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Resumo

Este artigo apresenta considerações sobre um grande nome da literatura sergipana, um acadêmico
que se destacou na Faculdade de Direito, em Recife; aliás, acerca de um representante da terceira
geração romântica brasileira (poesia) que, embora não seja tão destacado, possui obras e
características marcantes para tal período literário. Os objetivos deste trabalho são: apreciar a
trajetória erudita do poeta e jurista Tobias Barreto, apresentar excertos de poemas e relatar sobre
temas presentes nas obras escritas pelo autor, e assinalar o desconhecimento de muitos acerca das
ideias suntuosas desse intelectual. A pesquisa bibliográfica foi usada na abordagem. Apresenta-se
como desfecho de tal estudo estas descobertas: a versatilidade crítica de Tobias Barreto acerca de
impasses do século XIX, a multivalência poética do escritor, a intelectualidade explícita em áreas
distintas do conhecimento, e reconhecimento moderado para o poeta.

Palavras-chave: Tobias Barreto. Literatura. Romantismo.

Abstract

This article presents considerations about a great name of Sergipe literature, an academic who stood
out at the Law Faculty in Recife; in fact, about a representative of the third Brazilian Romantic
generation (poetry) that, although not as prominent, has outstanding works and features for such
literary period. The objectives of this work are: to appreciate the classical trajectory of the poet and
jurist Tobias Barreto, to present excerpts quotations from poems and reporting on topics present in
works written by the author, and to note the lack of many about the sumptuous ideas of this
intellectual. Bibliographical research was used in approach. The findings of this study are as follows:
Tobias Barreto’s critical versatility about nineteenth-century impasses, the writer’s poetic multivalence,
explicit intellectuality in distinct areas of knowledge, and moderate recognition for the poet.

Keywords: Tobias Barreto. Literature. Romanticism.

Resumen

Este artículo presenta consideraciones sobre un gran nombre de la literatura sergipana, un académico
que se destacó en la Facultad de Derecho, en Recife; por otra parte, acerca de un representante de la
tercera generación romántica brasileña (poesía) que, aunque no es tan destacado, posee obras y
características marcantes para tal período literario. Los objetivos de este trabajo son: apreciar la
trayectoria erudita del poeta y jurista Tobias Barreto, presentar extractos de poemas y relatar sobre
temas presentes en las obras escritas por el autor, y señalar el desconocimiento de muchos acerca de
las ideas suntuosas de ese intelectual. La investigación bibliográfica se utilizó en el enfoque. Se
presenta como desenlace de tal estudio estos descubrimientos: la versatilidad crítica de Tobias
Barreto sobre impasses del siglo XIX, la multivalencia poética del escritor, la intelectualidad explícita
en áreas distintas del conocimiento, y el reconocimiento moderado para el poeta.

Palabras clave: Tobias Barreto. Literatura. Romanticismo.

INTRODUÇÃO

Evidencia-se que Tobias Barreto de Menezes, a princípio, dominou as Letras e, posteriormente, a
Jurisprudência. Ele nasceu em 07 de junho de 1839, na Vila de Campos do Rio Real (atualmente é a
cidade sergipana Tobias Barreto), e teve como pais Pedro Barreto de Menezes e Emereciana Barreto
de Menezes. Concernentemente às profissões, além de ele ter sido professor, também foi poeta,
jornalista, deputado e jurista brasileiro. Ressalta-se que foi o líder do movimento intelectual, poético,
crítico, filosófico e jurídico − a Escola do Recife − o qual agitou a Faculdade de Direito do Recife (nos
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dias hodiernos, a Faculdade é consagrada como “A Casa de Tobias”). É importante destacar ainda
que ele se dedicou de 1871 a 1882 à advocacia, e ao final da passagem por Escada, cidade
interiorana do estado de Pernambuco, exerceu a função de Juiz Municipal Suplente.

É possível afirmar que Tobias Barreto é um dos intelectuais brasileiros, do século XIX, cujas
ideologias são extremamente conceituadas. Ele, pois é referencial para alguns nas atividades as
quais se destacou em diferentes situações da vida. Conforme as ideias de Romero (2001, p. 219) “a
poesia, na primeira fase do Recife, de 1862 a 1870; a crítica de filosofia e de literatura, no período de
Escada, de 1871 a 1881; o direito, no último estádio recifense, de 1882 a 1889”. Assim sendo, com a
exposição de poemas distintos − cívicos, filosóficos, campestres, amorosos, satíricos, entre outros −
ele merece ser destacado na história da Literatura Brasileira. Entretanto, Veríssimo (1969, p. 223) o
avalia como um “sentimental, um orador sem algo da profunda ingenuidade da poesia alemã” e,
ainda, profere que a educação roceira e rudimentar se destacava nas produções de Tobias, e, por
esse motivo, o aspecto do homem campestre se sobressaía ao domínio do homem culto. Além disso,
Coutinho (1997) compreende a produção lírica tobiática como fútil, explorando que o livro de poesias
“Dias e Noites”, escrito em 1881, é sem valor e, que, caso Silvio Romero não enaltecesse seu amigo
e conterrâneo, as pessoas não iriam lembrar-se de Tobias Barreto. Afinal, comumente a crítica
compara a produção do poeta sergipano com o trabalho do poeta baiano, Castro Alves. Embora
alguns críticos expunham comentários não muito cordiais acerca das produções de Tobias Barreto, é
possível afirmar que diversas composições merecem prestígio, a exemplo da obra “Dias e Noites”,
pois contém vários temas e, essencialmente, abordagens heterogêneas do romantismo brasileiro.

À vista disso, os objetivos desse trabalho são: apreciar a trajetória erudita do poeta e jurista Tobias
Barreto, apresentar excertos de poemas e relatar sobre temas presentes nas obras escritas pelo
autor, e assinalar o desconhecimento de muitos acerca das ideias suntuosas desse intelectual.
Metodologicamente, para alcançá-los, foi usada a pesquisa bibliográfica – que é entendida como a
revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico (LAKATOS;
MARCONI, 2006).

Assim sendo, o estudo em questão trata de uma pesquisa exploratória (ou bibliográfica) cujas
características principais podem ser a naturalidade, a flexibilidade e a inovação.Esse tipo de pesquisa
é o primeiro passo para o pesquisador conhecer o objeto de estudo. Segundo Vergara (2000, p.47), a
pesquisa é exploratória, porque “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e
sistematizado”. Ademais, trata-se também de uma pesquisa bibliográfica porque “é um estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado”.

Segundo as ideias de Cervo e Bervian (1996), a pesquisa bibliográfica equivale ao procedimento
básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte acerca de
uma temática determinada. Com esse tipo de pesquisa, o pesquisador objetiva proporcionar maior
familiaridade com o problema, a fim de torná-lo mais compreensível, com a apresentação das teorias
e criação novas ideias.

É de suma importância escrever sobre a vida de Tobias Barreto e, consequentemente, registrar a
riqueza cultural da obra dele em virtude das características acadêmicas que ele possuía e,
especialmente, pela coragem e destreza para difundir discussões fundamentais para o século XIX e
que se tornam atemporais. Torna-se ululante, portanto, referenciar a amplitude dos pensamentos
desse sábio que dominou diferentes línguas (a latina e a alemã, por exemplo) e se diferiu no campo
do Direito e, ainda, exprimir o pouco reconhecimento das obras tobiáticas.

Em se tratando da estrutura do corpo do artigo, tem-se a “Introdução”, que apresenta informações
iniciais sobre a temática estudada, os objetivos planejados acerca do objeto de pesquisa, a
justificativa para esta produção, a metodologia escolhida, e ponderações sobre o estudo para a
comunidade acadêmica. Em seguida, é exposto o tópico “Vida, obras e ideias do erudito Tobias
Barreto de Menezes”, que evidencia acontecimentos e teorias fundamentadas sobre esse tema, com
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a divisão subsequente: “Um jovem das Letras em Sergipe”, que apresenta relatos introdutórios da
fase de Tobias Barreto em cidades sergipanas; “O mestiço resiliente e atuante de Direito no
Pernambuco”, que explora vivências acadêmicas, sociais e pessoais de Tobias Barreto em cidades
pernambucanas; “Algumas obras e principais temas abordados por Tobias Barreto”, que menciona
trechos de obras tobiáticas e exprime análises, destacando assuntos sobre os quais o poeta
escreveu; e “Feitos de governos sergipanos para o reconhecimento de obras de Tobias Barreto de
Menezes”, que disserta acerca de publicações organizadas e reconhecidas, em diferentes governos
sergipanos, para rememorar o patrimônio literário do escritor em pleito. Por fim, denotam-se as
“Considerações finais”, que visa retratar os resultados da pesquisa realizada.

1. VIDA, OBRAS E IDEIAS DO ERUDITO TOBIAS BARRETO DE MENEZES
1. Um jovem das Letras em Sergipe

Tobias Barreto de Menezes iniciou os estudos em Vila de Campos, local em que aprendeu as
primeiras letras com o professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos. Ele estudou Latim com o padre
Domingos Quirino de Souza, dedicando-se com tal aproveitamento. Ademais, concluiu os estudas da
Língua Latina em Lagarto-SE, com o padre Pitangueira. Em pouco tempo depois, passou a lecionar
essa disciplina em Itabaiana, cidade do Estado de Sergipe.

Depois de concluídos os estudos elementares, em que tive como professor
Manuel Joaquim de Oliveira Campos, fui a Estância, onde, matriculei-me na
aula de latim do Padre Domingos Quirino, depois Bispo de Goiás... Partindo
então para Lagarto a concluir o meu latim sob o magistério do Padre
Pitangueira; e aí estive a estudar até o mês de outubro de 1854, época em
que prestei exame de latinidade na cidade de Maruim, para ser substituto na
Cadeira de Latim do Lagarto... no ano de 1856, em novembro do qual tirei a
Cadeira de Latim de Itabaiana. Os anos de 57, 58 e 59 estive nessa vila.

(BARRETO, 1978, p. 13 e 14).

Distingue-se que, depois de dois anos – em 1861 –, Tobias Barreto seguiu para a Bahia porque
objetivava frequentar um seminário. Contudo, não se adaptou (diz-se que ele não tinha vocação firme)
e, por esse motivo, passou pouquíssimo tempo. Após o ocorrido, foi conviver com amigos que
residiam numa república na capital baiana. Aproveitou tal período para estudar Filosofia e outras
matérias e, depois de o dinheiro ter acabado, sem ter prestado os exames, voltou à vila sergipana de
onde saíra.

1. O mestiço resiliente e atuante de Direito no Pernambuco

Ao se refletir sobre a fase inicial de Tobias Barreto na capital pernambucana, é possível afirmar que o
período de adaptação não foi fácil. Durante o ano de 1863,ele se mudou para o Recife, pois tinha a
finalidade de ingressar na Faculdade de Direito, já que o ambiente naquela cidade era muito
intelectualizado e dominado pelos estudantes do curso jurídico. Cita-se como exemplos de
acadêmicos da época os seguintes intelectuais: Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves. Este
se tornou amigo de Tobias Barreto e, por tal razão, mantiveram duetos poéticos. Foi nessa época que
Tobias se submeteu ao concurso para ensinar Latim no Ginásio Pernambucano. Nesse concurso, ele
concorreu como Padre Félix Barreto de Vasconcelos e ficou em o segundo lugar. Já em 1867, ele
concorreu à vaga de professor de Filosofia para o mesmo Ginásio e, apesar de ele ter sido
classificado em primeiro lugar, não foi escolhido pelo fato de ele ser solteiro. Assim, o concurso
favoreceu José Soriano de Souza. É perceptível que a luta do sergipano continuava. Em 11 de
fevereiro de 1869, antes da colação de grau, ele se casou com Grata Mafalda dos Santos, no
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engenho do sogro, José Félix dos Santos.

Salienta-se que, ao terminar o Bacharelado, Tobias Barreto já era pai, e, em virtude da situação
financeira, pode-se dizer que a vida do escritor permaneceu complicada no Recife. No entanto, ele
possui uma imensa flexibilidade na tentativa de alcançar o sucesso, fundando um colégio particular,
trabalhando como redator e coproprietário de um jornal − “O Americano”.

Reforça-se que após a formatura, ele passou dez anos morando na pequena Escada, que ficava em
uma zona açucareira. Nessa cidade, Tobias aproveitou a tranquilidade do interior para o
desenvolvimento da atividade intelectual, provavelmente. Ele, por exemplo, aprendeu alemão e criou,
em 1874, um jornal cujo nome era “Um Signal dos Tempos”, no qual imprimiu vários artigos,
mantendo-o e revelando ao público leitor alguns autores alemães. Consequentemente,em 1875, ele
publicou algumas obras, a saber: “Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica”, que apresentava artigos
publicados na imprensa de Recife; “Deutscher Kampfer”; “Devaneio Literário”; e “Comarca de
Escada”.

Tobias Barreto morou em Escada aproximadamente dez anos. Voltou para o Recife, com
pouquíssima renda e com sérios problemas de saúde. Nesse período, houve uma tentativa para fazer
uma viagem ao exterior (Europa) com a finalidade de recuperar o estado de saúde, mas havia a falta
de recursos financeiros. Por isso, em Recife, foram abertas contribuições para o ajudar com os
dispêndios.

No que concerne à estadia de Tobias Barreto em Escada, segundo Lima (1986), além de ele publicar
o “Fundamento do Direito de Punir”, ascendeu o germanismo em caminho de cultura. Foi nessa
cidade onde Tobias aprimorou o conhecimento sobre Haeckel (reconhecido filósofo, professor e
artista alemão), aperfeiçoou posições filosóficas, e, ainda, traçou as coordenadas da revolução
espiritual que viria a deflagrar-se no país.

Há, ainda, outros acontecimentos que merecem certo destaque em Escada, como estes: a fundação
do Clube Popular Escadense, em 1877; nesse mesmo ano, a conquista da eleição como deputado
provincial (representante daquela cidade e do Partido Liberal) e, por conseguinte, na assembleia,
destaca-se com a brilhante oratória e apresentação de criação de projeto − o Partenogógio do Recife,
que seria uma escola superior, profissionalizante; a nomeação a Juiz Municipal Substituto, em 1880;
nesse mesmo ano, ele publicou artigos, ensaios e correspondências em diversos jornais da Alemanha
e de língua alemã editados no Brasil, como o “Germânia”, de São Paulo e a “Koseritz Deutsche
Zeitung”, de Porto Alegre e, ainda, continuou com a revista “Estudos Alemães”. Em consequência
disso, os contatos intelectuais com representantes brasileiros e alemães foram expandidos.

Entretanto, Tobias retornou ao Recife, no mês de agosto de 1881. Nesse ano, ele publicou o único
livro de poesia “Dias e Noites”. Em 1882, ele prestou o concurso para Professor universitário
Substituto da Faculdade de Direito do Recife. Isso originou um episódio inesquecível pelo fato de ele
ter se tornado um prospector para os discentes, com o desenvolvimento da “Escola do Recife”,
movimento que pode ser compreendido como polêmico entre os admiradores e críticos. Conforme a
narração de Aranha (1931), que era calouro na academia, Tobias Barreto influenciou com tamanha
intensidade jovens naquela situação:

Que deslumbramento! Não voltei a meus colegas. Fiquei por ali mesmo,
metido em algum canto da sala da Congregação, e saí acompanhando, como
uma pequena sombra, o Mestre. À noite, eu estava em sua casa em
Afogados. Nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto.

(ARANHA, 1931, p. 149-150)

Em 1883, ocorreu a publicação da primeira série de os “Estudos Alemães”, obra que, conquanto
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tenha sido criticada por alguns acreditarem que se tratava de paráfrases de autores alemães, difundiu
bastante os pensamentos germanistas. Em tal período, ele se tornou referência de intelectualidade no
Recife.Em 1884, foi lançado o livro “Menores e Loucos em Direito Criminal” (em 1886, essa obra foi
ampliada), que apresenta um estudo acerca do Artigo 10, do Código Criminal Brasileiro, seguido de
um apêndice sobre o fundamento do direito de punir. Em 1887 − praticamente nos últimos anos de
vida −, ele estava acometido a doenças, principalmente por uma lesão cardíaca.

Em 1889 (ano com dificuldades financeiras e agravamento do estado de saúde e, inclusive, o ano do
falecimento), ele deixou como legado para diferentes gerações uma monumental biblioteca com
aproximadamente duzentos títulos em alemão, de autores com os quais ele mantinha contato de leitor
e crítico, que foi segurada, posteriormente, pelo Governo e anexada à Faculdade de Direito do Recife.
Em 26 de junho daquele ano, aos cinquenta anos de idade, Tobias Barreto faleceu. Ele deixou a
esposa, nove filhos e o espólio. Diz-se que ele estava hospedado na casa de um amigo e lá
expressou as seguintes palavras: “Sentem-me. Quero morrer como um soldado prussiano”. Após tal
pedido, um dos maiores pensadores brasileiros, com a cabeça recostada ao braço do Dr. Luís
Ferreira Nascimento, respira o último suspiro. Em consonância com Neto (2010),o Brasil perdeu um
dos mais ilustres filhos, que morreu na mais pura pobreza de um ser.

Concernentemente ao sábio em jurisprudência, é elementar informar aspectos introdutórios dos
cursos de Direito no Brasil, ou seja, eles foram implementados em 11 de agosto de 1827 e,
solenemente, instalados em 15 de maio de 1828, em São Paulo e em Olinda. Pode-se afirmar que o
objetivo principal para aquela época era este: diplomar pessoas capazes de governar o Império com
fundamentos severos do absolutismo monárquico, sistema político e administrativo predominante nos
países da Europa entre os séculos XVI a XVIII. Isso oportunizou, no universo acadêmico, a
manifestação de militantes adversários ao pensamento vigente, adotado pela velha matriz do
pensamento da faculdade de Coimbra e do Reino. Ressalta-se, portanto, que Tobias Barreto, Sylvio
Romero, Clóvis Beviláqua e outros militantes combateram a rigidez de tais princípios coimbrãs, por
meio das ideologias e teorias, expostas em vários artigos, livros, textos, discursos e jornais
universitários, que foram desenvolvidos durante a vida acadêmica ou ao exercerem a profissão.

É possível afirmar que pensamentos, estudos e ideologias desse intelectual da Vila de Campos
contribuíram significativamente pelo fato de eles contestarem as linhas gerais do pensamento jurídico
dominante e, especialmente, por tentar fazer com que existisse uma comunicação entre as seguintes
áreas do conhecimento: a filosofia e o direito. Tobias, um homem de retórica, conseguia debater
sobre os mais diversos temas. O estudo da Filosofia inspirou o sergipano que, nos jornais
universitários, publicou os textos com os títulos a seguir: “Tomás de Aquino”, “Teologia e Teodiceia
não são ciências”, “Jules Simon”, entre outros.

É de suma valia salientar que o escritor publicou alguns textos em alemão, a saber: “Deutscher
Kampfer” (Lutador Alemão), “Estudos Alemães”. Lima (1986), ao biografar Tobias Barreto, destaca a
importância do germanismo para que o autor provocasse a classe burguesa, com uma nota mais
ostensiva de superioridade. Assim sendo, é possível dizer que o objetivo das publicações em uma
língua estrangeira era alcançar as castas mais favorecidas da sociedade. Para isso, ele estudou por
muito tempo a língua alemã para ler e compreender ensaístas germânicos. Os textos de Tobias,
possivelmente, refletiam as ideologias de leituras de evolucionistas estrangeiros − principalmente, do
autor alemão Ernest Haeckel −, importante naturalista e um dos mais famosos cientistas da época
com as obras “Os Enigmas do Universo” e “As Maravilhas da Vida”.

Referencia-se as ideias de Pinto Ferreira, no prefácio do livro “Aspectos da História do Direito no
Brasil: opressão e bacharelismo, a gênese do positivismo no Brasil”, escrito por Araújo (2008):

Tobias Barreto foi o detonador deste movimento, denominado Escola do
Recife. [...] Caboclo, acorcundado, de uma morenidade bem brasileira, era
poeta embora sem a grandeza de um Castro Alves, dedilhava um violão e
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escrevia com sensibilidade sobre filosofia, direito e literatura. Em Direito ele
combateu com veemência o estilo consagrado pelo pensamento então
dominante no país, representando a ideologia do absolutismo monárquico,
contestando que o direito fosse um produto do céu.

(ARAÚJO, 2008 p. 19)

Evidentemente, a coragem para debater e confrontar ideias, como também a questão étnica, já foram
observadas em estudos acerca de Tobias Barreto de Menezes. Além da citação acima, nota-se outras
observações quando Cabral (1944, p. 374), no artigo cujo título é “Tobias Barreto, o poeta” expressa:
“Mestiço e pobre, inteligente e culto, humilhado em sua condição social, preterido em seus direitos”.
Ademais, Mercadante (2006, p. 21) no livro intitulado “Tobias Barreto: o feiticeiro da tribo”, acentua
que o autor era “pobre, pardo, sábio em latim e jurisprudência”.

1. Algumas obras e principais temas abordados por Tobias Barreto

Em se tratando do estilo de produção poética, tem-se um poeta cujos textos são repletos de versos
cheios de amor. Isso, possivelmente, é reflexão das experiências do autor. Ele, por exemplo, procurou
esquecer sua origem humilde, mas se achava discriminado pela cor da pele. Evidencia-se que Silvio
Romero, inclusive, testemunha que, por ser Tobias ser mestiço, fora prejudicado na vida amorosa
porque a época era propícia para preconceitos. Relata-se que ele tentou casar-se com Leocádia
Cavalcanti, moça de uma família aristocrática que não o aceitou. Apaixonou-se por Adelaide do
Amaral, artista portuguesa e casada. Em um de seus poemas intitulado “Ainda à Adelaide do Amaral”
o poeta explicita esse sentimento:

Atriz, não sei o mistério

Do teu talento estupendo!

Mulher, eu te compreendo

Nas falas do coração...

Tu, simpática e celeste,

Colheste, d’arte aos quebrantos,

O aplauso de nossos prantos,

E queres deixar-nos... não!

Se tens saudades que ao longe

Dispersam teu pensamento,

Nós pediremos ao vento

Que sopre mais devagar,

Que à tarde, nas fibras ternas

Do teu peito harmonioso,

Module um canto mimoso,
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Que não te faça chorar...

1.

(BARRETO, 1989, p. 197-198)

Torna-se ínclito que a vida amorosa de Tobias Barreto não foi tão fácil. Porém, conforme informado
na introdução desse artigo, ele se casou e teve nove filhos com a filha de um dono de engenho e
proprietário de terras da cidade de Escada, Grata Mafalda dos Santos, nascida em abril de 1845 e
falecida em 10 de fevereiro de 1907.

Ademais, é possível perceber o aspecto social, a valorização do ser humano, a descrição de valores
humanos, a beleza da natureza, entre outras. Nas poesias, os temas eram compartilhados pelo autor
intelectual e simplista, de forma subjetiva. Conforme Barreto (2007, p. 22), “... Estas lhe nasciam
puras, simples, surgindo à margem de quaisquer influências literárias, obedecendo, tão somente, ao
calor da sua imaginação e dos seus sentimentos mais íntimos”.Assim, explorava-se uma visão
peculiar e, isocronamente, muito similar a perspectivas de cânones literários.

Travei-me em lutas imensas,

Por vezes cansado e nu,

Gritei ao céu: e que pensas

Ao mar: de que choras tu

Caminho... e tudo o que faço

Derramo sobre o regaço

Da história, que é minha irmã:

Chamem-me Byron ou Goethe,

Na fronte do meu ginete

Brilha a estrela da manhã.

(BARRETO, 1989, p. 79-80)

É relevante explicitar isto: o poeta expressava, por meio das palavras, as emoções e filosofias dele,
revivendo – poeticamente – o passado intenso e instigante que, em tempos remotos, vivera.
Adicionalmente, ele buscava apresentar explicitamente o meio social no qual a sociedade estava
inserida naquele momento literário − Condoreirismo ou Terceira Fase Romântica −, movimento
artístico-literário marcado pelo poema social e de defesa do abolicionismo, de ideias republicanas e
igualitárias. Isso, por exemplo, é observado no poema subsequente cujo título é “A Escravidão”:

Se Deus é quem deixa o mundo

Sob o peso que o oprime,

Se ele consente esse crime,

Que se chama a escravidão,
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Para fazer homens livres,

Para arrancá-los do abismo,

Existe um patriotismo

Maior que a religião.

Se não lhe importa o escravo

Que a seus pés queixas deponha,

Cobrindo assim de vergonha

A face dos anjos seus,

Em seu delírio inefável,

Praticando a caridade,

Nesta hora a mocidade

Corrige o erro de Deus!...

(BARRETO, 1989, p. 122)

Nesse poema, por exemplo, um eu poético casmurro e questionador aponta ceticismo para os
dogmas religiosos que não se furtam a apontar as falhas Divinas. Há, no texto, questionamentos
sobre a estrutura escravagista do regime monárquico em vigência, com notória oposição à República
e à Abolição. Além disso, existe possíveis considerações acerca da Divindade dogmática como
instituição mantenedora das desigualdades sociais e conivente com a exploração do homem pelo
homem.

Estas são algumas obras do escritor e poeta Tobias Barreto de Menezes: “O Gênio da Humanidade
(1866), “A Escravidão” (1868), “Ensaios de Filosofia e Crítica” (1875), “Ensaio de Pré-História da
Literatura Alemã” (1879), “Estudos Alemães” (1880), “Dias e Noite” (1881), “Menores e Loucos”
(1884), “Discursos” (1887), “Questões Vigentes” (1888), “Polêmicas” (1901).

1. Feitos de governos sergipanos para o reconhecimento de obras de Tobias Barreto de
Menezes

Torna-se ponderoso noticiar que o Estado de Sergipe, por intermédio de alguns governantes,
preocupou-se com o reconhecimento e publicação das obras tobiáticas. Destaca-se, por exemplo, a
atitude de Maurício Graccho Cardoso (o Presidente do Estado em 1923). Ele promulgou o Decreto nº
803, de 20 de abril de 1923. Nesse documento é determinado que tal Governo editaria as obras
completas de Tobias Barreto, com diversas justificativas, dentre os termos subsequentes:

Considerando assim o valor inestimável da sua obra, quer seja encarada do
ponto de vista filosófico e jurídico, quer vislumbrada unicamente pelo aspecto
literário, crítico, poético, oratório e polemístico;

Considerando que se acham completamente esgotados os trabalhos do
grande sergipano, e outros existem inéditos, os quais, pelo seu alto apreço,
merecem divulgados;
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Considerando que a publicação sistematizada de todos eles contribuirá para o
eminente patrício e para o aferimento preciso da transformação que a sua
influência irradiadora operou no direito e nas letras nacionais;

Considerando que é dever dos povos zelar pela memória dos que glorificaram
a Pátria, e que aos governos cumpre, nesse pressuposto, contribuir para o
estímulo moral das gerações futuras;

Considerando que não pode haver melhor e maior monumento para uma
agigantada figura intelectual do que a divulgação das suas ideias generosas,
altas concepções do espírito e arrojadas criações do gênio.

(BARRETO, razões da edição, 1926).

Outro exemplo de recognição às obras de Tobias Barreto foi a publicação em seis volumes das obras
literária, jurídica e filosófica, no Governo de José Rollemberg Leite, em 1978. Essa atitude do
governador tinha como objetivo reconhecer e agradecer pelos inestimáveis serviços prestados −
obras de notável valor literário e cultural − pelo escritor aos conterrâneos.

Outra ação que serve como exemplo de valorização foi a reivindicação do governador do Estado
Antônio Carlos Valadares, em 1989. Ele, pois, pediu a José Sarney, o Presidente da República em
exercício naquele ano, a edição da obra comemorativa dos 150 anos do nascimento de Tobias
Barreto. Essa edição comemorativa teve como organizadores os Professores Paulo Mercadante e
Paulo Paim, e direção geral de Luiz Antônio Barreto, com a colaboração de Jackson da Silva.
Ademais, a obra (reunida em dez volumes) foi editada pelo Instituto Nacional do Livro conjuntamente
com a Editora Record. Possivelmente, essa publicação facilitou o desenvolvimento dos estudos
acerca desse filósofo exímio. Ressalta-se que, anteriormente, a pesquisa se limitava ao Recife, em
virtude de a Faculdade de Direito estar situada nessa cidade, e perpetuar a biblioteca de Tobias, na
qual 437 volumes foram inseridos nas coleções.

É importante destacar também a republicação, no ano de 2003, de “Menores e Loucos em Direito
Criminal”, obra que integrava a coleção História do Direito Brasileiro, de iniciativa do Supremo
Tribunal Judiciário com a colaboração do Senado Federal. Observa-se que nela o prefácio foi
elaborado pelo Ministro Luiz Carlos Fontes de Alencar, que reproduz vertentes do livro “O Meu
Próprio Romance”, de Graça Aranha.

Em conclusão, é interessante mencionar a coletânea reeditada em 2012, no governo de Marcelo
Déda (e conhecedor de Direito) que, na apresentação do livro, homenageia o escritor Tobias Barreto,
mencionando-o como “um dos brasileiros de maior brilho no século XIX, graças à força e a
criatividade inovadora das suas ideias, embaladas pela preocupação de renovar a cultura brasileira”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em se tratando das informações expostas sobre Tobias Barreto, pode-se dizer que elas são
relevantes para estudiosos que buscam conhecimentos acerca da Literatura Sergipana, para
pesquisadores cujo foco sejam autores da terceira geração romântica da Literatura Brasileira e,
também, para interessados que objetivam aprender sobre nomes de destaque da Jurisprudência
Brasileira. A biografia desse escritor e advogado é prodigiosa e, por conseguinte, enriquece o
repertório cultural e cognitivo dos leitores. Adicionalmente, apreciar opiniões sobre a vida e obras
tobiáticas é uma oportunidade para um encorajamento visto que críticas desse pensador suscitam
novos olhares para a civilização, e, essencialmente, sustentam saberes significativos para a
sociedade brasileira, desde o século XIX até os dias contemporâneos.
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No que diz respeito à apresentação de partes das obras de Tobias Barreto, evidencia-se uma estética
qualitativa, embora críticos literários tenham julgado grandes trabalhos como chulos e/ou paráfrases.
Torna-se característica evidente do poeta em questão, em diferentes produções, a congruência entre
os aspectos formais e os temáticos. Em outras palavras: a erudição ululante, o senso egrégio e,
sobretudo, as habilidades artísticas que contribuíram para ele apontar vicissitudes à sociedade, em
composições equilibradas. Dessa forma, revela-se ao público leitor, a genialidade do sergipano,
apresentando reflexões acerca do real valor literário que pode ser atribuído a vários poemas,
mostrando que, lamentavelmente, a conjuntura filosófica não recebeu a importância merecida no
cenário literário brasileiro.

Relativamente aos temas presentes nas obras de Tobias Barreto, é possível afirmar que ele contribuiu
efetivamente, apresentando lições distintas e se tornando um referencial no que concerne à
intelectualidade e à resistência. Conquanto ele não tenha sido tão reconhecido (e, ainda, tenha sido
alvo da crítica literária), ele não foi esquecido e as novas gerações de brasileiros poderiam tê-lo como
fonte de inspiração na poesia, na jurisprudência, na universidade, entre outras áreas. Portanto, isto é
fundamental: mostrar as boas produções tobiáticas para o público dos dias atuais, e reforçar as
observações para que os posicionamentos críticos possam ser revistos.

No que concerne ao desconhecimento das filosofias de Tobias Barreto, é possível afirmar, em
conformidade com as ideias de Henrique (2008), que aquele se sobressaiu na área da filosofia, pois
ele atuou polemicamente contra o conformismo retórico. Ele discutiu também sobre o entendimento
da física social do positivismo, moderando a definição de cultura à constituição de normas para a
compreensão do social e do humano. Ademais, ele compreendeu a metafísica como teoria do
conhecimento divergindo, assim, do positivismo e, ainda, admitiu a liberdade humana como realidade
não empírica. Além disso, com maestria e enfrentamentos severos para tal época, ele defendeu o
liberalismo na esfera política, a independência para as mulheres e a libertação para os escravos. Por
todo esse legado, alguns governos do Estado de Sergipe admitiram a importância e a contribuição do
poeta e, por isso, (re)publicaram algumas produções literárias.
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