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Resumo: O presente trabalho busca apresentar crítica de Lima Barreto ao cosmopolitismo da 

elite brasileira na Primeira República. Para tanto utilizo uma obra literárias do autor: Triste 

fim de Policarpo Quaresma. As criticas colocam em evidência a contradição entre as culturas 

tradicionais e o cosmopolitismo da elite. Utilizo o conceito de bovarismo, como era entendido 

por Barreto, para verificar como ele pode ser aplicado tanto às idéias dessa elite quanto as do 

personagem principal do romance, Policarpo Quaresma.    

 

Palavras-chave: Bovarismo – Cosmopolitismo – Lima Barreto  

 

Abstract: The present work searchs to present critical of Lima Barreto to the brazilian elite’s 

cosmopolitism in the First Republic. For in such a way I use a literary composition of the 

author: Triste Fim de Policarpo Quaresma. His criticize put in evidence the contradictions 

between the traditional cultures and the elite’s cosmopolitism. I use the bovarism concept, as 

it was understood by Barreto, to verify how it can in such a way be applied as ideas of this 

elite as ideas of the main personage of the romance, Policarpo Quaresma.  
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A virada do século XIX para o XX é um momento de grandes transformações sociais, 

de hábitos e convicções que envolveram um enorme número de pessoas. No Brasil essas 

transformações foram vivenciadas intensamente, principalmente no cenário da capital do país, 

onde as elites do governo buscavam construir ali a vitrine de um país moderno, tanto para as 

demais nações quanto para o outro cenário vivenciado pela realidade brasileira, que era o 

meio rural, onde as mudanças não ocorriam da mesma forma
3
.  

O governo republicano que chegou ao poder em 1889 vivenciou, nos primeiros anos de 

sua existência, momentos conturbados de instabilidade política e só se consolidou no governo 

de Campos Salles com a “política dos governadores”, aplicada por ele que foi o grande 

arquiteto do jogo político da Primeira República. Porém, mesmo com a estabilidade, esse 

governo não anulou as contradições existentes nos primeiros anos de sua fundação e é 

possível dizer que tais contradições foram agravadas após a consolidação desse regime. Como 

exemplo dessas contradições tem-se: o antagonismo entre a capital e o meio rural
4
, assim 

como entre as culturas tradicionais e o cosmopolitismo das elites
5
. 

É essa última contradição que pretendo tratar, utilizando a obra de Lima Barreto: Triste 

fim de Policarpo Quaresma. Busco analisar, na obra e no seu contexto de produção, se há a 

intenção do autor em utilizar o personagem principal da trama, Policarpo Quaresma, como 

uma representação do “ser brasileiro” em oposição ao “ser estrangeiro” que predominava na 

elite republicana cosmopolita.  

Utilizo os conceitos de cosmopolitismo e bovarismo no sentido em que Lima Barreto os 

utilizava para analisar e criticar a sociedade de sua época através de seus personagens. Para 

ele, o cosmopolitismo era tanto agente de distorções de extrema gravidade como inspirador 

das ações da elite do país, deste modo, era responsável pelos males que assolavam a pátria. 

Ele se incomodava com a idéia de cosmopolitismo da elite, preocupada em transmitir a 

imagem de que o Brasil é uma nação branca e “civilizada”, reduzindo a nação ao que era o 

pequeno trecho da capital reformada.
6
 Por bovarismo, Lima Barreto tinha a concepção 

baseada nas leituras que fazia do filósofo francês Jules de Gaultier: o “índice de bovário” 

                                                 
3
 Cf. NEVES, Margarida de Souza. “Os cenários da República: O Brasil na virada do século XIX para o século 

XX”. IN, DELGADO, Lucilia de Almeida Neves e FERREIRA, Jorge. O Brasil Republicano: O tempo do 

liberalismo excludente – da proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. 
4
 Ibid., p. 33. 

5
 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo: Editora Brasiliense, 3° edição, 1989. p. 32. 
6
 Ibid., p. 175. 



3 

 

mediria o quanto o homem imaginado está afastado do real, ou seja, consistia no poder que os 

homens teriam de se conceberem algo que não eram
7
. 

A relação aqui proposta entre esses dois conceitos é a de que o bovarismo serve de 

adjetivo para o cosmopolitismo e ao mesmo tempo pode está sendo utilizado por Lima 

Barreto no patriotismo de Policarpo Quaresma.  

Cabe fazer uma breve apresentação de Lima Barreto, para poder prosseguir com a 

análise interpretativa de suas obras e relação com o momento histórico vivido pelo autor. 

Afonso Henrique de Lima Barreto, mulato, nascido em 1881, era de família humilde, perdeu a 

mãe ainda muito jovem e o pai, que era tipógrafo, teve que trabalhar muito para sustentar os 

quatro filhos. Para agravar suas condições de vida, o pai de Lima Barreto passa a sofrer de 

problemas mentais. Como irmão mais velho, ele se vê na necessidade de trabalhar para 

sustentar seus irmãos. Faz concurso para o Ministério da Guerra onde passa a trabalhar, 

somando a renda que tinha por escrever em jornais da época, como, por exemplo, o Jornal do 

Comércio. Estréia na produção de romances de ficção em 1909 com a obra Recordações do 

escrivão Isaías Caminha.
8
 

Dois anos depois, em forma de folhetins no Jornal do Comércio, ele publica pela 

primeira vez o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E somente cinco anos após é que ele paga 

para que essa obra seja publicada pela primeira vez no formato de livro, essa publicação lhe 

rende uma aprovação unânime por parte da crítica.
9
 Outras obras de destaque do autor foram: 

Clara doa Anjos, Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá e Cemitério dos 

Vivos, além de diversas crônicas e seu diário intimo que revela muitas informações 

importantes sobre sua vida e a sociedade de sua época. 

O modo de escrever de Lima Barreto, segundo Nicolau Sevcenko, é um retrato maciço e 

condensado do presente e busca sempre compreender o real. No seu estilo ele entrelaça três 

estilos como o naturalismo (Aluísio de Azevedo), neo-romantismo (Daudet e Rostan) e 

racionalismo (Sterne Switt e Voltaire). Segundo Sevcenko os elementos básicos de suas obras 

são: a ironia, a caricatura e o humor.
10

 

Para utilizar a literatura como fonte na escrita da história é necessário fazer algumas 

demarcações sobre a relação entre essas duas disciplinas. Para isso faço uso de algumas idéias 

de Antonio Candido. Ele nos mostra que existem seis modalidades de tipos sociológicos de se 
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analisar uma obra literária. Utilizarei a modalidade classificada por ele de mais simples e 

comum, que consiste em verificar em que medida as obras espelham ou representam a 

sociedade, descrevendo os seus vários aspectos
11

. Ao analisar uma obra literária, Candido diz 

que é necessário ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico 

estabelece com a realidade, mesmo as obras que pretendam transpor a realidade 

rigorosamente. Esses são alguns elementos que levei em consideração ao analisar as obras de 

Lima Barreto.  

É importante deixar claro que o contexto onde se passa a trama de Triste Fim de 

Policarpo Quaresma é um momento de instabilidade, de implantação da República, mais 

especificamente durante o governo de Floriano Peixoto. Um elemento que marca a relação 

desse momento da obra com esse governo é a Revolta da Armada, na qual o major Quaresma 

participa para defender os interesses da pátria. Por outro lado, a obra é escrita em 1911, 

momento em que a República já estava consolidada e a cidade do Rio de Janeiro já não era a 

mesma que a anterior à reforma urbana. 

O Major Quaresma é um personagem um tanto inusitado, morador do subúrbio do Rio 

de Janeiro, ele trabalhava no arsenal de guerra, possuía uma situação financeira estável que 

lhe conferia certo respeito e consideração na vizinhança. Não possuía muitos amigos e da 

mesma forma não tinha inimigos. Era extremamente pontual e calculista nas suas ações. 

Porém, o enredo da obra se desenrola justamente porque ele decidiu mudar alguns de seus 

hábitos ou, melhor dizendo, passou a praticar ações que naquela sociedade não eram bem 

vistas de serem praticadas por um homem “de bem” como ele. Sua atitude “escandalosa” que 

causou espanto de todos na vizinhança foi o fato dele estar tendo aulas de violão e ter 

adquirido o instrumento. Esse instrumento não era bem visto nesse momento pela sociedade, 

já que era associado às camadas populares, à vadiagem e à malandragem. Para Quaresma, 

tocar violão significava recuperar elementos da cultura genuinamente nacional. 

A obra coloca Quaresma como um modelo de patriota, cujo patriotismo era tão forte 

que o fazia buscar o máximo de conhecimento sobre o Brasil. Ele buscava reconhecer todos 

os seus recursos para depois poder aplicar os remédios necessários à nação com conhecimento 

de causa. Esse seu patriotismo o fazia valorizar tudo que fosse nacional, em todos os 

momentos, seja na hora da refeição, seja nas flores que possuía no seu pomar. Em função 

desse patriotismo estudou a língua tupi-guarani, pois acreditava que essa deveria ser a língua 

nacional.  
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Destaco nessa atitude de Policarpo Quaresma que ele possuía uma forma de patriotismo 

que não era comum nessa época e que aparecia justamente como oposição ao cosmopolitismo 

da elite, já que ela discriminava o violão e tudo que estivesse ligado às tradições que 

remetessem a um Brasil colonial ou imperial, que não representariam o moderno e o 

progresso, não fazendo parte do projeto de nação da elite. A tradição representava o atraso, o 

passado colonial brasileiro de dependência. Essa idéia cosmopolita da nova elite burguesa 

republicana buscava no passado apenas aquilo que simbolizasse a liberdade e a emancipação 

do Brasil através da República e por vezes construía um passado atribuindo valores 

republicanos a movimentos que representassem um projeto de emancipação da condição de 

dependência de Portugal, como é o caso da Inconfidência Mineira.
12

  

Essa crença quase cega no progresso e nas maravilhas que a república traria para o 

Brasil, a verdadeira emancipação resolvendo todos os problemas do país, é considerada por 

Sevcenko, analisando a aplicação social que Lima Barreto faz do conceito de bovarismo, 

como um bovarismo cosmopolita, já que o mundo imaginado da Avenida Central se 

distanciava - e muito - da realidade vivida no resto Brasil ou mesmo por boa parte da 

população carioca. Lima Barreto utiliza na figura de Quaresma o mesmo problema do 

bovarismo que havia nas elites, só que no caso dele é nacionalista. Ou seja, faz uso do oposto 

para criticar a realidade por ele vivida. 

Quaresma é patriota desde jovem, então, vem se dedicando ao estudo dos elementos 

nacionais. Ele busca uma tradição e acredita cegamente que é nela que está uma das saídas 

para o problema do Brasil. Para isso ele faz diversos estudos sobre o folclore nacional, língua 

tupi-guarani e todos os costumes que representassem a tradição do Brasil. Ele estuda e lê 

diversos livros e fica encantado com essas idéias e perde totalmente o seu senso crítico em 

relação ao que está lendo e imaginando. O que proponho aqui é o seguinte: o bovarismo de 

Quaresma é um modo de “ser brasileiro”, enquanto o do cosmopolitismo é “ser estrangeiro”, 

já que os modelos para solucionar os problemas do Brasil viriam de fora, como o exemplo de 

que as elites brasileiras estavam preocupadas com questões como “raça”, “povo” e “nação”.
13

 

Para Quaresma a solução dos problemas viria do estudo e da valorização que tudo que fosse 

nacional. 
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A distância entre o que é imaginado por Quaresma e a realidade vão sendo 

desmistificada na medida em que ele começa a colocar as suas idéias em prática e elas, em 

confronto com a realidade, nem sempre dão certo. No decorrer do livro há diversas indicações 

de que as idéias de Quaresma não funcionavam na realidade, como por exemplo, quando ele e 

o seu compadre vão ao encontro de uma ex-escrava para aprender cantigas tradicionais e a 

mulher já idosa não se lembra mais de nenhuma cantiga que fosse interessante aos dois. Ou 

também quando ele no seu sítio “Sossego” tem dificuldades para produzir alimentos e 

comercializá-los, obtendo apenas pequenos lucros que não o sustentavam. Ou até com os 

ataques das formigas à sua plantação, o que mostra que nas terras do Brasil – lugar que ele 

defendia como abençoado - possuía suas pragas e seus problemas. 

Entendo que as idéias de Quaresma não pretendiam ser um projeto de nação, pois nem 

todas suas idéias eram possíveis na prática, seu patriotismo é um sonho, um delírio. Acredito 

ser uma estratégia utilizada por Lima Barreto para fazer uma crítica ao que se entendia como 

cosmopolitismo. Deste modo, o patriotismo de Quaresma, serviria para criar um contraponto 

ao cosmopolitismo, mostrando que ambos os caminhos não são aplicáveis à realidade.   
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