restrito de homens: o 

patriotismo serviria de justificativa para o enriquecimento individual de um grupo. Em 

contrapartida, Lima Barreto apostava num sentimento capaz de abranger toda a humanidade, 

acreditando na falência do sentimento patriótico, pelo menos na segunda metade dos anos 10 

do século XX.  

As críticas ao patriotismo apresentadas aqui foram produzidas por Barreto na segunda 

metade dos anos 10, já a obra de ficção do autor, Triste fim de Policarpo Quaresma, que trata 

esse tema foi escrita em 1911, alguns anos antes dessas crônicas. É possível que tenha havido 

alterações do posicionamento do autor entre os dois momentos, mas algumas de suas críticas 

ao patriotismo já apareciam, em minha opinião, de forma mais enriquecida, no romance sobre 

o Major Quaresma. Cabe a um trabalho meu futuro fazer a relação entre o posicionamento do 

autor esboçado aqui e as idéias que estão sendo postas por Barreto no romance.  

 

Fonte: 

 

BARRETO, Afonso Henrique de Lima. Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956. 

 

________________. Coisas do Reino de Jambon. São Paulo: Brasiliense, 1956. 
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