
isMênia de liMa Martins   13

A CAPITAL FEDERAL E OS IMIGRANTES EM REGISTROS LITERÁRIOS

RIO DE JANEIRO 1890-1920
IsmênIa de LIma martIns

RIo DE JANEIRo– CAPITAL FEDERAL

A Região Guanabarina foi ocupada pelos portugueses desde os remotos tempos coloniais 

por razões estratégicas de defesa, que na conjuntura da luta contra os franceses culmina-

riam com a fundação, em 20 de janeiro de 1565, de uma vila fortificada entre os morros Cara 

de Cão e Pão de Açúcar, que levaria o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Dois anos depois, em 10 de março de 1557, o Governador Geral transferiria a vila e fun-

daria a cidade, com o mesmo nome no morro do Castelo. Sua ocupação e desenvolvimento 

foram incentivados pela Metrópole, primeiramente por razões defensivas, uma vez que os 

planos de invasão da região por franceses, e também por holandeses, perduraram ao longo 

do século XVII. Tal situação estendeu-se até ao século XVIII, quando os franceses, comanda-

dos por Duclerc e Duguay-Trouin invadiram o Rio de Janeiro respectivamente em 1710 e 1711. 

Para além deste aspecto tão relevante nos primórdios da colonização, é importante 

destacar que a localização privilegiada da cidade serviria de múltiplas formas aos planos 

expansionistas lusitanos no continente. Particularmente, após a extensão dos domínios por-

tugueses na região sulina, com a fundação da Colônia de Sacramento, e a expansão para o 

interior após a descoberta das Minas, o Rio de Janeiro se revestiria de grande importância, 

não apenas estratégica, mas também econômica e política.

Assim, em 1763, ocorreu a transferência da capital do Estado do Brasil de Salvador para 

o Rio de Janeiro, fato que pode ser compreendido como reflexo das atividades mineradoras 

e dos conflitos na região do rio da Prata. 

Desde então, a região fluminense vivenciou a ocupação efetiva de muitos de seus terri-

tórios ao longo do caminho das minas, mas foi na cidade do Rio de Janeiro que os principais 

efeitos da produção aurífera se inscreveram. Atendendo as exigências da Coroa, zelosa no 

controle do contrabando de metais e pedras preciosas, a capital tornou-se o único porto 

de exportação desses produtos no sudeste e ali se desenvolveu um diversificado comercio 

importador que abastecia a região mineira de utensílios e alimentos.

O embelezamento do Rio de Janeiro ocorrido durante a administração de D. Luís de 

Vasconcelos e Souza (1779-1790) com a colaboração do Mestre Valentim, cujas obras sobre-

vivem em nossos dias, reflete a prosperidade daquela conjuntura. 
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Em 1808 com a vinda da família real para o Brasil a cidade conheceu um período de gran-

de incremento populacional e desenvolvimento urbano para atender as demandas por equi-

pamentos sociais e serviços inerentes a condição de sede da corte e do império português. 

Tal situação seria mantida pelo Rio no pós-independência e inúmeros registros so-

bre as potencialidades do país e a beleza esplendorosa da Guanabara produzidos por 

europeus, comerciantes, naturalistas, exploradores e artistas, sobretudo franceses, in-

gleses, austríacos e alemães, se estenderiam, a partir do período joanino, ao longo de 

todo o século XIX. Não lhes escapava, no entanto, as dificuldades ao progresso do país e 

consequentemente à sua capital devido aos limites impostos pela economia exportado-

ra, monocultora e escravista vigente.

O último quartel do século XIX colocaria em pauta a longa transição para o fim da 

escravidão e a imperiosa necessidade de introduzir trabalhadores livres no Brasil, reve-

lando-se claramente a clara opção por mão de obra europeia conforme o ideal de bran-

queamento das elites brasileiras inspirados pelas teses cientificistas em voga na época.

 A partir de 1889, os tempos republicanos trariam novos ares à cidade ansiosa por 

vestir-se à europeia, e a adoção do trabalho livre seria facilitada pela entrada maciça de 

imigrantes europeus, no período conhecido como Grande Imigração.

Os novos tempos republicanos coincidiram com a primeira fase dos chamados esfor-

ços industrializantes no Brasil, processo típico de substituição das importações motivado 

pelas dificuldades do comércio exterior e das manipulações cambiais que oneravam os 

produtos estrangeiros. 

O Rio de Janeiro, nessa época constituía-se em um mercado consumidor de primeira 

grandeza no país, em boa parte devido à presença da máquina administrativa, o que por si 

só promoveria o desenvolvimento comercial, industrial e de serviços sustentados por seto-

res médios urbanos em expansão. 

No Brasil, seu porto destacava-se por ser o mais moderno e aparelhado para o comércio 

transatlântico ou de cabotagem, garantia o acesso às matérias primas e às maquinarias ne-

cessárias à produção. Tais transações eram facilitadas pela condição que desfrutava a cida-

de de maior centro financeiro, sediando o Banco do Brasil, os principais bancos estrangeiros 

e a Bolsa de Valores.1

Além disso, o projeto modernizador da Capital Federal que envolveu a cidade do Rio de 

Janeiro num ritmo febril de desmontes e obras, ampliou consideravelmente o mercado de 

trabalho da construção civil. 

1 LOBO, 1978: 463, nota 169. 
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Da mesma forma, os setores de serviços como transportes e iluminação, sob impulso do 

capital estrangeiro, alargaram-se de modo expressivo. 

Tal conjuntura criou um quadro favorável à absorção da mão-de-obra estrangeira. Além 

disso, os imigrantes, em sua maioria, provenientes da área rural, sentiram-se atraídos pela 

cidade grande, onde as oportunidades de trabalho e de salário eram maiores. 

Importante ressaltar que as migrações internas intra e inter-regionais também engros-

saram os contingentes populacionais da cidade do Rio de Janeiro. Pesquisas sobre rela-

ções de portugueses com espanhóis e italianos utilizando-se de fontes eclesiásticas, como 

os registros de casamento, evidenciam a presença de migrantes fluminenses e de vários 

estados do país, convivendo nas freguesias centrais com imigrantes de várias procedên-

cias e com eles estabelecendo laços de matrimônio.2 

Assim, a cidade do Rio de Janeiro absorveu um contingente expressivo de mão-de-o-

bra que chegava ao seu porto. Além dos estabelecimentos industriais, sobretudo os têx-

teis que possuíam várias unidades de produção com mais de mil operários, a construção 

civil, em franca expansão no período, também criou oportunidade para trabalhadores 

especializados como carpinteiros, ferreiros, soldadores, canteiros, estuqueiros, etc. Os 

não qualificados se empregavam nos transportes, comércio, como caixeiros, vendedores 

ambulantes, carroceiros, etc.

oS IMIGRANTES

No Brasil da virada do século XIX para o XX houve considerável aumento da população es-

trangeira, conforme assinalam os censos de 1872 e 1920. O primeiro registrou que no total da 

população de 9.930.478 indivíduos, os estrangeiros eram 382.041. Pouco mais de quatro dé-

cadas depois, aquele número elevou-se à 17.318.556, enquanto o de estrangeiros 1.279.063.3 

Quanto aos últimos, uma análise imediata dos números revela o considerável aumento, ab-

soluto e proporcional, deste contingente no conjunto da população, fato que se explica pelo 

citado período compreender a fase áurea da Grande Imigração.

No caso brasileiro, o aumento expressivo do número de imigrantes não se apresentou 

como decorrência dos esforços da política imigratória desenvolvida pelo governo imperial, 

que, desde seu início esteve subordinada aos interesses escravistas. São nas condições con-

junturais que se encontram as melhores explicações para tal fato.

2 MARTINS in MENEZES et alii, 2013; 2012.

3 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brasil 
(1920). Rio de Janeiro: Tipografia da Estatística, 1923, v. 1, p. 83.
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 De um lado, as profundas modificações econômicas ocorridas na Europa em função 

do desenvolvimento do capitalismo no campo, liberando grandes contingentes de mão de 

obra e criando um verdadeiro exército de despossuídos. De outro, a expansão imperialista 

e o desenvolvimento tecnológico que resultou na revolução dos transportes, diminuindo a 

distância entre os continentes com a navegação a vapor.

Nesse ambiente de transformações, a emigração tornou-se um grande negócio susten-

tado por um conjunto amplo de protagonistas, como companhias de contratação e navega-

ção, armadores, capitães de navios e agentes locais, além de uma rede de apoio envolvendo 

quadros políticos de diferentes instâncias.4 

No Brasil, a imigração subsidiada pelo governo e por particulares, majoritariamente, 

resultou na entrada de diferentes grupos europeus, destacando-se italianos, portugueses 

e espanhóis. 

Apesar da entrada, pelo seu porto, de milhares de imigrantes das mais diversas ori-

gens, a Capital Federal, tinha sua feição multiétnica subjugada pelo caráter predominante 

e majoritário da população lusitana. Assim, os novos imigrantes forçosamente teriam de 

se relacionar com os portugueses, que em diferentes níveis socioeconômicos, logo após os 

brasileiros, controlavam a maior parte das posições vantajosas. 

As tabelas que se seguem permitem evidenciar o amplo leque de nacionalidades que 

integravam a população imigrante no Rio de Janeiro e perceber as alterações mais signifi-

cativas do período que compreende a Grande Imigração.

4 GONÇALVES, 2012. 
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tabela 1

Imigrantes por Nacionalidade 1872  

Nacionalidade  Nº  %

portugueses 55.933 66,37%

africanos escravos 10.973 13,02%

africanos livres 7.092 8,41%

Franceses 2.884 3,42%

italianos 1.738 2,06%

alemães 1.459 1,73%

espanhóis 1.451 1,72%

ingleses 966 1,15%

paraguaios 310 0,37%

suiços 275 0,33%

orientais 238 0,28%

chineses 225 0,27%

norte-americanos 211 0,25%

belgas 145 0,17%

argentinos 104 0,21%

austríacos 71 0,08%

dinamarqueses 54 0,06%

suecos 33 0,04%

holandeses 29 0,03%

bolivianos 26 0,03%

russos 14 0,01%

gregos 11 0,01%

peruanos 10 0,01%

Japoneses 09 0,01%

persas 08 – 0,01%

húngaros 05 – 0,01%

turcos 03 – 0,01%

Mexicanos 02 – 0,01%

total 82.279 100%

Fonte: recenseamento de 1872

Imigrantes por Nacionalidade 1920

Nacionalidade  Nº  %

portugueses 172.338 72,07%

italianos 21.929 9,17%

espanhóis 18.221 7,62%

turcos-árabes 6.121 2,56%

Franceses 3.538 1,48%

alemães 2.885 1,21%

ingleses 2.057 0,60%

russos 1.989 0,83%

austríacos 838 0,35%

suíços 612 0,26%

belgas 459 0,19%

outros europeus 2.446 1,02%

argentinos 1.551 0,65%

norte-americanos 1.066 0,45%

uruguaios 584 0,25%

outros americanos 891 0,37%

chineses 464 0,19%

Japoneses 244 0,10%

outros asiáticos 447 0,17%

africanos 352 0,15%

oceania e não 
identificanos

99 0,04%

total 239.131 100%

Fonte: recenseamento de 1920
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 A primeira evidência diz respeito ao número de portugueses que cresce no período de 

55.933 para 172.338. O crescimento superior a três vezes, em termos absolutos, não equiva-

le ao crescimento percentual, pois como se pode perceber vários outros grupos, particu-

larmente os italianos e os espanhóis, no citado período, tiveram um aumento considerável 

constituindo-se, respectivamente, como segundos e terceiros em participação. 

No primeiro quadro ressalta, ainda, logo após os portugueses, a identificação de africa-

nos, escravos e livres, que em 1920 apresentavam um registro insignificante, revelando a 

inexistência de correntes migratórias africanas no pós-abolição. Apesar disso, através dos 

afrodescendentes a população negra, em geral despossuída, integrando a classe trabalhado-

ra participou de vários capítulos da história local ao lado dos imigrantes. 

De uma maneira geral, todos os outros grupos cresceram sua participação em termos 

absolutos, mas, o aumento proporcional não foi significativo. Em alguns casos, ainda que 

o número absoluto se eleve, a proporção diminui, tal é o caso, por exemplo, dos ingleses. 

Todavia com relação aos britânicos, é necessário observar que, nas primeiras décadas do 

século XX, sua visibilidade social independia dos números, pois controlavam os setores de 

serviços urbanos (transporte, eletricidade, etc.) além de ocuparem posições de destaque 

na vida comercial e financeira. 

Ademais chama atenção a presença dos Turcos-Árabes que se apresentam como o 4º 

grupo, ainda em 1920, com 6.121 indivíduos enquanto somente 03 eram registrados em 

1872. Esses imigrantes dedicados, preferencialmente, ao comércio dariam a origem a uma 

colônia de fortes laços identitários. 

Finalmente, a análise quantitativa permite concluir que os portugueses detinham uma 

maioria esmagadora no conjunto da população estrangeira, em torno de 72%. Ressalta, 

ainda, que eram secundados pelos italianos e espanhóis com eles constituindo mais de 

88% do total de imigrantes. Tal evidência numérica mostra a expressão dos fluxos migra-

tórios das populações mediterrâneas e a análise de outros corpos documentais como os 

registros do comercio ambulante e assentamentos eclesiásticas, como os livros de registro 

de casamento e batismo entre outros,5 revelou que mantiveram formas variadas de socia-

bilidade em torno de interesses comuns.

 Importante atentar para o fato de que portugueses, italianos e espanhóis teriam na 

identidade mediterrânea um fator de aproximação cultural. Ainda que estrangeiros, entre 

si não se consideravam estranhos, e a convivência nas aludidas freguesias facilitava a socia-

lização dos grupos promovendo parcerias no trabalho e tecendo novas redes de parentela.

5 MARTINS, 2013 (no prelo). 
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Em diferentes artigos tenho enfrentado a problemática de mapear a presença de portu-

gueses, italianos e espanhóis nas diferentes freguesias da Capital Federal, principalmente 

as da região central da cidade, assim como as relações socioeconômicas estabelecidas por 

eles no mundo do trabalho através das já referidas fontes.6 Neste artigo, porém, tentaremos 

apreender as formas de sociabilidades estabelecidas por esses grupos de imigrantes medi-

terrâneos privilegiando os registros literários. 

A CIDADE E oS IMIGRANTES EM REGISTRoS LITERáRIoS 

Crônicas e romances são fontes inesgotáveis para o historiador, mesmo considerando-se as 

armadilhas da narrativa. Respondem a varias questões, instigam os pesquisadores e delas se 

inferem sinais, sombras, vestígios do cotidiano ficcionalizado indícios de novos caminhos 

para produção de novos conhecimentos.

A literatura nos primeiros anos da república foi indiscutivelmente uma instancia privi-

legiada para discussão da cidade, principal personagem de autores como Olavo Bilac, Coe-

lho Neto, Lima Barreto, João do Rio, Luís Edmundo, entre outros. Em seus textos, muito 

mais do que um cenário ela emerge plena de contradições: os diversos grupos sociais afir-

mam territorialidades particulares, os conflitos entre classes se evidenciam, assim como 

a multietnicidade colore as ruas. Esses autores e é importante frisar, mais uma vez, que 

mesmo se tratando de ficção expõem a fundo em seus romances e também nas crônicas 

a micropolítica do cotidiano. 

A presença de imigrantes no Rio de Janeiro na conjuntura da Grande Imigração inscre-

veu-se fartamente na produção literária e jornalística carioca. Lima Barreto (1881-1922) e 

João do Rio (1881-1921), por exemplo, dois dos principais cronistas da cidade vão destacá

-los no burburinho das ruas. A presença de imigrantes no Rio de Janeiro na conjuntura da 

Grande imigração inscreveu-se expressivamente na produção literária e jornalística carioca. 

Lima Barreto (1881– 1922) e Joao do Rio ( 1881-1921 ),por exemplo, dois entre os principais cro-

nistas das cidades vão destaca-los no burburinho das ruas. Contemporâneos e portadores 

de origens sociais e trajetórias de vida bastante diferenciadas, testemunham o cotidiano da 

Capital Federal, revestidos de profunda crítica social, que independente de seus alinhamen-

tos políticos servem hoje de fonte privilegiada para os historiadores.

6 MARTINS in Menezes, 2013; MARTINS, texto apresentado no IHGB, 2013; MARTINS e outros, 2007. 
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Em A pintura das ruas, por exemplo, João do Rio descreve seu passeio dominical em 

busca d’os pintores anônimos, os pintores da rua, os heróis da tabuleta, os artistas da arte 

prática,7 que decoravam diferentes estabelecimentos comerciais. Com estilo fluente, mas, 

sobretudo, elegante, descreve o instigante encontro com a arte popular cujo conhecimen-

to lhe parecia inédito, pois, nunca tinha merecido sua atenção. Assim era o caso dos maca-

cos trepados em pipas de Paraty decorando os botequins ou mulheres com molhos de trigo 

na mão apainelando os interiores das padarias.8 

Após discorrer sobre as composições de marinhas, onde os artistas populares afirma-

vam sua individualidade pintando a Guanabara, e sobre as grandes telas que ilustravam 

estabelecimentos mais importantes, o autor chega à arte patriótica que se apressa em de-

finir: A arte patriótica, ou antes regional, dos pintores da calçada é o desejo, aliás louvável, 

de reproduzir nas paredes trechos de aldeia, trechos do estado, trechos da terra em que o 

proprietário da casa, ou o pintor, viu a luz.9

No texto o autor destaca o exemplo do botequim de um espanhol:

Entremos neste botequim, aqui à esquina da Rua da Conceição. Vais 

conhecer o Colon, pintor espanhol. Colon tem estilo: este painel é um 

exemplo. Que vês? Uma paisagem campestre, arvoredo muito verde, e 

lá ao fundo um castelo com a bandeira da nacionalidade do dono da 

casa. É sempre assim.10

A citação que serve para demonstrar a prática generalizada da decoração de estabeleci-

mentos, independentemente do seu gênero ou importância, indica a participação de espa-

nhóis nos ofícios da arte popular, e como proprietário de botequim em Sacramento, zona 

bem movimentada da cidade. Além disso, evidencia uma afirmação identitária do grupo no 

recurso às imagens da terra de origem e ao pavilhão nacional, como elementos de decora-

ção. Considerando tratar-se de uma região de forte influencia portuguesa pode-se concluir 

pela construção de uma sociabilidade própria entre esses grupos.

Da mesma forma, na crônica dedicada aos Músicos Ambulantes confirma-se a presença 

dos espanhóis como proprietários de botequins e assinala-se que a música, também desem-

penhava importante papel no estreitamento de laços de origem. 

7 RIO, 1997: 93.

8 RIO, 1997: 94.

9 RIO, 1997: 94.

10 RIO, 1997: 94.
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Oh! Eu conheci nessas baiucas rumorejantes, onde a populaça vive atraí-

da pela música, até um globe-trotter! Era um veneziano de vinte e três 

anos, Rafael Angelo, tenor. Nos botequins em que os proprietários eram 

portugueses cantava o rebola a bola, nos estabelecimentos espanhóis o 

caballero di gracia me llaman, e, lindo, conquistador, com olhares mortos 

das mulheres, era uma delícia ouvi-lo, derreando os braços para os lados, 

como cansado de abraçar, a cantar: Fra le donme tu sei la piú...11

O tom alegre e descontraído sobre as músicas e as pinturas populares, não é comum 

a todas as crônicas de João do Rio onde, muitas vezes, a voz do autor ecoa em denún-

cias, e clama por justiça, mesmo quando o faz através de um personagem. Tal é o caso da 

narrativa sobre a situação dos trabalhadores na Ilha da Conceição, em Niterói, no texto 

denominado A fome negra.

Nele relaciona a riqueza mineral existente, pois ali havia um grande depósito de manga-

nês e um depósito de carvão, que contrastavam com as condições desumanas vivenciadas 

pelos trabalhadores daquela atividade extrativa. Trabalhavam dez horas por dia com peque-

nos intervalos para as refeições, e sobre o pequeno salário que ganhavam incidiam cerca de 

30% de desconto referente à comida e ao barracão onde dormiam. 

Quanto à origem dos trabalhadores afirmava: 

São quase todos portugueses e espanhóis que chegam da aldeia, ingê-

nuos. Alguns saltam da proa do navio para o saveiro do trabalho tre-

mendo, outros aparecem pela Marítima sem saber o que fazer e são ar-

rebanhados pelos agentes. Só têm um instinto: juntar dinheiro, a ambição 

voraz que os arrebenta de encontro às pedras inutilmente.12 

O autor relata, minuciosamente, suas observações, sobretudo, em relação ao rigor da 

fiscalização do trabalho em que o superintendente comportava-se como feitor. Reproduz 

vários diálogos que manteve com muitos desses trabalhadores que davam ênfase a pobreza 

da dieta e se queixavam dos gastos que tinham que fazer para satisfazer a fome ou saciar a 

sede do vinho que suavizava as saudades da terra natal. 

11 RIO, 1997: 94.

12 RIO, 169.
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Ainda na citada crônica, o escritor indaga a nacionalidade dos trabalhadores, os 

quais lhe responderam prontamente: “Portugueses... Na ilha há poucos espanhóis e ho-

mens de cor. Somos os fortes”.13 

É impossível não captar o grau de superioridade que os lusitanos se auto atribuíam. Tal 

resposta demonstra a existência de vieses hierárquicos nas relações interétnicas. A convi-

vência entre esses trabalhadores imigrantes era simultaneamente eivada de solidariedade e 

conflito, afinal disputavam os mesmos empregos e a simpatia dos nacionais, o que deveria 

estimular tanto relações de solidariedade como adesões ao movimento operário local em 

franco desenvolvimento no Rio de Janeiro de então, e ainda rivalidades entre grupos. 

Lima Barreto, no seu romance Numa e a Ninfa,14 em que narra a atabalhoada trajetória 

do deputado Numa Pompílio, elabora uma aguda critica às relações políticas na Primeira 

República. Ainda que deputados, senadores e governadores desfilem entre a Câmara e as 

mansões de Botafogo, a cidade destaca-se no enredo, irrompendo no texto e revelando no 

romancista o olhar profundo do cronista a quem não escapam as mazelas da metrópole. 

Assim, por exemplo, no trecho abaixo extraído do referido romance, a Cidade Nova, pas-

sagem obrigatória entre a Tijuca e São Cristovão, era descrita pelo autor da seguinte forma:

A Cidade Nova não teve tempo de acabar de levantar-se do charco que 

era; não lhe deram tempo para que as águas trouxessem das alturas a 

quantidade necessária de sedimentos; mas ficou sendo o depósito dos de-

tritos da cidade nascente, das raças que nos vão povoando e foram trazi-

das por estas plagas pelos negreiros, pelos navios de imigrantes, à força e 

à vontade. A miséria uniu-as ou acalmou-as ali; e elas afloram com eviden-

cia. Ela desfez muito sonho que partiu da Itália e de Portugal em busca de 

riqueza; apesar do contrapeso, muita fortuna se fez ali, para continuar a 

alimentar e excitar esses sonhos. 

No trecho acima, o cronista atesta a multietnicidade do Rio de Janeiro de maneira mui-

to particular, estabelecendo um nexo entre os navios negreiros e os dos imigrantes, numa 

conjuntura em que o ideal de branqueamento se impunha e muitos intelectuais saudavam 

veementemente a limpeza étnica da capital federal. 

Ademais, evidencia que mesmo um ambiente de pobreza poderia ensejar a constituição 

de fortuna como no caso das habitações coletivas, fontes de enriquecimento de seus pro-

13 RIO, 173.

14 BARRETO, 2001: 450-451. 
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prietários, não raras vezes portugueses que exploravam outros imigrantes e trabalhadores 

nacionais, tal como o João Romão, cuja saga foi registrada na obra prima do naturalismo 

brasileiro de autoria de Aluísio de Azevedo.15 

Outro trecho de Lima Barreto, desta mesma obra serve às analises deste estudo:

Em geral era e ainda é a população de cor, composta de gente de fracos 

meios econômicos, que vive de pequenos empregos; portanto que pro-

cura habitação barata nas proximidades do lugar onde trabalha /.../ des-

de porém, que a ela se vieram juntar os imigrantes italianos e outros de 

demais procedências vivendo de pequenos ofícios, pelas mesmas razões 

eles a procuram.

 Já se vê, pois, que ao lado da população de cor, naturalmente numerosa, há 

uma grande e forte população branca, especialmente de italianos e descen-

dentes. Não é raro ver-se ali naquelas ruas valentes napolitanos a sopesar 

na cabeça fardos de costura que levam a manufaturar em casa; e a marcha 

esforçada faz os seus grandes argolões de ouro balançarem nas orelhas /.../ 

e de manhã muito antes que o sol se levante, daquelas medíocres casas, 

daquelas tristes estalagens, saem vendedores de jornais com suas correias 

e a bolsa a tiracolo que são seu distintivo, saindo também peixeiros e ven-

dedores de hortaliças com os cestos vazios. 

O texto ressalta que no cotidiano movimentado da Capital Federal, particularmente do 

pós-abolição e das primeiras décadas do século XX, os afrodescendentes conviviam com 

os imigrantes também no espaço do habitar, unidos ora pela miséria, divididos ora pelos 

conflitos no mundo do trabalho, pelo atraso no aluguel dos casebres miseráveis, da dívida 

na quitanda, ou pelo pesado fardo do preconceito racial. 

Importante, ainda, assinalar o destaque atribuído aos italianos pelo autor. A historiogra-

fia, inclusive aquela produzida por brasilianistas italianos, tem minimizado o papel desses 

imigrantes no Rio de Janeiro, tendo em conta os números acachapantes do fluxo imigratório 

daquele país para São Paulo. Varias obras gerais sobre imigração no Brasil limitam-se a es-

tudar o caso de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, omitindo o Rio de Janeiro o 

apresentando uma simples menção.16 

15 AZEVEDO, 2009. 

16 FAUSTO, 1999. Nessa obra o capítulo dedicado à imigração italiana não trata do Rio de Janeiro. Por outro 
lado em ROIO, 1990, registra-se uma simples menção à reduzida colônia de Italianos do Rio de Janeiro.
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No entanto, estudos específicos sobre Rio de Janeiro vêm demonstrando a importân-

cia deste grupo no conjunto geral da população imigrante da cidade, por se constituir em 

segundo contingente estrangeiro em número em todos os municípios fluminenses.17 Além 

disso, tem se evidenciado através de várias fontes a visibilidade social deste grupo tal como 

atesta o trecho citado.

Já na crônica Manel Capineiro, publicada na Revista Era Nova, em 28 de agosto de 1915, 

Lima Barreto registra a labuta diária de carvoeiros e lenhadores de diversas nacionalidades, 

mas, sobretudo, portugueses e negros, como o Tutu, cujo apelido fazia jus ao seu modo de 

ganhar a vida, pois além de carvoeiro das bandas de Irajá, “aceitava e endossava letras sem 

nem saber ler e escrever.” 

Ao fim do dia de trabalho Tutu ia ter ao armazém do senhor Antonio do açougue, “um ilhéu 

falador, bondoso, cuja maior parte da vida se ocupou em ser carniceiro”. Lá encontrava-se 

também com Parafuso, “um preto domador de cavalos e alveitar estimado” e Manel Carpinei-

ro, que trabalhava entre outras coisas, como vigia de um capinzal. Capineiro possuía Estrela e 

Moreno, bois que amava como se fossem sua família que ficou perdida em Portugal:

Manel capineiro é português e não esconde as saudades que tem do seu 

Portugal, do seu caldo de unto, das suas festanças aldeãs, das suas lutas 

a varapau: mas se conforma com a vida atual e mesmo não se queixa das 

cobras que abundam no capinzal.18

Nessa crônica, como também no trecho do romance citado acima, destaca-se ainda a 

luta pela sobrevivência dos envolvidos, a convivência que o mundo do trabalho provoca for-

çadamente: a proximidade no habitar, no lazer. As rivalidades, os preconceitos não separam, 

ao contrário integram o cotidiano. 

Interessante observar como nos diferentes textos, Lima Barreto preocupa-se com os la-

ços identitários dos personagens. Assim, não são apresentados da forma generalizante que 

lhes é atribuída pela sociedade de acolhimento, como italianos e portugueses, mas sim con-

forme nos escritos acima, napolitanos e ilhéus.

Paradoxalmente, embora as fronteiras identitárias se afirmem, elas também se diluem 

no compartilhamento do dia a dia, das tragédias, como foi o caso do Manel Capineiro, cujos 

bois acabaram trucidados por um comboio. Capineiro, diante “da quase ruína de sua vida 

chorou como se perdesse um filho, uma mãe, e exclamou: Ai mô gado! Antes fora eu!....” Nes-

17 MARTINS, 2010. 

18 BARRETO, 1956: 189.
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te caso, considerando que a morte dos animais significava a impossibilidade de trabalhar 

compreende-se a dimensão atribuída ao acontecimento gerar de desespero e solidariedade.

Em outra crônica, Lima Barreto narra as vicissitudes de um mendigo espanhol,18 que 

chegou as folhas policiais denunciado como possuidor da respeitável quantia de seis conto 

de reis. Sem nominá-lo para poupá-lo de maiores exposições do que dele já haviam feito, 

narrou de maneira simpática sua história: trabalhador pobre que sentindo a cegueira avan-

çar pôs-se a esmolar. Vestia e comia o que lhe davam, não fumava, nem bebia, pois quem 

dá esmola a um pobre cheirando a cachaça? Assim vivia intensamente o seu oficio que foi 

aperfeiçoando: aprendeu a pedir mais dramaticamente aflautar, arranjou um cachorrinho e 

o seu sucesso na profissão veio. Seu problema residia apenas na dificuldade em guardar os 

seus recursos. Optou por trancafiar o dinheiro no banco... Cego de juízo e um mendigo rico! 

Em sua defesa contra os que se indignaram diante da fraude do cego próspero, Lima 

Barreto resgatou o ideário do imigrante: ele era espanhol, estrangeiro e tinha por dever vol-

tar rico. Um acidente qualquer tirou-lhe a vista, mas lhe ficou a obrigação de enriquecer. 

O autor termina expressando seus votos para que o mendigo volte a sua gloriosa Espanha 

compre uma casa de campo, que tenha um pomar com oliveiras e a vinha generosa. 

Lima Barreto captara o que seria para muitos o ideário do imigrante: trabalho, privação 

e poupança. Ao que parece, muitos imigrantes compartilharam esse drama pessoal/geracio-

nal de “ter que voltar rico”. 

A historiografia, todavia, vem pouco a pouco desvendando esses mitos que o avanço 

dos estudos vem permitindo rever, recuperando evidências de que a historia da imigração, 

inclusive no Brasil comportou muitos capítulos de doenças, miséria e fracasso

A GUISA DE CoNCLUSão

Embora tenham sido examinados apenas alguns excertos, tendo em conta os limites deste 

artigo, eles evidenciam a cidade como personagem, o pulsar da vida urbana materializado 

na experiência dos imigrantes e nacionais trabalhadores pobres apresentando-os com dig-

nidade, mesmo que com possíveis caricaturizações. 

Mais do que imigrantes e nacionais, são trabalhadores, é como tal que enfrentam uma 

conjuntura em que o capitalismo avançava velozmente sobre a sociedade brasileira pós

-abolição. Nesse sentido construíram uma experiência comum, conceito compreendido 

aqui na perspectiva thompsoniana de que a forma histórica de entendimento se processa 

num tempo posterior à própria experiência. 
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Como pudemos perceber, a literatura capta simultaneamente algumas formas de sociabi-

lidade tecidas por esses trabalhadores e partes do processo de construção de uma cultura em 

comum, inclusive os vieses hierárquicos que por vezes atravessavam as relações interétnicas. 

Essa cultura comum, fruto da experiência encarnada em tradições, sistemas de valores, 

ideias e formas institucionais, foi importante para o desenvolvimento e constituição do mo-

vimento operário no Rio de Janeiro, onde as identidades nacionais pouco ou nada importa-

vam. Eram como trabalhadores que italianos, espanhóis, portugueses e nacionais brancos 

ou afrodescendentes se organizariam. 

Finalmente os textos ressaltam que apesar da predominância portuguesa, a multietni-

ciadade, espraiada no todo social, assumia visibilidade destacada nos registros literários.
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