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Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 
lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 
somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós 
vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. (Maurice 
Halbwachs) 

 

Resumo 

     O presente estudo intenta mostrar a importância de Lima Barreto como precursor, na 

literatura brasileira, do entendimento da cultura popular enquanto importante campo 

específico do saber. A trajetória da cantora Clementina de Jesus, ícone da cultura afro-

descendente será posta em diálogo com visão dos contemporâneos de Policarpo 

Quaresma em relação à Cultura Popular, tomando como pólo comparativo a busca, por 

parte do personagem, de encontrar na memória e nos relatos de atores sociais das 

camadas periféricas excluídas, elementos importantes da constituição da cultura e da 

identidade brasileiras. 
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A cultura, com seu inseparável par, a identidade, vem sendo analisada em seus 

aspectos mais diversos, recebendo estudos que intentam desvendar suas inúmeras faces, 

como os de Terry Eagleton em, A Idéia de Cultura (EAGLETON. 2005, p. 9), onde o 

autor afirma que  “ ‘cultura’  é considerada uma das duas ou três palavras mais 

complexas de nossa língua, e ao termo que por vezes é considerado o seu oposto – 

‘natureza’  – é comumente conferida a honra de ser o mais complexo de todos”. Já 

Zygmunt Bauman, em sua obra Identidade, aproxima a questão da identidade, da 

problemática da cultura. (BAUMAN. 2005. P. 66-67) Como afirma o autor de 

Modernidade Líquida, tal modernidade põe a identidade em uma transformação 

constante, e, esta, por sua vez provoca crises como a do fundamentalismo e do 

multiculturalismo. Para Zygmunt Bauman, os problemas relativos à identidade e, 
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consequentemente à cultura, não podem ser tratados pelos instrumentos tradicionais de 

entendimento. (BAUMAN, 2001).  

No que diz respeito à cultura, abrem-se, na atualidade, espaços para inúmeras 

pesquisas acadêmicas e ações governamentais, tornando-a um campo importante para os 

novos e interdisciplinares estudos contemporâneos.  Além disso, políticas culturais, em 

diversos campos, têm sido implementadas, principalmente visando a atingir as camadas 

menos favorecidas da população, tem-se como exemplo o caso dos Pontos de Cultura, 

do MINC, que intenta fortalecer iniciativas culturais já existentes na sociedade; o 

projeto Revelando os Brasis; o projeto de Cultura Digital para jovens, dentre outros. 

(Rubim, 2007. 30-320) a cultura, hoje, possui novos e específicos setores preocupados 

com a elaboração de políticas culturais. 

Nesse momento importante em termos de consolidação da ação do Estado na 

cultura, enquanto campo específico de estudos, vários trabalhos que têm a cultura como 

eixo temático, vêm abrindo novas vertentes de pesquisa. O campo da Literatura surge, 

então, como importante veio para a reflexão acerca de obras e autores precursores, no 

que diz respeito à coragem de pesquisar e tratar com seriedade a cultura, principalmente 

da cultura popular, no passado, quando a mesma não conseguira ainda  a atenção que 

começa a conquistar. É o caso de Lima Barreto, que aqui estará  em destaque  com sua 

conhecida obra Triste fim de Policarpo Quaresma.  

  Para iniciar, é importante destacar aqui um ponto de vista sobre a maneira como 

Triste fim de Policarpo Quaresma adquiriu notoriedade na Literatura Brasileira, 

diferente do que ocorreu com outras obras limbarretianas. Como se sabe, o que atraiu os 

leitores contemporâneos de Lima Barreto para a leitura do romance que tem como 

protagonista um peculiar funcionário público, estudioso das tradições brasileira, não foi 

a seriedade com que a protagonista tratava as questões da cultura com os quais se 

deparava. Ao contrário, foi pelo viés do humor em relação às atitudes do Major 

Quaresma que o texto foi mais facilmente “digerido”. Mais ainda, foi o entendimento de 

que as atitudes do mesmo eram hiperbólicas e próprias de um visionário, (como o 

personagem Presidente Floriano Peixoto o chamou, para criticar as atitudes do major) 

que permitiu a entrada de Lima Barreto no rol dos mais importantes escritores 

brasileiros. Esse peculiar e conhecido personagem limabarretiano atrai a curiosidade e a 

crítica de seus contemporâneos não apenas por se interessar pelo violão ou pelas 

tradições nacionais em si, mas principalmente por querer estudar, refletir mais a fundo 

sobre as  atividades culturais relacionadas às camadas menos favorecidas da população. 



As dificuldades encontradas pelos outros romances de Lima Barreto para conseguir 

aceitação e, mesmo ser editados, era muito grande. Monteiro Lobato, polêmico e 

importante intelectual, famoso por suas obras no campo da Literatura Infantil, foi dos 

poucos editores que se interessaram efetivamente pelos romances limabarretianos.  

Embora possa não ter sido a única estratégia para atingir o reconhecimento da 

qualidade de humor que Triste fim de Policarpo Quaresma, o uso do fermento do 

exagero e do humor tornou o romance mais leve em termos de crítica (explícita); menos 

panfletário e autobiográfico - embora se possa perceber inúmeras coincidências entre as 

biografias de Policarpo e de Lima. Ao exagerar e criar passagens irônicas em que 

Quaresma assume atitudes incomuns, Lima Barreto tornou a obra palatável. As fortes 

críticas permaneceram, mas a maneira de apresentá-las foi suavizada. A ironia, em 

Triste Fim, se aproxima mais da ironia fina machadiana que da chalaça. (Ver: ASSIS. 

1992. p. 294) Na chalaça, o oponente pode mais rápida e efetivamente devolver a  ironia 

ou mesmo ir às vias de fato. A ironia fina cria uma proteção ao dificultar a percepção do 

oponente de que é ele mesmo efetivamente o alvo. Na dúvida, não pode, ou não tem 

segurança para agir. Principalmente em suas crônicas, Lima Barreto utiliza estratégias 

mais explicitamente agressivas, algumas vezes nomeando nomes de pessoas ou grupos.  

  Lima Barreto, hoje reconhecido como um dos mais importantes autores da 

Literatura Brasileira, como se sabe, passou por inúmeras dificuldades para se impor 

como escritor em seu tempo, não apenas por essa capacidade ímpar de conquistar 

inimigos  Seus problemas particulares, tornados públicos, marcados pelo alcoolismo e 

por internações em hospitais psiquiátricos, muitas vezes interferiram (conscientemente 

ou não) nas interpretações realizadas pelos estudiosos da literatura de seu tempo. Um 

exemplo importante pode ser isto, remetendo ao livro Escritos da Maturidade, de 

Lúcia Miguel Pereira - respeitada crítica literária da época de Lima Barreto. A autora, 

que realmente procurava isenção em suas análises, influenciada também, é claro, pelas 

orientações teóricas de seu tempo, apontava, por exemplo, para as falhas contidas na 

obra Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá.  (PEREIRA. 1994. P.22).  A comparação 

com o Bruxo do Cosme Velho (detentor da chamada ironia fina) também ampliava a 

demonstração da fragilidade da obra limabarretiana. Mesmo tentando mostrar aspectos 

relevantes, a competente estudiosa não conseguiu se desviar totalmente do estigma 

biográfico do autor. Outro elemento que influiu na demora do reconhecimento da crítica 

literária, como um todo, em relação à qualidade inerente à obra limabarretiana, se 

relaciona à seriedade com que tratava as manifestações culturais populares periféricas. 



  Os estudiosos contemporâneos de Lima Barreto colocavam em um mesmo 

caldeirão de  hipérboles várias atitudes do Major, desde a intenção de tornar o Tupi a 

língua nacional brasileira, até a tentativa de orientar o presidente da República em 

relação ao que deveria fazer para atender às necessidades dos brasileiros. Se não se pode 

negar que as atitudes de Policarpo Quaresma, muitas vezes, são realmente hiperbólicas, 

exageradas, é necessário que se tenha cuidado, para não perder a dimensão de como 

Lima Barreto tocou, através dessa obra ficcional, em “calcanhares de Aquiles” da 

História do Brasil e da consolidação de uma cultura oficial branca, européia e letrada. 

Como exemplo, pode-se citar, o caso da expulsão dos jesuítas, que provocou a retomada 

do processo de dizimação de inúmeros indígenas, determinada pela coroa portuguesa, 

capitaneada pelo Marquês de Pombal. A potência das atitudes da Coroa Portuguesa fez 

com que a sociedade brasileira se esquecesse de como a linguagem dos indígenas está 

enraizada no Português falado no Brasil, estudado  nos  quase três séculos em que os 

Jesuítas foram os professores de inúmeras gerações, aprendendo e ensinando  a língua 

dos índios. Se é exagero tornar o tupi a Língua Nacional, como intentava Quaresma, não 

o é estudá-la e assinalar sua presença inclusive no vocabulário contemporâneo. Temos 

um  exemplo contrário às atitudes dos brasileiros em relação ao estudo da língua  falada 

pelos primeiros habitantes do Brasil, baseado no respeito às raízes indígenas, que é o 

caso do Paraguai, em que o Guarani também é estudado nas escolas. Outro exemplo, 

embora a reforma agrária, a distribuição de terras, não tenha sido pensada efetivamente 

por Policarpo Quaresma, a atenção à agricultura, com base nos conhecimentos 

tradicionais, merecia maior atenção.  A adaptação realizada por Paulo Tiago, para o 

cinema, de Triste fim - que recebeu o título de Policarpo Quaresma, Herói do Brasil -

apresenta uma passagem em que pessoas de condição econômica miserável  invadem 

das terras do Major.  Ainda hoje questões como as dos assentamentos das terras 

indígenas e da reforma agrária  não foram bem solucionadas.  

  Mas há, no que aqui se denominou “caldeirão  das hipérboles”, uma questão que 

merece maior destaque por mostrar que a generalização deforma e desorienta  inclusive 

a análise de leitores perspicazes. Observando mais detidamente o texto, verifica-se que a 

preocupação de Policarpo Quaresma com a cultura popular não era exagerada. 

Tampouco se tratava de mais um ato de loucura do burocrata Quaresma, mas percebe-se 

que  o próprio narrador, na tentativa de tornar risível as atitudes do Major,  relata a 

visita de Quaresma e de seu amigo à velha escrava Tia Maria Rita como ato tresloucado. 

Nas franjas do esquecimento, para lembrar uma expressão de Walter Benjamin, pouco 



ficara, no caso da personagem. Tia Maria Rita, ou a mesma não fizera o esforço 

necessário para rememorar as práticas culturais de outrora. Os personagens Quaresma e 

Albernaz, desapontados, ao final foram procurar uma outra fonte para levar para a festa 

que o segundo iria organizar “uma chegança, à moda do Norte, por ocasião do 

aniversário de sua praça. Em casa do general era assim: qualquer aniversário tinha a sua 

festa...” ( BARRETO, 1995, P. 31) A expectativa dos dois amigos era a de encontrar 

novos elementos advindos da tradição popular para incorporar à festa.  

Aquela idosa, aos olhos de seus contemporâneos não podia, como hoje, ser 

entendida como uma representante do que os africanos denominam Griot. Por isso as 

expectativas de Quaresma e seu amigo foram frustradas. Idosa, e por isso mesmo, 

aquela negra pode ser considerada uma fonte de informações históricas preciosa, uma 

memória vida. Os depoimentos, as memórias da anciã, na época, teriam recebido maior 

atenção e importância, se a cultura popular fosse realmente respeitada e, mais ainda, 

prestigiada, o que não ocorria. A diferença de postura em relação à cultura por parte das 

classes periféricas em relação às classes dominantes se torna evidente nessa passagem 

destacada de Triste fim. Em A cultura no Plural, Michel de Certeau, ao refletir sobre 

questões relativas à cultura, na França, auxilia na ratificação do que aqui se afirma. O 

autor questiona os motivos do silêncio acerca do campesinato na História Francesa e o 

porquê das expressões diferentes das da elite serem transformadas em Folclore. 

Segundo Certeau, tratando das políticas culturais francesas até os anos 1960:  

“A lei que quer que tudo dependa de uma elite fixa igualmente para a transmissão da 

cultura uma via descendente e hierárquica: A cultura vai dos pais aos filhos, do 

professor aos alunos; dos ministérios ou dos funcionários aos administradores, segundo 

uma palavra técnica notável, aos assujeitados” (CERTEAU. 1995. 169)  

Um exemplo para mostrar como, na atualidade, a atitude de Quaresma é 

observada de maneira diametralmente oposta, podemos lembrar do respeito adquirido 

pela cantora Clementina de Jesus no contexto cultural brasileiro contemporâneo. Seus 

depoimento e sua memória tornaram-se fundamentais para o resgate de passagens e 

cantos dos antepassados escravos.  “Clementina se fez herdeira – “muluduri”, em língua 

do Congo. Quando Dona Amélia [sua mãe] cantava à beira do poço enxaguando a roupa 

estava inconscientemente passando a história do seu povo à sua descendência.”  

(BEVILAQUA et. al. 1988, p.20)   

  Já em Triste fim de Policarpo Quaresma, o narrador, privilegiando  o clima de 

ironia e  humor procura, ao máximo descaracterizar a velha negra como fonte para uma 



pesquisa séria acerca das ‘cantigas” de seu tempo de escrava. Tia Maria Rita, humilde 

(como Clementina de Jesus) pouco se lembrava, ou pouca importância dava à sua 

condição de muluduri e mais ainda, de Griot.  No momento em que foi solicitada a 

passar seu conhecimento, alegava pouco conhecer, desestimulando de vez Policarpo 

Quaresma e o personagem Albernaz, que o conduzira à casa da velha conhecida. A 

mesma  cantou apenas um trecho de uma cantiga conhecida por todos os presentes: “É 

vem tutu/ por detrás do murundu/ Pra cume sinhozinho/ com bucado de angu”. 

(BARRETO, 1995. p. 34).  Desde os primeiros momentos do encontro com o velho 

amigo general, Tia Rita não acreditava ser importante lembrar de acontecimentos do 

tempo da escravidão; 

- Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. 

- Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general 

atalhou: Não me conhece mais? Sou o general, o Coronel Albernaz. 

- Ah! É sô coroné!... Há quanto tempo! Como está nhã Maricota? 

- Vai bem minha velha, nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. 

- Quem sou eu, ioiô! 

- Ora! Vamos Tia Maria Rita... Você não perde nada... Você não sabe o Bumba-Meu-

Boi”? 

- Quá ioiô, já me esqueceu. 

-E o “Boi Espácio”? 

- Coisa veia, do tempo do cativeiro  

– pra quê sô coroné qué sabê isso?  

 

Senilidade, cansaço, preguiça ou qualquer outra possibilidade de buscar 

explicação para a dificuldade em atender o pedido do velho amigo, o que fica claro é a 

pouca importância dada à memória pela própria personagem. Hoje, com estudos como 

os de Icléa Bosi, Memória e sociedade: lembranças de velhos, entende-se melhor a 

importância e, muitas vezes a complexidade do trato da lembrança. Tia Maria Rita, 

durante sua vida de escrava, obviamente não se preparara para guardar lembranças. 

Provavelmente gostaria, ao contrário, de esquecer dos momentos desumanos da 

escravidão. A tentativa de Albernaz e Quaresma de utilizar sua memória soava como 

disparate, não apenas para a anciã, mas, principalmente para os estudiosos  e para a 

sociedade letrada da época em que a obra transcorre.  E aí está mais um elemento usado 

pelo narrador para observar os acontecimentos pelo viés do humor e até mesmo da 

loucura. Mas a aparente loucura e o dado humorístico de extrair de Tia Maria Rita 

lembranças  das tradições e práticas culturais vivenciadas, pode ser contrastada  quando 



contraposta a uma outra idosa negra que marcou a música popular brasileira exatamente 

por ter relembrado “cantigas” do tempo de sua avó escrava. Mãe Quelé, como é 

lembrada por muitos, foi, inclusive contratada pela então LBA, em 1988, para mostrar 

sua arte, mas, principalmente para ser tomada como exemplo de vitalidade e memória.  

Irapoan Cavalcanti de Lira (pela LBA) e Hermínio Bello de Carvalho (pela Funarte) 

idealizaram a biografia sobre Clementina, que se denominou Clementina cadê você. O 

Presidente da LBA, na época, Marcos Vilaça, contratou a cantora para se apresentar 

para outros idosos, mostrando que a velhice não é o fim, mas pode se tornar o início de 

uma nova maneira de viver.  

O caso de Clementina de Jesus é realmente exemplar em vários sentidos. De 

acordo com a análise da socióloga Myriam Lins de Barros, que trouxe para a discussão 

aspectos relevantes relacionados à vida da cantora, Clementina foi desestimulada pela 

patroa por ter uma voz “de taquara rachada”, a empregada doméstica, entretanto, 

cantava com os amigos e era respeitada como grande partideira. Só aos sessenta e dois 

anos aquela humilde mulher negra, idosa e pobre, surgia como estrela da Música 

Popular Brasileira.  (BEVILAQUA et. al. 1988, p.20)   

  É importante também ressaltar que dessas características assinaladas por Myriam 

Lins de Barros, por apontar para aspectos que geralmente são tomados como negativos e 

efetivamente destrutivos. No caso da Mãe Quelé, como carinhosamente  era chamada, 

esses atributos passaram a ser vistos como positivos, pois são observados a partir do 

prisma da própria identidade de uma mulher genuinamente brasileira. Clementina 

possui os atributos da mãe de família que luta com inúmeras dificuldades para manter  

viva sua prole, geralmente enorme. O sucesso, no que parecia ser o final da jornada, se 

apresenta como prêmio de uma cinderela, como Jota Efegê a imaginava, no dizer de 

Hermínio Bello de Carvalho.   (BEVILAQUA et. al. 1988. p.10) . Como afirma Myriam 

Lins de Barros, na introdução do livro biográfico Clementina Cadê Você:  

A música está em Clementina desde a infância, faz parte de seu cotidiano. A música que 

é aprendida e cantada, a música criada não é vivida sozinha. Com o grupo familiar, 

Clementina convive com um passado que não é apenas da memória daquela família mas 

de uma comunidade maior. Negros e antigos escravos conjugam a memória de seus 

antepassados e as transformações sociais dadas pelas novas condições de vida. .  

(BARROS. 1988. p.15) 

Para retomar a comparação de Tia Maria Rita com Clementina, em relação à 

seriedade da tentativa malograda dos personagens Albernaz e Quaresma de utilizar os 

conhecimentos de uma negra idosa e pobre, e a bem sucedida investida do importante 



estudioso da cultura popular brasileira, Hermínio Belo de Carvalho, torna-se importante 

lembrar passagens dos depoimentos que concedeu ao grupo de jovens que a 

entrevistaram para elaborar a sua biografia. A também negra e idosa Clementina de 

Jesus, não entendia com clareza a importância dada pelos pesquisadores a momentos 

que, para ela faziam parte de um passado sem muito valor, a não ser o valor lúdico de 

cantar e lembrar de suas andanças nas festas da Penha, da Glória, principalmente na 

taberna da Glória onde conheceu aquele que tratava por filho, Hermínio Belo de 

Carvalho. (BEVILAQUA et. al. 1988)   

As lembranças relativas à sua mãe, quando cantava lavando a roupa no bairro de  

Carambita, na Cidade de Valença, Clementina, em princípio, não dera muito valor.  

(BEVILAQUA et. al. 1988) Foi Hermínio quem a orientou em relação a tal 

importância. Ao vê-la cantando, o jovem produtor cultural, radialista, atento estudioso 

das manifestações culturais brasileiras, percebeu que ali estava, não apenas uma cantora 

de voz forte, que remetia imediatamente a imagens e sons das tradições africanas, mas a 

própria representação de tal tradição. Mesmo quando já se tornara conhecida, depois de 

gravar vários discos e se apresentar em espetáculos históricos, como o show Rosa de 

Ouro, em que estreavam músicos e compositores como Paulinho da Viola, Elton 

Medeiros e Nelson Sargento, a cantora não demonstrava entender bem o porquê de tanta 

atenção às cantigas do tempo de sua avó, que tentava resgatar da memória. Não fosse a 

perspicácia de Hermínio, que logo recebera em sua empreitada de gravar e tornar 

conhecidas as músicas lembradas por sua “Mãe Quelé” o apoio de outros estudiosos 

importantes como Sérgio Cabral e Albino Pinheiro. A aproximação de Clementina de 

compositores e músicos respeitados fez com que a mera participante de cantorias das 

festas religiosas e profanas do Rio de Janeiro assumisse seu papel no resgate de 

elementos da tradição que guardava na memória, que se perderiam no emaranhado de 

lembranças do cotidiano de idosa humilde, que pouco podia perceber de sua condição. 

Para concluir, convém citar mais uma vez as observações de Myriam Lins de 

Barros, não apenas para mostrar a semelhança da condição das duas senhoras, Tia Rita 

Maria, personagem de Triste fim de Policarpo Quaresma e Clementina de Jesus, que 

tiveram como desafio de não deixarem se perder elementos que embora pertencessem às 

sua memórias individuais, faziam parte de uma memória coletiva. (HALBWACHS. 

2006, P. 30) Mais ainda, o conteúdo dessas memórias, marcado pela oralidade, se 

transformaria, no caso de Clementina de Jesus em um acervo raro e inestimável: “Essas 

três categorias da artista: – mulher, negra e velha condensam o traço fundamental do 



perfil da artista: aquela depositária de um conhecimento que precisa ser transmitido para 

as gerações mais novas.” (BEVILAQUA et. al. 1988. P. 16). Tia Rita, Policarpo 

Quaresma, Lima Barreto, foram personagens de um tempo no qual o que predominava 

era a cultura das elites letradas e europeizadas, a cultura popular, no máximo era alçada 

à condição de folclore. 

Como se tentou mostrar nesse artigo, Lima Barreto já se preocupava com a 

questão da memória cultural no início do século XX, tornando-se precursor de 

pesquisadores fundamentais da cultura popular brasileira, como Mário de Andrade, Jota 

Efegê, José Ramos Tinhorão, Hermínio Bello de Carvalho, Sérgio Cabral,  dentre vários 

outros.  Vê-se, também, a partir das reflexões aqui realizadas, como a literatura pode se 

apresentar simultaneamente como espaço lúdico de criação, interpretação e reservatório 

de pesquisa do campo da cultura. 
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