
 

 

Prezado(a) aluno(a), 
 
Preparamos materiais de estudo para que você possa ter acesso a 
alguns conteúdos importantes de Língua Portuguesa do 3º ano para 
esse período de quarentena.  
 
A leitura que sugerimos para esse período é o romance Triste Fim 
de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Essa leitura baseia-se na 
lista indicada do vestibular da UERJ-2021. O livro já se encontra em 
domínio público, sendo facilmente encontrado na Internet. 
 

Esperamos que você possa aproveitar o material, fazer as leituras e 
os exercícios propostos. 
  
Em breve daremos acesso a você dos gabaritos das questões. 
 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do e-mail: 
                       
                       terceiraocp2020@gmail.com 
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1- Cartilha do participante – redação do ENEM (à parte); 

2- Seleção de crônicas de Lima Barreto; 

3- Proposta de redação sobre as crônicas; 

4- Exercícios sobre as crônicas de Lima Barreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIMA BARRETO – Coletânea de crônicas 

 

Texto 1: Lavar a honra, matando? (Lima Barreto) 

Dentre as muitas coisas engraçadas que me têm acontecido, uma delas é ter sido jurado, e mais 

de uma vez. Da venerável instituição, eu tenho notas que me animo qualificá-las de judiciosas e 

um dia, desta ou daquela maneira, hei de publicá-las. Antes de tudo, declaro que não tenho 

sobre o júri a opinião dos jornalistas honestíssimos, nem tampouco a dos bacharéis pedantes. 

Sou de opinião que ela deve ser mantida, ou por outra, voltar ao que foi. A lei, pela sua 

generosidade mesmo, não pode prever tais e quais casos, os aspectos particulares de tais e quais 

crimes; e só um tribunal como o júri, sem peias de praxistas, de autoridades jurídicas, etc., pode 

julgar com o critério muito racional e concreto da vida que nós vivemos todos os dias, 

desprezando o rigor abstrato da lei e os preconceitos dos juristas. 

A massa dos jurados é de uma mediocridade intelectual pasmosa, mas isto não depõe contra o 

júri, pois nós sabemos de que força mental são a maioria dos nossos juízes togados. 

A burrice nacional julga que deviam ser os formados a compor unicamente o júri. Há nisso 

somente burrice, e às toneladas. Nas muitas vezes em que servi no tribunal popular, tive como 

companheiros doutores de todos os matizes. Com raras exceções, todos eles eram 

excepcionalmente idiotas e os mais perfeitos eram os formados em direito. 

Todos eles estavam no mesmo nível mental, que o senhor Ramalho, oficial da Secretaria da 

Viação; que o senhor Sá, escriturário da Intendência; que o senhor Guedes, contramestre do 

Arsenal de Guerra. Podem objectar que esses doutores todos exerciam cargos burocráticos. É 

um engano. Havia-os que ganhavam o seu pão dentro das habilidades fornecidas pelo canudo e 

eram bem tapados. 

Não há país algum em que, tirando-se à sorte os nomes de doze homens, se encontrem dez de 

inteligentes; e o Brasil que tem os seus expoentes intelectuais no Aluísio de Castro e no Miguel 

Calmon, não pode fazer exceção à regra. 

O júri porém não é negócio de inteligência. O que se exige de inteligência é muito pouco, está 

ao alcance de qualquer. O que se exige lá é força de sentimento e firmeza de caráter, e isto não 

há lata doutoral, que dê. Essas considerações vêm ao bico da pena, ao ler que o júri mais uma 

vez absolveu um marido que matou a mulher, sobre o pretexto de ser ela adúltera. 

Eu julguei um crime destes e foi das primeiras vezes que fui sorteado e aceito. O promotor era 

o doutor Cesário Alvim, que já é juiz de direito. O senhor Cesário Alvim fez uma acusação das 

mais veementes e perfeitas que eu assisti no meu curso de jurado. O senhor Evaristo de Morais 

defendeu, empregando o seu processo predileto de autores, cujos livros ele leva para o tribunal, 

e referir-se a documentos particulares que, da tribuna mostra aos jurados. A mediocridade de 

instrução e inteligência dos jurados fica sempre impressionada com as coisas do livro; e o 

doutor Evaristo sabe bem disto e nunca deixa de recorrer ao seu predileto processo de defesa. 

Mas... Eu julguei. um uxoricida. Entrei no júri com reiterados pedidos de sua própria mãe, que 

me foi procurar por toda a parte. A minha firme opinião era condenar o tal matador conjugal. 

Entretanto a mãe... Durante a acusação, fiquei determinado a mandá-lo para o xilindró ... 

Entretanto a mãe... A defesa do doutor Evaristo de Morais não me abalou... Entretanto a mãe... 

Indo para a sala secreta, tomar café, o desprezo que um certo Rodrigues, campeão de réu, 

demonstrava por mim, mais alicerçou a minha convicção de que devia condenar aquele estúpido 

marido... Entretanto a mãe... Acabando os debates, Rodrigues queria lavrar a ata, sem proceder a 
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votação dos quesitos. Protestei e disse que não a assinaria se assim procedessem. Rodrigues 

ficou atônito, os outros confabularam com ele. Um veio ter a mim, indagou se eu era casado, 

disse-lhe que não e ele concluiu: "É por isso. O senhor não sabe o que são essas coisas. Tomem 

nota desta.. ." Afinal cedi... A mãe... Absolvi o imbecil marido que lavou a sua honra, matando 

uma pobre mulher que tinha todo o direito de não amá-lo, se o amou, algum dia, e amar um 

outro qualquer... Eu me arrependo profundamente. 

 

Texto 2: Os matadores de mulheres (Lima Barreto) 

Preocupações de outras ordens, não me têm permitido escrever sobre coisas diárias; mas este 

caso de Niterói, caso do Filadelfo Rocha, fez-me voltar de novo à imprensa quotidiana.  

Eu não me cansarei nunca de protestar e de acusar esses vagabundos matadores de mulheres, 

sobretudo, como no caso presente, quando não têm nem a coragem do seu crime.  

Eu conheço este Filadelfo desde tenente. Sou funcionário da Secretaria da Guerra há quinze 

anos. Ele nunca passou de um tarimbeiro vulgar, feito pelo Floriano oficial. De bajulação em 

bajulação, foi subindo, até que, com a sua máxima bajulação ao senhor Hermes da Fonseca foi 

levado a ser comandante da polícia de Niterói.  

Ele é quase analfabeto, sem nenhuma inteligência, nunca fez o mínimo esforço mental; 

entretanto, agora, coberto pelo opróbrio de um assassinato, insinua que o fez porque o seu rival 

era um simples funileiro. Mas onde foi Filadelfo encontrar superioridade suficiente para julgar-

se mais do que o tal bombeiro? Este Filadelfo ignorante, bajulador, que eu via pelo corredores 

de Ministério da Guerra a pegar na casaca deste ou daquele graúdo, para não comandar as suas 

praças, é, por acaso, alguma coisa?  

Com essa tatuagem de galões, eles querem fazer das suas, matando as mulheres a torto e a 

direito. Eu me refiro simplesmente a semelhantes sujeitos. E digo isso, não por covardia, mas 

em atenção a verdade.  

Por exemplo: este senhor Faceiro que, ontem ou anteontem, matou a mulher, porque teve a 

franca, a franca franqueza orgulhosa de dizer que a sua gravidez era do seu amor e não dele, não 

me merece a mínima piedade; mas há tantos outros que eu estimo... Adiante.  

A mulher não é propriedade nossa e ela está no seu pleno direito de dizer donde lhe vêm os 

filhos.  

Mas a questão não é esta. Eu falava do Filadelfo, do pequenino Filadelfo, a quem eu queria 

dizer simplesmente que nem ao menos ele teve ou tem coragem do seu crime. Espécie de 

Mendes Tavares!  

Basta.  

(Lanterna, Rio, 18-3- 1918) 

 

 

Texto 3: Mais uma vez – (Lima Barreto) 

 

Este recente crime da rua da Lapa traz de novo à tona essa questão do adultério da mulher e 

seu assassinato pelo marido. 

Na nossa hipócrita sociedade, parece estabelecido como direito, e mesmo dever do marido, o 

perpetrá-lo. 

Não se dá isto nesta ou naquela camada, mas de alto a baixo. 

Eu me lembro ainda hoje que, numa tarde de vadiação, há muitos anos, fui parar com o meu 

amigo, já falecido Ari Toom, no necrotério, no largo do Moura por aquela época. 

Uma rapariga – nós sabíamos isso pelos jornais – creio que espanhola, de nome Combra, 

havia sido assassinada pelo amante e, suspeitava-se, ao mesmo tempo marquereau dela, numa 

casa da rua de Sant’Ana. 

O crime teve a repercussão que os jornais lhe deram e os arredores do necrotério estavam 

povoados da população daquelas paragens e das adjacências do beco da Música e da rua da 

Misericórdia, que o Rio de Janeiro bem conhece. No interior da morgue 2, era a frequência algo 

diferente sem deixar de ser um pouco semelhante à do exterior, e, talvez mesmo, em substância 

igual, mas muito bem vestida. Isto quanto às mulheres – bem entendido! 

https://pt.wikisource.org/wiki/Autor:Lima_Barreto


Ari ficou mais tempo a contemplar os cadáveres. Eu saí logo. Lembro-me só do da mulher 

que estava vestida com um corpete e tinha só a saia de baixo. Não garanto que estivesse calçada 

com as chinelas, mas me parece hoje que estava. Pouco sangue e um furo bem circular no lado 

esquerdo, com bordas escuras, na altura do coração. 

Escrevi – cadáveres – pois o amante-cáften se havia suicidado após matar a Combra – o que 

me havia esquecido de dizer. 

Como ia contando, vim para o lado de fora e pus-me a ouvir os comentários daquelas pobres 

pierreuses de todas as cores, sobre o fato. 

Não havia uma que tivesse compaixão da sua colega da aristocrática classe. Todas elas 

tinham objurgatórias terríveis, condenando-a, julgando o seu assassínio coisa bem feita; e, se 

fossem homens, diziam, fariam o mesmo – tudo isto entremeado de palavras do calão obsceno 

próprias para injuriar uma mulher. Admirei-me e continuei a ouvir o que diziam com mais 

atenção. Sabem por que eram assim tão severas com a morta? 

Porque a supunham casada com o matador e ser adúltera. 

Documentos tão fortes como este não tenho sobre as outras camadas da sociedade; mas, 

quando fui jurado e, tive por colegas os médicos da nossa terra, funcionários e doutos de mais 

de três contos e seiscentos mil-réis de renda anual como manda a lei sejam os juízes de fato 

escolhidos, verifiquei que todos pensavam da mesma forma que aquelas maltrapilhas rôdeuses 

do largo do Moura. 

Mesmo eu – já contei isto alhures – servi num conselho de sentença que tinha de julgar um 

uxoricida e o absolvi. Fui fraco, pois a minha opinião, se não era falhe comer alguns anos de 

cadeia, era manifestar que havia, e no meu caso completamente incapaz de qualquer conquista, 

um homem que lhe desaprovava a barbaridade do ato. Cedi a rogos e, até, alguns partidos dos 

meus colegas de sala secreta. 

No caso atual, neste caso da rua da Lapa, vê-se bem como os defensores do criminoso 

querem explorar essa estúpida opinião de nosso povo que desculpa o uxoricídio quando há 

adultério, e parece até impor ao marido ultrajado dever de matar a sua ex-cara-metade. 

Que um outro qualquer advogado explorasse essa abusão bárbara da nossa gente, vá lá; mas 

que o Senhor Evaristo de Morais, cuja ilustração, cujo talento e cujo esforço na vida me causam 

tanta admiração, endosse, mesmo profissionalmente, semelhante doutrina é que me entristece. O 

liberal, o socialista Evaristo, quase anarquista, está me parecendo uma dessas engraçadas 

feministas do Brasil, gênero professora Daltro, que querem a emancipação da mulher 

unicamente para exercer sinecuras do governo e rendosos cargos políticos; mas que, quando se 

trata desse absurdo costume nosso de perdoar os maridos assassinos de suas mulheres, por isso 

ou aquilo, nada dizem e ficam na moita. 

A meu ver, não há degradação maior para a mulher do que semelhante opinião quase geral; 

nada a degrada mais do que isso, penso eu. Entretanto… 

Às vezes mesmo, o adultério é o que se vê e o que não se vê são outros interesses e despeitos 

que só uma análise mais sutil podia revelar nesses lagos. 

No crime da rua da Lapa, o criminoso, o marido, o interessado no caso, portanto, não alegou 

quando depôs sozinho que a sua mulher fosse adúltera; entretanto, a defesa, lemos nos jornais, 

está procurando “justificar” que ela o era. 

O crime em si não me interessa, senão no que toca à minha piedade por ambos; mas, se 

houvesse de escrever um romance, e não é o caso, explicaria, ainda me louvando nos jornais, a 

coisa de modo talvez satisfatório. 

Não quero, porém, escrever romances e estou mesmo disposto a não escrevê-los mais, se 

algum dia escrevi um, de acordo com os cânones da nossa crítica; por isso guardo as minhas 

observações e ilusões para o meu gasto e para o julgamento da nossa atroz sociedade burguesa, 

cujo espírito, cujos imperativos da nossa ação na vida animaram, o que parece absurdo, mas de 

que estou absolutamente certo – O protagonista do lamentável drama da rua da Lapa. 

Afastei-me do meu objetivo, que era mostrar a grosseria, a barbaridade desse nosso costume 

de achar justo que o marido mate a mulher adúltera ou que a crê tal. 

Toda a campanha para mostrar a iniquidade de semelhante julgamento não será perdida; e 

não deixo passar vaza que não diga algumas toscas palavras, condenando-o. 



Se a coisa continuar assim, em breve, de lei costumeira, passará a lei escrita e retrogradamos 

às usanças selvagens que queimavam e enterravam vivas as adúlteras. 

Convém entretanto lembrar que, nas velhas legislações, havia casos de adultério legal. Creio 

que Sólon e Licurgo os admitia; creio mesmo ambos. Não tenho aqui o meu Plutarco. Seja, 

porém, como for, não digo que todos os adultérios são perdoáveis. Pior do que o adultério é o 

assassinato; e nós queremos criar uma espécie dele baseado na lei. 

(Bagatelas, s.d.) 

 

 

Texto 4: Os uxoricidas e a sociedade brasileira (Lima Barreto) 

 
“(...)et je détest 1'orgueil qui veut qu'on s'honore et qu'on  

honore autrui, comme si quelqu'un dans la postérité  
d'Adam pouvait être trouvé digne d'honneur.” 

(ANATOLE FRANCE — Les opinions de M. Jérôme Coignard) 

 

 

Entre os livros que me legou, ao morrer, o meu saudoso amigo Gastão Soares, a quem 

chamávamos "Chambá", quando era ele servente da Escola Politécnica, veio um muito curioso. 

É edição da antiga casa Laemmert; e pelo tipo, papel e outros pequenos indícios, deve ela ser de 

1840 a 1850. Tem por título Crimes espantosos e, tendo eu um único volume, o primeiro, não 

sei de quantos se compunha a obra. 

Como diz o seu título, o volume é formado com a narração de vários e estranhos crimes 

ocorridos todos em França, pois é o trabalho - o que me esquecia de dizer - uma tradução da 

língua desse país para o português. 

Em começo, eu quis desfazer-me do livro. Estava incompleta a obra; era evidentemente uma 

cousa de fancaria e não valia a pena figurar e ocupar lugar na minha modesta biblioteca. Pus-

me, porém, a ler a tradução do senhor desembargador Henrique Veloso d'Oliveira, pois assim se 

chamava o tradutor, e não mais quis atirar fora a semi secular publicação da defunta livraria 

Laemmert. 

Narrava ela muitos crimes, alguns curiosos, inesperados e inexplicáveis, e outros de uma 

estupidez, de uma tal ferocidade, que me enchiam de pasmo haver homens que os cometessem. 

Na categoria última, estava o assassinato de um filho pelo seu próprio pai. Um tal Gilberto 

Augusto de Vandègres, nobre de quatro quarteirões de nobreza, vivia, apesar da sua autêntica 

fidalguia, a vida de um simples camponês, ele e a família, nos arredores de Riom, Puy-de-

Dôme, Auvergne. 

Casado com uma mulher de extração obscura, todos os seus filhos cresceram com os gostos, 

afeições, hábitos e usos de humildes camponeses. Um deles, o mais velho, André, aí pelos trinta 

anos, muito naturalmente, veio a apaixonar-se por uma rapariga aldeã, Maria Bourdu, então 

criada de servir em casa de Gilberto Joannet, “fermier” vizinho dos Vandègres. Tratou de casar-

se; os pais, porém, puseram todos os obstáculos, já os que podiam com a sua autoridade 

doméstica, já os de natureza judiciária e extra judiciária. A mais encarniçada, contra a rapariga e 

o casamento, era a mãe; entretanto, como já lhes disse, a sua origem não era lá muito superior à 

de Maria Bourdu. Para encurtar razões: dias antes de realizar-se afinal o casamento, André foi 

morto a tiros pelo próprio pai. 

Por que isso? Embora fidalgo e nobre, a vida que o filho levava era de simples camponês, de 

pequeno cultivador aldeão, os seus gostos deviam ser equivalentes à vida que tinha; e, muito 

naturalmente, havia de afeiçoar-se por uma rapariga de seu âmbito de existência, que não podia, 

senão como ele, por exceção, ser nobre de nascimento. O pai mesmo já tinha dado exemplo 

semelhante com o seu matrimônio; mas, por que, então, se opunha e se opôs até com tão 

hediondo crime ao casamento do André? 

Foi por causa da honra, a Honra feudal da nobreza de antanho, que via como um crime aquela 

mésalliance. Naquela cabeça dura, limitada e estúpida, de nobre que se degradara em simples 

camponês, tinha sobrevivido a obsoleta e cruel concepção de Honra dos tempos antigos dos 

cavalheiros e barões. 



Faltam-me elementos para afirmar que tudo o mais que caracterizou a antiga nobreza ele 

tivesse perdido; mas estou disposto a crer que sim. 

Entretanto, o fato de seu filho nobre, unicamente pelo lado paterno, vir a casar-se com uma 

criada de servir, aparecia-lhe no lusco-fusco da sua fidalguia crepuscular como cousa horrenda, 

como uma ofensa aos seus foros de nobreza, a dissolverem-se em vulgar e plebeu camponês. 

A honra, como todas as concepções que têm guiado as sociedades passadas, inspira atualmente 

muitos crimes ou os desculpa. Essas concepções não devem ser totalmente varridas da nossa 

mentalidade; há nelas muita cousa a aproveitar e as aquisições que nos trouxeram não são de 

desprezar; mas devem ser empregadas com precaução para nos serem úteis e nos servirem, de 

modo a não entrar em conflito com o nosso atual sentimento da vida. Elas devem perder alguma 

coisa, em face de nossas ideias contemporâneas sobre o mundo e o homem. 

 Pode alguém hoje desculpar ou perdoar o infame e hediondo crime que acabo de narrar, em 

nome da Honra? Não. Entretanto, a literatura e a crônica estão cheias deles, e embelezados, 

quando acontecidos nos tempos feudais. 

Sabe-se bem a que torturas, cintos de castidade, etc., etc., sofriam as mulheres dos tempos dos 

castelos e manoirs, quando os seus brutais maridos delas se afastavam em expedições e guerras 

longínquas. Tudo, em nome de quê? É de rir. Em nome da Honra. Pode-se admitir isso, 

atualmente? 

Não há necessidade de responder... 

Uma das sobrevivências nefastas dessa ideia medieval, aplicada nas relações sexuais entre o 

marido e a mulher, é a tácita autorização que a sociedade dá ao marido de assassinar a esposa, 

quando adúltera. No Brasil, então, é fatal a sua absolvição, no júri. 

Eu mesmo já absolvi um destes matadores de sua própria mulher e contei isto, com o 

pseudônimo de "Doutor Bogóloff", na A Lanterna, em 28 de janeiro do ano passado. 

Contei como o caso se deu, nas seguintes palavras que transcrevo, por me parecerem 

oportunas: 

 
 “Dentre as muitas coisas engraçadas que me têm acontecido, uma delas é ter sido jurado em 

mais de uma sessão. Da venerável instituição, eu tenho notas que me animo a qualificá-las de 

judiciosas e, um dia, hei de publicá-las. Antes de tudo, declaro que não tenho sobre o júri a 

opinião dos jornalistas honestíssimos, nem tampouco a dos bacharéis pedantes. Sou de opinião 

que a instituição deve ser mantida, ou, por outra, voltar ao que foi. A lei, pela sua generalidade 

mesmo, não pode prever tais ou quais casos, os aspectos particulares de tais ou quais crimes; e só 

um tribunal como o júri, sem peias de praxistas, de autoridades jurídicas, de arestos, de 

comentadores trapalhões, etc., pode julgar com o critério muito racional e concreto da vida que 

nós vivemos todos os dias, desprezando o rigor abstrato da lei e os preconceitos dos juristas. 

  A massa dos jurados é de uma mediocridade intelectual pasmosa, mas isto não depõe contra o 

júri, pois nós sabemos de que força mental são a maioria dos nossos juízes togados. 

   A burrice nacional, sobretudo no seu quinhão parlamentar, julga que deviam ser os 

"formados" a compor unicamente o júri. Há nisto somente burrice, e às toneladas! Nas muitas 

vezes em que servi no tribunal popular, tive como companheiros de conselho 'doutores' de todos 

os matizes. Com raras exceções, todos eles eram excepcionalmente idiotas e os mais perfeitos 

eram os formados em direito. 

   Quase todos eles estavam no mesmo nível mental que o senhor Ramalho, oficial da 

Secretaria da Viação; que o senhor Sá, escriturário da Intendência; que o senhor Guedes, 

contramestre do Arsenal de Guerra, etc., etc. 

   Podem objetar que esses doutores todos exerciam cargos burocráticos. É um engano. Havia-

os que ganhavam seu pão dentro das habilidades fornecidas pelo 'canudo', e eram bem tapados. 

Não há país algum em que, tirando-se à sorte os nomes de doze ou sete homens, dez ou cinco 

sejam inteligentes; e o Brasil, que tem os seus expoentes intelectuais no Aluísio de Castro, no 

Hélio Lobo e no Miguel Calmon, não pode fazer exceção da regra. 

    O júri, porém, não é negócio de inteligência. O que exige de inteligência é muito pouco, está 

ao alcance de qualquer. O que se exige lá é independência, coragem moral, força de sentimento 

da vida e firmeza de caráter; e tudo isto não há "lata doutoral" que dê. Essas considerações vêm-

me ao bico da pena, ao ler que o júri, mais uma vez, absolveu um marido que matou a mulher, 

sob o pretexto de ser esta adúltera. 

   Eu julguei um crime destes e foi das primeiras vezes em que fui sorteado e aceito. O 

promotor era o senhor Cesário Alvim, que já é juiz de direito. O senhor Cesário Alvim fez uma 



acusação das mais veementes e perfeitas a que eu assisti no meu curso de jurado. O senhor 

Evaristo de Morais defendeu, empregando o seu processo predileto de ler autores cujos livros ele 

leva para o tribunal, e referir-se a documentos particulares que, da tribuna, mostra aos jurados. A 

mediocridade de instrução e inteligência dos juízes de fato e a sua falta de senso crítico fazem 

que fiquem eles impressionados com as "coisas de livro"; e o doutor Evaristo sabe bem disto e 

nunca deixa de recorrer ao seu processo predileto de defesa. 

   Mas... Eu julguei um uxoricida. Entrei no júri com reiterados pedidos de sua própria mãe que 

me foi procurar por toda a parte. A minha firme opinião era condenar o tal matador conjugal. 

Entretanto, a mãe... Durante a acusação fiquei determinado a mandá-lo para o xilindró... 

Entretanto, a mãe... A defesa do senhor Evaristo de Morais não me abalou... Entretanto, a mãe... 

Indo para a sala secreta tomar café, o desprezo que um certo Rodrigues, campeão de réu, 

demonstrava por mim, irritando-me, mais alicerçou a minha convicção de que devia condenar 

aquele estúpido marido... Entretanto, a mãe...Acabando os debates, Rodrigues queria responder 

os quesitos, sem proceder à votação prévia: 'Vamos acabar com isto, dizia ele: são quase seis 

horas e a mulher está à minha espera, para jantarmos'. Protestei e disse que não assinaria as 

respostas, se assim procedessem. Rodrigues ficou atônito; os outros confabularam, em voz baixa, 

com ele. Um veio ter a mim, indagar se eu era casado. Disse-lhe que não e ele concluiu: 'É por 

isso; o senhor não sabe o que são essas coisas'. Tomem nota desta... Afinal, cedi. A mãe... 

Absolvi o imbecil marido que lavou a sua "Honra", matando idiotamente uma pobre mulher que 

tinha todo o direito de não amá-lo mais, se o amou, porventura, algum dia, e amar um outro 

qualquer ... Eu me arrependo profundamente.” 

 

Arrependi-me e me arrependo hoje ainda; e, desde então, logo que se me oferece ocasião, 

tenho verberado semelhante prática, por isso que as constantes absolvições de uxoricidas dão a 

entender que a sociedade nacional, por um dos seus mais legítimos órgãos, a admite como 

normal e necessária. 

 Não diria a verdade se não dissesse que assim é. De alto a baixo, todos nós outorgamos esse 

direito de matar a mulher que prevarica,  direito cruel e estúpido, ao marido infeliz. 

 Vão já muitos anos que eu, de calaçaria com Ari Foom, já falecido, fomos ao necrotério 

visitar o cadáver de uma rapariga do conhecimento daquele meu infeliz camarada, cujo 

maquereau1, "por motivos de encontro de contas", conforme se suspeitou, a tinha assassinado e 

se suicidado em seguida, no interior de uma casa da rua de Santana. 

 O necrotério era no Largo da Batalha, e, ao redor, havia um poviléu de lavadeiras, 

cozinheiras, de desgraçadas raparigas na mais ínfima degradação social, etc, etc. Pois bem: dos 

grupos de raparigas dessa natureza, só se ouvia a condenação da rôdeuse2
 assassinada que elas 

julgavam  casada com o seu assassino, e isto em termos bem duros e crus, mas que eu posso pôr 

aqui em mais corteses: "Bem-feito! Por que ela foi enganar o marido?" 

 Este fato muito me surpreendeu, a ponto de tomar dele notas mais desenvolvidas que ainda 

tenho nos meus papéis. 

Levado por esse espírito de crueldade, de inumanidade em que entram erros de uma antiga e 

tola concepção da nossa natureza, no júri da semana passada, quando foi julgado um uxoricida, 

o trabalho do promotor, o meu amigo doutor Martins Costa, consistiu na sua acusação ao réu, 

em tentar provar que a assassinada não era adúltera. Admiro que o doutor Martins Costa, uma 

inteligência lúcida, moderna, que já de há muito rompeu com esses preconceitos, da nossa 

farisaica sociedade, fizesse tal coisa. Não podia ele, em sã consciência, desculpar o assassinato 

da mulher, por ser ela adúltera. Não há lei que tal autorize e nós, hoje, os avançados, não 

podemos compreender que tal cousa seja consagrada com absolvições iníquas, que desculpem o 

assassino e animem outros. 

 Estamos a toda a hora mudando; não só nós, como a própria natureza. As variações do nosso 

eu, de segundo para segundo, são insignificantes; mas em horas, já são palpáveis; em meses, já 

são ponderáveis; e, em anos, são consideráveis. Não é só o nosso corpo que muda; mas também 

é o nosso espírito e o nosso pensamento. Que se dirá, então, no tocante às nossas inclinações 

sentimentais, e, sobretudo, nesta parte tão melindrosa de amor, no que se refere à mulher? 

                                                 
1 cafetão; 
2 pessoa que ronda pelas ruas. 



 Então, quando tudo muda, tudo varia, ela não pode nem deve variar, mudar, transformar-se, 

uma vez que parece ser a essência da natureza inteira, de que nós também fazemos parte, a 

mudança? 

 Por economia de esforço sentimental, por hábito, pelas aquisições que a marcha da sociedade 

tem trazido à nossa "psique", somos levados insensivelmente à monogamia e a viver durante a 

vida toda com uma única mulher; mas não é geral e não o pode ser, por não ser o espontâneo da 

nossa organização, quer a fisiológica, quer a psicológica. Esta então é que reage poderosamente 

sobre a mulher para levá-la ao adultério. 

 Em geral, na nossa sociedade burguesa, todo o casamento é uma decepção. É, sobretudo, uma 

decepção para a mulher. A sua educação estreitamente familiar e viciada pelas bobagens da 

instrução das Doroteias (jesuítas de saia) e outras religiosas; a estreiteza e monotonia de suas 

relações, numa única classe de pessoas, às vezes mesmo de uma só profissão, não dão às moças, 

que, comumente, se casam em verdes anos, critério seguro para julgar os seus noivos, senão os 

exteriores da fortuna, títulos, riqueza e um nome mais assim. 

 Mas, quando eles se despem, um diante do outro, quando eles consumam o ato do casamento, 

a mulher ganha logo um outro sentido, muda não só de corpo, ancas, seios, olhar, etc., mas de 

inteligência e pode julgar então, com muita penetração, o que é e vale o seu senhor para toda a 

vida. O menor defeito dele, devido ao sentimento da perpetuidade de sua submissão àquele 

homem, amplia-se muito; e ela se aborrece, sente a longa vida que ainda tem de viver, sem uma 

significação qualquer, sem sentido algum, sem alegria, sem prazer. O homem, quando chega a 

esse semi-aniquilamento da Esperança, tem o álcool, a orgia, o deboche, para se atordoar; a 

mulher só tem o amor. Vai experimentar e, às vezes, é feliz. 

 Nós todos conhecemos desses casais irregulares que têm vivido longas vidas felizes; às vezes, 

porém, não é e é assassinada broncamente, sem o perdão dos parentes, e das amigas, das 

conhecidas, de ninguém! 

 Lembro aqui que, quando saí do júri a que aludi mais acima, os irmãos da vítima vieram-me 

agradecer o ter eu absolvido o matador de sua irmã... 

 Contra um ignóbil e iníquo estado de espírito dessa ordem, que tende a se perpetuar entre nós, 

aviltando a mulher, rebaixando-a ao estado social da barbaria medieval, de quase-escrava, sem 

vontade, sem direito aos seus sentimentos profundos, e tão profundos são que ela joga no 

satisfazê-los a vida; degradando-a à condição de coisa, de animal doméstico, de propriedade nas 

mãos dos maridos, com direito de vida e morte sobre ela; não lhe respeitando a consciência e a 

liberdade de amar a quem lhe parecer melhor, quando e onde quiser; - contra tão desgraçada 

situação da nossa mulher casada, edificada com a estupidez burguesa e a superstição religiosa, 

não se insurgem as borra-botas feministas que há por aí. Elas só tratam de arranjar 

manhosamente empregos públicos, sem lei hábil que tal permita. É um partido de "cavação", 

como qualquer outro masculino. 

 Voltando, porém, ao último júri de uxoricídio, eu notei que os jornais pouco falaram na 

defesa do senhor Evaristo de Morais, a não ser para dizer que ele se alegrava de ver o réu 

cercado, ali, de muitos camaradas. Isto traz água no bico; mas quero crer que o júri decidiu com 

completa liberdade de ação. 

 O outro advogado, porém, teve a honra de ser resumido com mais largueza; e a sua defesa, 

que foi brilhante, merece por isso alguns comentários, tanto mais que, segundo me parece, não é 

a de advogado profissional. 

Sobre a parte sentimental, que é a única forte e lógica do seu discurso, porque também há uma 

lógica dos sentimentos, nada posso dizer, porquanto não conheço nem de vista o seu 

constituinte; e, escrevendo isto aqui, não me anima nenhum sentimento de animadversão contra 

o pobre moço que ele defendeu. 

 Continuo aqui uma campanha a que me impus, de combater essa toleima espiritual e 

sentimental que leva um rapaz como o seu colega que era o réu, a praticar o maior, e talvez o 

único crime absoluto, que é o homicídio, por causa de abusões e superstições burguesas, 

religiosas e feudais. 

 O jovem advogado e oficial de Marinha - vem a pelo falar nisso - conforme li no jornal 

(Correio da Manhã, de 26 de fevereiro de 1919), disse que o réu: 



  Levantou o seu inexprimível grito de revolta contra esse crime de adultério que não tem 

nenhuma circunstância atenuante, que o desculpe. 

Diga-me uma cousa, senhor tenente : e o de assassinato tem? Qual o mais grave dos dois? 

Qual dos dois invade sacrilegamente o domínio das forças misteriosas que nos governam ? 

Diga-me, senhor tenente: quem tem o direito de matar? 

 O senhor tenente talvez ficasse um pouco embaraçado para responder-me; eu continuo, mas 

toco em outros pontos. Por que acusar este ou aquele? Por que, cheio de sua enfatuação militar, 

chamar de reles "primo Basílio" de lugarejo a terceira personagem da tragédia, aquela que ficou 

nos bastidores? 

 O culpado não é ela, não é ele, não é estoutro. É a fatalidade da nossa carne, dos nossos ossos, 

do nosso sangue de homem; e foram também e, especialmente, os sonhos dela e essa 

necessidade de fugir do plúmbeo tédio da vida terrena, que é muito poderoso na mulher, para os 

paraísos artificiais, da imaginação de cada um. Continuemos, para não perder tempo! 

 Como diz o senhor que o assassinato foi consequência do "desespero que se não domina, do 

ato reflexo que se não contrai"? Curiosa espécie de desespero é esse que, primeiramente, faz a 

seu portador ir pacientemente à cidade, comprar revólver, para depois emitir ele o ato reflexo 

que não pode contrair, sob o império da paixão cega! 

 O segredo de sua defesa, onde o senhor tenente denunciou bem o ponto fraco do réu, é aquele 

em que indica como um dos culpados: a sociedade corrompida que com a sua indiferença 

estimula o adultério e dele só tira motivos de galhofas e de irrisão para o marido. 

 Quase sempre é esse terror do ridículo, mais, talvez, do que as sobrevivências da Honra 

medieva; é o pavor pusilânime do cochicho da maledicência que leva os maridos em tais 

condições a matar as suas mulheres infiéis. Eles não temem sofrer na sua consciência a opressão 

do remorso de um homicídio; eles temem os boquejos das esquinas, das confeitarias, dos 

botequins. 

 Não me animo a comentar semelhante preferência: cada qual pensa e age, segundo o seu 

próprio entendimento, e de acordo com a sua lógica interna. Eles, esses maridos, não são 

absolutamente passionais. Seriam passionais, se entre a concepção do crime e a sua execução a 

quantidade de tempo que mediasse fosse quase nenhuma, e, solicitados imperiosamente pela 

paixão, agissem quase instantaneamente. Tal não se dá; eles se armam e precavidamente 

esperam a ocasião propícia. É tomo se Otelo fosse procurar a adaga ou o espadagão, para matar 

Desdêmona... Todos, ou quase todos, esses crimes por adultério, bem analisados, resultam na 

convicção de que são perfeitamente premeditados; e no ponto relativo à individuação da pena, o 

jovem defensor foi infeliz. 

Quanto mais bem-educado é o réu, menos direito, se assim me posso exprimir, tem de o ser 

por assassinato. A instrução e a educação são freios que se põem aos nossos fundamentais e 

maus impulsos de matar; e poucos são aqueles que as podem receber, por isso devem ser mais 

responsáveis os que as têm, do que  os outros, órfãos desses dons inestimáveis. 

 Vão longas estas linhas; e eu não posso terminá-las sem confessar que tenho muita pena dessa 

pobre moça que teve a coragem moral de dizer ao marido que o filho a palpitar-lhe no ventre 

não era do esposo. "Sim", disse ela, "é dele; e só a ele é que eu amo" (Correio da Manhã, de 25-

2-19). 

 Ainda bem que não negou a sua falta, como tantos que negam os seus crimes evidentes; é 

uma heroína de Ibsen. Onde está a honra? Decididamente a descendência de Adão não pode 

falar em semelhante senhora...  

                                                                                  (Revista Contemporânea - 08.03.1919) 

 

Texto 5: Coisas jurídicas (Lima Barreto) 

 

Este negócio de assassinatos perpetrados pelos maridos, por adultério da mulher, dá lugar a 

muitas reflexões. A estupidez desses matadores é evidente; a sua perversidade não é menos. 

 Mas, os jornais, no dever de forçar a publicidade e provocar a curiosidade, trazem à tona 

cousas bem interessantes. 



 Não quero falar bobagens e quinquilharias da vida doméstica de um qualquer casal: não quero 

falar do caderno da venda nem das reclamações do vizinho; não quero falar do choro das 

crianças nem das palmadas paternas e maternas. Tudo isto é igual em todas as notícias desses 

casos tristes em que um bobo ou perverso de marido mata a mulher porque adulterou. 

 No último caso, porém, em que isso se deu, surgiu uma situação onde a bodega de lei dança 

uma dança macabra com a justiça e a razão. Relembro um pouco. Um sujeito qualquer que 

descobre a mulher em flagrante adultério. Tenta matá-la à faca; o amante se interpõe e o marido 

o mata. Bem. Até aí, nada de novo. 

 O que de novo aparece, é o código civil ou criminal ou lá que for. Qualquer de um desses 

famosos calhamaços diz que a essa pobre mulher que escapou de ser morta, e, se o não foi, 

deve-o à generosa coragem do seu amante; a essa pobre mulher o calhamaço dá direito ao 

matador manqué de processá-la e arranjar a sua condenação a um ano de prisão celular. 

 Ora bolas! O que é mais grave é o adultério ou a tentativa de assassinato? Então o tipo que me 

mata ou tenta matar-me porque furtei um pão à sua padaria, pode processar-me por crime de 

furto? 

 Então eu que atiro e firo o gatuno que me vai furtar as galinhas do quintal, posso processá-lo 

por crime de furto? 

 Já se viu uma coisa dessas? Essa jurisprudência é uma coisa muito engraçada! 

                                                                                                                     (Careta - 

19.02.1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Texto 1: Não as matem (Lima Barreto) 

 
Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma 

da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens: o domínio, 

quand même, sobre a mulher.  

O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-

noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha veio a 

morrer, dias após, entre sofrimentos atrozes.  

Um outro, também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que 

substituiu com montões de pedras o vetusto Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e 

matou-a.  

Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros.  

Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer Não 

sei se se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada; mas o certo é que estes não nos 

arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que é de mais 

sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o 

dinheiro; os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa: a bolsa ou a vida. Eles, não; 

matam logo.  

Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras; agora temos os noivos que 

matam as ex-noivas. 

De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que, quem quer casar, deseje que a 

sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa 

vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos; como e 

então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa 

equivalente?  

Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles 

não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser 

desprezadas.  

Esse obsoleto domínio à valentona, do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa, que 

enche de indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas, a influências 

várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é 

coisa tão estúpida, que, só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e 

observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. 

Pode existir, existe, mas, excepcionalmente; e exigi-la nas leis ou a cano de revólver, é um 

absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento.  

Deixem as mulheres amar à vontade.  

Não as matem, pelo amor de Deus!  
                                                                               (Fonte: BARRETO. Vida urbana, 27-l-1915)  

............................................................................................................................. ............................................. 

Quand même: “de qualquer maneira”; 
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1- A crônica de Lima Barreto condena o feminicídio e constrói seus argumentos a partir 

da análise do caráter dos homens que cometem tais atos. Destaque três pontos principais 

dessa análise. 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2- Resuma em uma frase nominal o argumento central de defesa de Lima Barreto em 

relação às mulheres. Explique a sua escolha com base nas ideias do texto. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3- No último trecho da crônica de Lima Barreto, verificamos que o autor combate uma 

visão romântica de amor. Destaque o trecho e comente de que maneira essa ideia de 

amor se insere, segundo a argumentação do autor, no contexto da violência contra a 

mulher. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4- Considerando as colocações do autor da crônica, em especial pelo teor de sua contra-

argumentação, tente depreender dois argumentos da sociedade da época que tentavam 

justificar esse tipo de violência contra a mulher. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Texto 2: Lima Barreto, mais feminista que as feministas 

Por Elliane Vasconcellos * 



Falar de Lima Barreto é lembrar o romancista de Triste fim de Policarpo Quaresma e o contista de O 

homem que sabia javanês, ambos de 1911. Mas ele também teve longa experiência nas crônicas, 

empenhando sua ampla visão e atilado senso crítico no dever jornalístico de fixar os fatos do cotidiano. 

 Poucos foram os assuntos dos quais o Lima Barreto cronista não se ocupou. E não apenas fazia questão 

de demarcar sua posição, como temperava as crônicas com sarcasmo e zombaria – causando reações 

contrárias e aumentando sua fama de polemista. Foi o que aconteceu em torno dos temas relacionados à 

mulher. 

 Vivia-se, no início do século XX, o período da Belle Époque, em que se deu o começo do processo de 

emancipação feminina, com mudanças expressivas nas relações sociais entre os sexos. A elite das grandes 

cidades brasileiras procurava seguir os modelos de comportamento europeus, mas esbarrava nos conflitos 

entre tradição e inovação, entre a recatada mulher “do lar” e aquelas que conquistavam a independência e 

ocupavam novos espaços profissionais e públicos. 

 O cronista captou estas contradições da situação feminina, refletidas ora em críticas, ora em incentivos 

às transformações sociais em andamento. Por um lado, Lima Barreto vê com clareza a necessidade de 

instruir a mulher, é a favor do divórcio e do direito feminino de amar quem quiser. Por outro, questiona as 

capacidades do “belo sexo”. Não é contra a participação da mulher no mercado de trabalho, nem lhe nega 

o direito de exercer cargos públicos, mas acusa “a maneira irregular e ilegal que tem presidido o 

provimento desses cargos”. Na crônica “A polianteia das burocratas”, publicada nos dias 26 e 27 de 

setembro de 1921, ilumina um problema que continua atual: o reconhecimento do trabalho da mulher 

como dona de casa. “Então a mulher só veio a trabalhar porque forçou as portas das repartições públicas? 

Ela sempre trabalhou, aqui e em toda a parte, desde que o mundo é mundo; e até, nas civilizações 

primitivas, ela trabalhava mais do que o homem”. 

 Não teve pudores em atacar o incipiente movimento feminista e suas representantes, as ligas de 

emancipação da mulher e suas reivindicações. Chegou a declarar-se “antifeminista” e criticou as líderes 

Berta Lutz e Leolinda Daltro. Lima Barreto percebeu que o movimento feminista coincidia com o 

sufragista. Assim, as feministas se esqueceram dos objetivos primeiros da luta da mulher, como a 

igualdade de oportunidades educacionais e profissionais, e seus olhos voltaram-se unicamente para o 

desejo de emancipação política. 

 A ironia estava em constatar a inutilidade das reivindicações feministas. Voltadas unicamente para si 

próprias, preocupavam-se com o movimento sufragista (direito da mulher ao voto) e só. O resto era 

perfumaria. No fundo, argumentava ele, o feminismo não queria a “dignificação da mulher”, mas tão 

somente abrir as portas do mercado de trabalho para aquelas das classes sociais mais altas. Era uma pauta 

parcial, que negligenciava pontos importantes, como a luta por direitos da classe operária feminina e o 

problema do ensino para a mulher. Até mesmo diante do crime abominável do uxoricídio (em que o 

marido mata a mulher), as nossas feministas se mantinham omissas. 

 A fina percepção de Lima Barreto levou-o a compreender que o amor eterno era quase impossível, pois 

todos nós – homens, mulheres e sociedade – sofremos mudanças. Seu pensamento é nítido neste sentido: 

“Estamos a toda a hora mudando. As variações do nosso eu, de segundo, são insignificantes; mas em 

horas, já são palpáveis; em meses, já são ponderáveis; e, em anos, são consideráveis. Que se dirá, então, 

no tocante às nossas inclinações sentimentais e, sobretudo, nesta parte tão melindrosa de amor, no que se 

refere à mulher?”. 

 As mutações dos sentimentos justificam também as transformações femininas. Elas têm o direito de 

mudar de parceiro sem que, por isto, mereçam ser assassinadas. Lima Barreto não via o casamento como 

uma instituição indissolúvel. Defendia a liberdade de escolha e culpava a educação feminina como uma 

das responsáveis por casamentos errôneos. Como soluções para este problema, sugeria, por exemplo, para 

as moças uma educação mais aberta, diferente da “educação estreitamente familiar e viciada” que “não 

[dá] às moças critério seguro para julgar os seus noivos”. 

 Despreparada para a vida conjugal e sem ter outro objetivo em sua existência, a mulher só tem uma 

saída quando o casamento fracassa: procurar outro companheiro – “Vai experimentar e, às vezes, é feliz”. 

A sociedade da época não era tão avançada quanto o autor: mulher adúltera merecia punição. Lima se 

insurge contra tal cultura. Apesar da fama de misógino e da fachada de antifeminista, dedica mais de uma 

crônica ao problema do uxoricídio (ou “uxoricismo”, como preferia), denunciando abertamente a 

sociedade e a justiça, que deixavam o marido impune. 

 O primeiro artigo sobre este tipo de crime foi “Não as matem”, publicado em 1915. O autor argumenta 

que atitude tão violenta por parte dos homens em relação às mulheres reside na ideia de que eles se 

sentem donos, proprietários das esposas – como tal, não podem admitir ser preteridos nem espoliados. 

Senhores absolutos da situação, não aceitam de forma alguma que suas mulheres se rebelem e decidam 

amar outros que não eles, a quem pertencem. Em resposta, Lima Barreto faz uma bela apreciação sobre a 

humanidade das mulheres, pois são “como todos nós, sujeitas às influências várias que fazem flutuar as 



suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores”. E termina a crônica com um grito em 

defesa do sexo frágil: “Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus!”. 

 Em 1919, Lima Barreto publica o mais longo e importante artigo sobre o assunto: “Os uxoricidas e a 

sociedade brasileira”. Inicia relatando o hediondo assassinato de um filho pelo próprio pai, sob o pretexto 

de preservação da honra familiar. E parte do caso para provocar uma comparação: se crimes como este 

são imperdoáveis, como pode permanecer a aceitação destas nefastas execuções em nome da honra, 

quando aplicadas às relações sexuais entre marido e mulher? Como pode persistir a “tácita autorização 

que a sociedade dá ao marido de assassinar a esposa, quando adúltera”? O cronista enfatiza a necessidade 

de continuar escrevendo sobre o assunto, pois “as constantes absolvições de uxoricidas dão a entender 

que a sociedade nacional, por um dos seus mais legítimos órgãos, admite como normal e necessária” a 

punição de tal delito quando praticado por mulheres casadas. 

Os julgamentos apenas reafirmavam as normas dominantes: o que era julgado num tribunal onde 

comparecia um uxoricida não era a conduta de um assassino, e sim a conduta sexual de sua mulher. (...). 

Assim, o promotor se via obrigado a se ocupar não de incriminar o réu, mas sim de tentar provar que a 

vítima tinha um comportamento sexual lícito. O cronista aponta essa inversão de valores e de papéis, e 

argumenta que o julgamento de crimes de uxoricídio deveria ser desvinculado de qualquer apreciação da 

conduta sexual da vítima.  Ele termina sua denúncia com uma pergunta inescapável: qual o crime mais 

grave, adultério ou assassinato? 

 A leitura das crônicas de Lima Barreto é suficiente para torná-lo imune aos rótulos de seus 

contemporâneos. No lugar do suposto misógino e antifeminista, impõe-se o senso crítico de um livre 

pensador.  E dos bons. 

  

(*) Eliane Vasconcellos é pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa e autora do livro Entre a 

agulha e a caneta: a mulher na obra de Lima Barreto (Lacerda, 1999). 

 

Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional 

 

5- O título do texto traz um interessante debate acerca do perfil polêmico de Lima 

Barreto. De que modo o texto tenta explicar esse título? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- Segundo a autora do artigo, como Lima Barreto ampliou a pauta da luta pela 

emancipação feminina? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7- Em relação a Lima Barreto, a autora fala em “rótulos de seus contemporâneos” e 

“suposto misógino e antifeminista”. Por que motivo você considera que esses rótulos 

possam ter sido dados ao autor no passado e no presente?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Texto 3: 

 

(Fonte: Andrea Bernardes Lopes e Maria de Fátima Reszka. Psicologia Jurídica. Disponível em:  

https://psicologado.com.br/atuacao/psicologia-juridica/matei-quem-amei-a-definicao-de-amor-para-os-

uxoricidas). 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: O texto de Lima Barreto, escrito em 1915, traz questões 

muito prementes ainda hoje, mais de um século depois, acerca do preconceito e da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira. De igual modo, os outros dois textos 

(2 e 3) trazem reflexões mais atuais de mulheres acerca do mesmo assunto.  Elabore um 

texto dissertativo-argumentativo refletindo sobre a dificuldade de a sociedade brasileira 

construir uma isonomia social e combater a violência contra a mulher apesar de tantos 

outros avanços sociais, científicos e tecnológicos conquistados no mesmo período. 

Atenção!  

- Sua redação deve ter quatro parágrafos: um de introdução, dois de argumentação e 

um de conclusão; não serão aceitas redações com menos ou com mais parágrafos; 

- Escolha dois argumentos principais para desenvolver o seu texto que estejam 

relacionados à causa de permanência dessas questões na sociedade brasileira; 



- O texto deve utilizar como argumento de autoridade um trecho (curto) de uma das 

crônicas de Lima Barreto (da coletânea que abre esse material) que versam sobre o tema 

da emancipação feminina;  

- Sua conclusão deve apresentar duas propostas de intervenção que sejam pertinentes ao 

tema e à argumentação defendida na dissertação; 

- Seu texto deve seguir a norma culta padrão e respeitar os direitos humanos. 

 
Lima Barreto foi um importante escritor brasileiro que produziu sua obra entre os últimos anos do Séc. XIX 

e os primeiros do Séc. XX. Sua escrita possui uma forte consciência crítica em relação às questões 

políticas, econômicas e sociais de seu tempo. Como uma voz dissonante nesse período emblemático da 

história brasileira, a Primeira República, Lima Barreto escolheu o subúrbio do Rio como a principal 

paisagem de seus romances e crônicas. Leia a crônica abaixo e responda às questões propostas. 

 
Texto 1: Queixa de defunto - Lima Barreto (Careta, 20 de março de 1920) 

 
Antônio da Conceição, natural desta cidade, residente que foi em vida, na Boca do Mato, no 

Méier, onde acaba de morrer, por meios que não posso tornar público, mandou-me a carta 
abaixo que é endereçada ao prefeito. Ei-la: 

“Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Prefeito do Distrito Federal. Sou um pobre homem que 

em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas nem a elas fez reclamação alguma. Nunca exerci ou 

pretendi exercer isso que se chama os direitos sagrados de cidadão. Nasci, vivi e morri modestamente, 

julgando sempre que o meu único dever era ser lustrador de móveis e admitir que os outros os tivessem 

para eu lustrar e eu não. 

Não fui republicano, não fui florianista¹, não fui custodista², não fui hermista³, não me meti em greves, 

nem em coisa alguma de reivindicações e revoltas; mas morri na santa paz do Senhor quase sem pecados 

e sem agonia. 

Toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois de minha 

morte um sossego, uma calma de vida que não sou capaz de descrever, mas que pressenti pelo 

pensamento, graças à doutrinação das seções católicas dos jornais. Nunca fui ao espiritismo, nunca fui aos 

“bíblias”, nem a feiticeiros, e apesar de ter tido um filho que penou dez anos nas mãos dos médicos, 

nunca procurei macumbeiros nem médiuns. 

Vivi uma vida santa e obedecendo às prédicas do Padre André do Santuário do Sagrado Coração de 

Maria, em Todos os Santos, conquanto as não entendesse bem por serem pronunciadas com toda 

eloquência em galego ou vasconço. 

Segui-as, porém, com todo o rigor e humildade, e esperava gozar da mais dúlcida paz depois de minha 

morte. Morri afinal um dia destes. Não descrevo as cerimônias porque são muito conhecidas e os meus 

parentes e amigos deixaram-me sinceramente porque eu não deixava dinheiro algum. É bom, meu caro 

Senhor Doutor Prefeito, viver na pobreza, mas muito melhor é morrer nela. Não se levam para a cova 

maldições dos parentes e amigos deserdados; só carregamos lamentações e bênçãos daqueles a quem não 

pagamos mais a casa. 

Foi o que aconteceu comigo e estava certo de ir direitinho para o Céu, quando, por culpa do Senhor e 

da Repartição que o Senhor dirige, tive que ir para o inferno penar alguns anos ainda. 

Embora a pena seja leve, eu me amolei, por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é 

da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente as 

ruas. Vamos ver por quê. Tendo sido enterrado no cemitério de Inhaúma e vindo o meu enterro do Méier, 

o coche e o acompanhamento tiveram que atravessar em toda a extensão à Rua José Bonifácio, em Todos 

os Santos. 

Esta rua foi calçada há perto de cinquenta anos a macadame e nunca mais foi o seu calçamento 

substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e larguras, por ela afora. Dessa forma, um pobre 
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defunto que vai dentro do caixão em cima de um coche, que por ela rola, sofre o diabo. De uma feita, um 

até, após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife, vivinho da silva, tendo ressuscitado com o 

susto. 

Comigo não aconteceu isso, mas o balanço violento do coche machucou-me muito e cheguei diante de 

São Pedro cheio de arranhaduras pelo corpo. O bom do velho santo interpelou-me logo: 

— Que diabo é isto? Você está todo machucado! Tinham-me dito que você era bem-comportado — 

como é então que você arranjou isso? Brigou depois de morto? 

Expliquei-lhe, mas não me quis atender e mandou que me fosse purificar um pouco no inferno. 

Está aí como, meu caro Senhor Doutor Prefeito, ainda estou penando por sua culpa, embora tenha tido 

vida a mais santa possível. Sou, etc., etc.” 

 Posso garantir a fidelidade da cópia e aguardar com paciência as providências da 
municipalidade. 

 

Glossário: 

1-florianista: referente aos apoiadores de Floriano Peixoto (primeiro vice-presidente da 1ª República 

e, posteriormente, Presidente do Brasil); 

2- custodista: referente aos apoiadores de Custódio de Melo (militar da Marinha do Brasil que liderou 

a Revolta da Armada contra Deodoro da Fonseca); 

3- hermista: referente aos apoiadores de Hermes da Fonseca (8º presidente do Brasil, foi militar do 

exército e também sobrinho do primeiro presidente brasileiro Deodoro da Fonseca) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Capa da Revista Careta, onde foi publicada a crônica de Lima Barreto, em 1920: 



 
Ruy – Sejam Brabos! 
Seabra – Brabos não sejam! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBS: A caricatura mostra o painel da Revolução Sertaneja, ocorrida na Bahia. Os 

revolucionários foram movidos pelo embate entre dois oponentes políticos que brigavam 
nas eleições baianas de 1920: Ruy Barbosa e J.J. Seabra, que usaram o movimento com 
fins eleitorais. 

 

1- Observando a capa da Revista Careta e o teor da crônica de Lima Barreto, como 

podemos definir o perfil tanto da publicação quanto da crônica? Justifique. (0,1) 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- Pelo discurso do “defunto”, Lima Barreto define o aspecto religioso e político dos 

habitantes do subúrbio da época, mostrando de que maneira o povo se deixava levar 

pelos discursos oficiais e se alienava politicamente. Destaque do texto esse perfil 

político-religioso de Antonio da Conceição e mostre de que modo, segundo o texto, o 

povo era convencido a aceitar o discurso oficial vigente. (0,2) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- O problema-chave da crônica revela o abandono da municipalidade em relação a 

determinados lugares da cidade. Descreva o problema-chave e problematize a questão 

a partir dos dados presentes na crônica.(0,2) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



4- A Primeira República sustentou-se pelo lema positivista  - “Ordem e progresso” - 

presente na bandeira do país, abafando toda e qualquer desordem de índole 

revolucionária. Podemos observar como o discurso do defunto, ironicamente, é 

pautado no lema republicano. Como isso se evidencia na crônica? (0,2) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

    5- Leia o trecho do romance de Lima Barreto, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá: 

“Se considerarmos a topografia do Rio, havemos de ver que as condições do meio físico 

justificam o que digo. As montanhas e as colinas afastam e separam as partes 

componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de 

locomoção pública ainda é difícil e demorado ir-se do Méier e Copacabana; gastam-se 

quase duas horas. Mesmo do Rio Comprido a Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, 

o dispêndio não será muito menor. São Cristóvão é quase nos antípodas de Botafogo; e a 

Saúde, a Gamboa, a Prainha, graças àquele delgado cordão de colinas graníticas – 

Providência, Pinto, Nheco – ficam muito distantes do Campo de Santana, que está na 

vertente oposta; mas com o aperfeiçoamento da viação, abertura de túneis etc., todos os 

inconvenientes ficarão sanados.” 

 

  Considerando o trecho do romance de Lima Barreto e a temática apresentada na 

crônica, faça uma análise das principais questões da topografia do Rio de Janeiro, 

relacionando o subúrbio da época de Lima Barreto ao dos dias atuais. (0,3) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


