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Primeira República.
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First Brazilian Republic.

o homem da ficha antropométrica e do uniforme pandemônio: lima barreto e a internação de 1914  

Resumo: 

O presente artigo pretende analisar o contexto em que se 

deu a internação de Lima Barreto, em 1914, a partir de 

recorte singular. De um lado, cruzando diferentes docu-

mentos produzidos pelo autor à época, como contos, diá-

rios, entrevistas, crônicas e as próprias fichas de entrada 

na Instituição Hospitalar. De outro, a partir da comparação 

dos registros de pacientes internados no Hospital nesse 

mesmo ano. Com esse intuito, o artigo explora marcadores 

sociais de diferença — raça, gênero, situação social, origem 

—, mostrando como o uso e manipulação dos mesmos aju-

da a entender os próprios discursos legados pelos internos 

e especialistas. Por fim, a partir da interpretação das fotos 

e do uso de um método dialógico, conforme exercitado por 

Bakhtin e Ginzburg, busca-se recuperar pistas e vestígios, 

assim como entender os pacientes não só como “vítimas”, 

mas como “protagonistas” em meio a uma situação por 

certo desigual.

Abstract:

This article aims to analyze from a singular perspective 

the context in which Lima Barreto was admitted in hos-

pita, in 1914. On one side, across different documents pro-

duced by the author at the time, as short stories, diaries, 

interviews, stories and their own entry reports into the 

hospital. On the other, from the comparison of records of 

patients admitted to the Hospital at the same year. To that 

end, the article explores social markers of difference - race, 

gender, social status, origin -showing how using and han-

dling them helps to understand the very speeches given 

by internals and experts. Finally, from the interpretation 

of the photographs and the use of a dialogical method, as 

practiced by Bakhtin and Ginzburg, I seek to recover clues 

and traces, as well as understand the patients not only as 

“victims” but as “actors” in a certainly uneven situation.
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