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Prefácio
Das tristezas de ontem e de hoje

A pesquisa que originou este livro, uma dissertação de
mestrado defendida no Programa de História Social da Universidade Federal Fluminense, analisa a produção de um intelectual
negro forjado às margens do sistema de publicação e divulgação
literária dos “grandes nomes”, dividido entre a busca pelo reconhecimento de sua condição de homem pobre instruído e a crítica intransigente à vida cultural carioca, à frivolidade das rodas
de literatos e jornalistas e às suas associações e práticas intelectuais. Por meio da experiência social e das narrativas de Afonso
Henriques de Lima Barreto, Pedro Belchior busca compreender
os diferentes modos de retratar a vida urbana e os “tristes subúrbios” cariocas. Assim, o autor nos conduz de uma análise da experiência histórica e das vivências do cidadão Afonso Henriques
à análise da literatura que ele produziu sobre a cidade e sobre
o seu presente. Ao percorrer as várias modalidades de textos e
testemunhos elaborados por Lima Barreto, Pedro evidencia os
diversos modos de construir ou retratar a sua relação com a realidade e, ao mesmo tempo, os combates que ele travou pela literatura e através dela.
Um dos muitos méritos deste livro é enfrentar a profusão
de biografias, críticas, ensaios e edições críticas sobre Lima Barreto e sua obra, produzidos após sua morte e ao longo do século
XX, evidenciando as disputas teóricas, estéticas e políticas em
jogo e atento às imagens construídas sobre o escritor, sua vida e
trajetória e a literatura que produziu e, também, aos preconceitos
que ajudaram a cristalizar e disseminar. Sem incorrer em mera
negação ou apoio a priori, Pedro exercita um diálogo crítico com
os biógrafos e estudiosos da obra de Lima Barreto exumando
argumentos e narrativas produzidos pelo literato e contemporâneos – “suburbano”, “marginalizado”, “rebelde” ou “boêmio” – que
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deslocaram a apreciação de sua obra (composição, temática, estilo de escrita, personagens, narrativas) para sua condição social
e estilo de vida (negro, pobre, alcoólatra, morador dos subúrbios). Repetidas à exaustão, essas análises produziram certezas
e chaves explicativas que, por sua vez, geraram incompreensões
e silêncios.
Problematizando os estudos e estudiosos que pautaram
suas análises pela compreensão dos escritos de Lima Barreto
como um relato essencialmente biográfico e memorialístico e que
definem sua literatura ora como um testemunho crítico aos processos de modernização da capital federal ora como um retrato
fiel da vida suburbana carioca do início do século XX, Pedro argumenta como uns e outros naturalizaram e essencializaram a
origem social do escritor – neto de escravos, mulato, pobre e morador dos subúrbios – como “evidências” de uma suposta identidade entre o escritor e os grupos populares na cidade, particularmente os suburbanos. Pedro, ao contrário, realiza uma leitura
a contrapelo dos textos literários de Lima Barreto – assim como
das suas correspondências e diários – para evidenciar a complexidade dos seus testemunhos e os seus “difíceis pertencimentos”.
Em vez de linearidade e certezas, o autor nos traz as contradições e ambivalências de um escritor que oscila entre a “simpatia
pela gente pobre... especialmente pelos de cor” e o “sentimento
doloroso” e o “desacordo profundo” que ele nutria por sua casa e
moradores mais próximos que o impediam de transformar seu
interesse literário em uma “vida em comum com eles”.
Por outro lado, articulando evidências negligenciadas sobre um Lima Barreto leitor e crítico literário ativo, que publicou
inúmeras resenhas sobre livros em jornais e revistas, assim como
sobre sua atuação como interlocutor e mentor de escritores – seja
em contatos pessoais ou através de correspondências –, Pedro
problematiza os esquecimentos que modularam as memórias e
avaliações sobre o literato para lançar luz sobre o intercâmbio ativo que ele manteve com muitos de seus pares.
Na contramão de abordagens que, em geral, lidam com
a literatura a partir de uma leitura que opõe verdade versus fic10

ção, Pedro procurou inserir os romances, contos e crônicas na
experiência vivida pelo escritor e cidadão Lima Barreto. Dessacralizando a literatura, o autor exercita um pressuposto básico
da história social ao transformar textos literários em testemunhos históricos, procurando compreender os processos sociais
vividos pelo cidadão Afonso Henriques e desvendar o que teria
representado, para ele, viver no Rio de Janeiro naquele momento
histórico. A pesquisa acompanha e explora o inventário social e
simbólico que Lima Barreto constrói – através da literatura – sobre a “capital do bovarismo”, evidenciando um observador apurado de projetos, experiências e modos de viver a e na cidade e a
elaboração – ao mesmo tempo criação ficcional e interpretação
crítica – sobre o presente no qual a própria experiência vivida é
interpretada e reelaborada.
Não é menos importante a análise que Pedro realiza do
processo criativo do literato, seus métodos de escrita e reescrita,
no qual se destaca a reelaboração ficcional de sua própria experiência, a opção por abordar certos temas a partir de recursos de
linguagem próprios aos diferentes gêneros narrativos – romances, contos, crônicas –, valorizando o trabalho de elaboração e o
caráter propriamente literário da escrita de Lima Barreto. Nesse
sentido, ganha relevo no trabalho a análise cuidadosa do processo
de escrita de Lima Barreto e a construção de seu estilo literário
constituídas em oposição aos “excessos gramaticais” e aos “galicismos” de alguns literatos contemporâneos para desmistificar o
estigma de “desleixo linguístico” atribuído à sua obra. O que alguns críticos julgaram ser sintoma da pobreza intelectual ou da
“marginalidade” do escritor surgem neste trabalho como resultado de um exercício contínuo de experimentação e escrita que,
segundo o próprio Lima Barreto, significou escrever “duas, três e
mais vezes a mesma coisa” até conseguir um relato “claro, simples,
atraente, de modo a dirigir-me à massa comum dos leitores”.
Pedro procura, assim, relacionar as concepções literárias
de Lima Barreto, construídas em sua trajetória como intelectual,
em oposição a certas formas literárias e em conformidade com
outras, com a interpretação política que ele fazia da prática literária. Mais do que buscar sua compreensão sobre a literatura e o
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sentido de ser intelectual naquele momento histórico – definida
por ele como utilitarista e militante –, Pedro acompanha as redes
de interlocução de Lima Barreto para evidenciar o sentido social
e político de seu engajamento, sua intervenção através da literatura concebida como lugar de embate de ideias e projetos sociais
para o presente.
Finalizada em 2011, quando transcorriam os 130 anos
do nascimento do cidadão Afonso Henriques, a pesquisa que deu
origem a este livro atualizou as razões para retornarmos à leitura
de uma obra literária totalmente comprometida com a crítica a
uma sociedade que bloqueava, por todos os meios, a ampliação
de uma cidadania restrita imposta pela abolição e pela República.
Sua transformação em livro coincide com o desmonte de programas sociais, a expropriação de direitos e a supressão de liberdades
individuais e civis, tornando ainda mais urgente (re)ler Lima Barreto. Se não nos faltam motivos para tristeza, tanto ontem como
hoje, temos, também, excelentes razões para mergulhar na leitura
deste livro.

Laura Antunes Maciel
Professora do Departamento e Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade Federal Fluminense
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