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RESUMO

Este texto apresenta uma análise do processo de criação literária da obra O
cemitério dos vivos, de Lima Barreto. A motivação para a realização deste trabalho
foi uma reavaliação das críticas à obra de Lima Barreto centradas na questão do
personalismo – procedimento aqui entendido como uma valorização das
experiências pessoais na elaboração dos textos ficcionais. Pretende-se também
reavaliar a idéia de que os textos de Lima Barreto não recebiam tratamento
suficiente para que formassem um texto ficcional esteticamente relevante. A
metodologia adotada neste trabalho foi desenvolvida a partir de reflexões sobre
criação literária, gênero memorialístico e crítica genética. Além dessas abordagens
foi realizado um levantamento nos escritos limanos de suas concepções sobre a
natureza e o valor da arte literária.

Palavras-chave: Memória, Criação Literária, Lima Barreto.
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ABSTRACT

This dissertation studies the writing process of O cemitério dos vivos, by Lima
Barreto. Its main goal is to contribute to a reevaluation of Lima Barreto's works,
mostly underestimated by many critics because of what they called its personalismo -
meaning to much obvious accounting of personal experiences in his fictional writings.
This study tries to demonstrate that what its named by personalismo  can be better
understood as Lima Barreto's esthetic choice. In order to do so, this dissertation
discusses literary creation, confessional writing genre, using some reading
techniques borrowed from genetic criticism.

Key-words: Memory, Literary Creation, Lima Barreto.



ix

NOTA

No presente trabalho utilizou-se o volume O cemitério dos vivos da edição das obras
completas de Lima Barreto, organizado por Francisco de Assis Barbosa, conforme
indicado na bibliografia. Como o volume abriga o romance e o diário do escritor, o
que pode gerar certos equívocos nas citações, optou-se por obedecer ao seguinte
critério nas notas de rodapé: a primeira vez que aparecerem, são citados na forma
original, com o título completo e, a partir de então, de forma simplificada. Assim, para
o romance O cemitério dos vivos utilizou-se a abreviatura CV e para o Diário do
Hospício - DH.



1 INTRODUÇÃO

Tu, se queres, ouve-as; mas, que em tua nau
ligeira te atem pés e mãos, estando tu direito, ao
mastro, por meio de cordas para que te seja dado
experimentar o prazer de ouvir a voz das Sereias.1

“Quando comecei a escrever este uma ‘esperança’ pousou”; com esta

epígrafe Afonso Henriques de Lima Barreto dá início ao seu diário íntimo, em 2 de

julho de 1900. Há pouco completara dezenove anos, mais precisamente em treze de

maio. Mantém o diário em cadernos e folhas soltas, praticamente por toda a vida. A

última datação é de dezembro de 1921. A prática diarística, talvez, fôra motivada

pelo mesmo impulso que motiva a tantos outros: encontrar sentido para o que

presenciava, o que sentia, enfim, e de algum modo comunicar suas reflexões e

experiências. Atividade que, de certa maneira, atenuava a situação insular do jovem

que pretendia escrever a história da escravidão negra no Brasil. O diário não fôra

suficiente para dar conta da sua necessidade de escrever. Insuficiente esse registro,

fez do ofício de escritor seu sacerdócio. Era seu mastro para enfrentar as sereias

que a vida lhe fará conhecer: a morte prematura da mãe, os problemas financeiros

advindos da loucura do pai, o fato de ter-se tornado o arrimo da família tão jovem, o

preconceito nas rodas sociais e literárias. Percebera-se só, mas ao escrever vencia

seu insulamento: seu silêncio era movimento vigoroso durante os momentos de

criação literária, um movimento para diante que o ligava a tantos outros em igual

situação.

Em agosto de 1902, inicia sua colaboração n’A Lanterna2, jornal de

estudantes. Ao longo de duas décadas participara como colaborador em outros

jornais e revistas tais como A quinzena alegre, Tagarela, Correio da manhã, Fon-

Fon, Jornal do Comércio e A noite. Além de artigos e crônicas, Lima Barreto

escreveu contos, romances, sátiras chegando inclusive a esboçar peças teatrais. Em

vida, teve publicadas as obras Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste fim

                                           
1 HOMERO. Odisséia. São Paulo: Círculo do livro, 1994. p. 113.
2 BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. 8. ed. Rio de Janeiro: José

Olympio, 2002. p. 404.
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de Policarpo Quaresma, Numa e a ninfa, Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá e

Histórias e sonhos. Não chegaria a ver o volume de Os bruzundangas, editado em

dezembro de 1922, pois falecera em 1º de novembro daquele ano.

Por ocasião de sua morte foram publicados alguns obituários. Dentre eles, o

de Coelho Neto, publicado no Jornal do Brasil e intitulado "A sereia". Nele, o autor

evoca a prudência de Ulisses durante a viagem de regresso à pátria, pois o herói

não se deixara seduzir pelo canto das sereias. Utiliza essa passagem da Odisséia

para descrever suas impressões sobre Lima Barreto, que se teria deixado seduzir

pela sereia terrena – a Boêmia:

Romancista dos maiores que o Brasil tem tido - observando com o poder e a precisão de
uma lente, escrevendo com segurança magistral, descrevendo o meio popular como
nenhum outro. Lima Barreto assim como se descuidava de si, da própria vida, descuidou-se
da obra que construiu, não procurando corrigi-la de vícios de linguagem, dando-a como lhe
saía da pena fácil, sem a revisão necessária, o apuro indispensável, o toque definitivo de
remate que requer a obra de arte. Apesar de tudo, o que de tal homem nos ficou vale tanto
como observação da vida e pintura de caracteres, que as asperezas não conseguem
destruir a beleza: comprometem-na.3

Coelho Neto parecia distante da realidade de Lima Barreto e não é arriscado

dizer, que pouco conhecia do processo de criação limana, uma rotina que se

constituía de revisão de provas e consulta a dicionários. Coelho Neto repete a crítica

literária ligeira dos jornais da época, em sua maneira de ler o autor de Triste fim de

Policarpo Quaresma, que via na literatura de Lima Barreto, apenas as confissões de

um ressentido com o mundo, um desleixado em relação à gramática ou um seduzido

pela Boêmia.

Se em um primeiro momento a sereia terrena seria uma metáfora para a

vida desregrada e o alcoolismo de Lima Barreto, num segundo momento atinge

outro significado, pois estaria referindo-se às opções estéticas do escritor que

diferem daquelas estimadas por Coelho Neto. Esse defendia que a faculdade

essencial de um romancista era a imaginação e a palavra escrita viveria do adjetivo4.

                                           
3 Artigo originalmente publicado em o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 de novembro de

1922. COELHO NETTO, Henrique Maximiniano. “A sereia”. In: Feira Livre. Porto: Chardron, 1926.
p. 33-38.

4 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38 ed. São Paulo: Cultrix, 2001.
p. 198-205.
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Coelho Neto fazia parte da velha escola, a escola da literatura sorriso da sociedade.

Já Lima Barreto, como apontou seu biógrafo Francisco de Assis Barbosa, não

pretendia inovar, em matéria literária, estava sim sempre em descompasso com os

escritores de seu tempo. E assim iniciava com sua literatura militante uma ruptura

com a atitude contemplativa de intelectuais sem compromissos políticos ou sociais.5

Acreditava que os princípios que norteavam a criação literária eram aqueles que

pudessem aproximar os homens. Essa oposição ao modo de conceber literatura

apenas para deleite torna-se ainda mais clara em 1918, quando Lima Barreto

escreve sobre Coelho Neto:

As cogitações políticas, religiosas, sociais, morais, do seu século [de Coelho Neto], ficaram-
lhe inteiramente estranhas. (...) Em um século de crítica social, de renovação latente das
bases das nossas instituições; (...) o senhor Coelho Neto ficou sendo unicamente um
plástico, contemplativo; (...) manteve-se mudo, só dando um ar de sua graça para justificar
votos de congratulações a Portugal, por isto ou por aquilo, empregando nos discursos
vocábulos senis ou caducos. O deputado ficou sendo um romancista que só se preocupou
com o estilo, com o vocabulário, com a paisagem, mas que não fez do seu instrumento
artístico um veículo de difusão das grandes idéias do tempo.6

Ao adotar uma postura que divergia dos pontos de vista da crítica literária da

época, pois essa pertencia ainda ao passado, o que era compreensível visto que,

em sua maioria, aqueles que a produziam eram filhos do século XIX. Para estes,

Lima Barreto nunca deixou de escrever seu diário íntimo, pois os seus escritos

ficcionais não deixavam de ser o registro de suas insatisfações pessoais – era o

personalismo – traço que marcaria de forma pejorativa autor e obra. Parte dos

críticos se mostrava pouco propensa a validar os novos rumos estéticos e até

mesmo as alterações sociais que aconteciam na Primeira República. Sem o desejo

de atualização, a estética ainda estava presa ao culto da forma, valorizando o

purismo gramatical ou, nas palavras de Lima Barreto, procurando a beleza em uma

carcaça cujos ossos já se faziam pó7, como se evidencia nas palavras do autor

                                           
5 BARBOSA, F. A. Lima Barreto e o romance moderno. Revista Cultura - MEC, ano 10, n.

36, p. 56-60, abr./jun. 1981. p. 57-60.
6 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Impressões de leitura. São Paulo: Brasiliense,

1961. p. 74-77. Artigo inicialmente publicado em A lanterna. Rio de Janeiro, 18 jan. 1918.
7 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Histórias e sonhos. Rio de Janeiro: Expressão e

Cultura, 2001. p. 16 (Coleção Páginas Amarelas).
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sobre Coelho Neto. A crítica oficial valorizava, sobretudo, a retórica estéril,

concebida com estilo elegante que pouco colaborava para a “difusão das grandes

idéias do seu tempo”8. Paradoxalmente, se o jornal servira para instituir uma frente

crítica negativa à obra de Lima Barreto, e por meio dele que o autor divulga a sua

estética. Para ele os escritores deveriam:

(...) deixar de lado todas essas velhas regras, toda a disciplina exterior dos gêneros, e
aproveitar de cada um deles o que puder e procurar, conforme inspiração própria, para
tentar reformar certas usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir
as nossas grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos homens, para
soldar, ligar a humanidade em uma maior, em que caibam todas pela revelação das almas
individuais e do que elas têm em comum e dependente entre si.9

Essa opção, e, conseqüentemente sua inadequação frente aos padrões

estéticos criou reservas no modo de ler a obra de Lima Barreto.

Fato que acontece desde a publicação do primeiro capítulo do romance

Recordações do escrivão Isaías Caminha, em 1907, na Revista Floreal. Em

dezembro daquele ano, José Veríssimo ressaltava em sua coluna no Jornal do

Comércio, que acreditava ter “descoberto alguma coisa”. Seriam os escritos de Lima

Barreto, na opinião de José Veríssimo, “de uma simplicidade e sobriedade” que

poderiam indicar a opção de estilo10. O lançamento do texto integral de Recordações

do escrivão Isaías Caminha deu-se em fins de 1909. Em 15 de dezembro daquele

ano, Medeiros e Albuquerque registrava sua opinião sobre o romance de Lima

Barreto, argumentando que a primeira obra de Lima Barreto era uma revelação e

uma decepção. Embora o escritor fosse seguro de sua pena e seu estilo bom e

claro, sua obra era feita de alusões pessoais, de descrição de pessoas conhecidas,

pintadas de um modo deprimente.

                                           
8 MARTHA, Alice Áurea Penteado. Lima Barreto e a crítica (1900-1922): a conspiração do

silêncio. Publicado originalmente em Espéculo. Revista de estudios literários, Universidad
Complutense de Madrid. Disponível em: <www.ucm.es/info/especulo/numero18/limabar2.html>
Acesso em: 15 dez. 2005.

9 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. História e sonhos. Op. cit., p. 17.
10 VERÍSSIMO, José. Breve Notícia. Revista Literária, no Jornal do Comércio – 9/12/1907.

In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. 5. ed. São
Paulo: Ática, 1995. p. 17-18.
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Após a leitura de todo o romance, José Veríssimo teve opinião semelhante à

de Medeiros e Albuquerque. Reconhece o talento real de Lima Barreto e considera

sua obra distinta e reveladora. No entanto, no que antes reconhecia uma opção de

estilo, passou a ver uma obra com muitas imperfeições de composição, de

linguagem, de estilo e, além do mais, com um defeito grave: o excessivo

personalismo. Registra ainda que:

(...) a fotografia literária da vida, pode agradar a malícia dos contemporâneos que põem um
nome sobre cada pseudônimo, mas escapando à posteridade não a interessando, fazem
efêmero e ocasional o valor das obras (...) A sua amargura, legítima, sincera e respeitável,
como todo nobre sentimento, ressumbra de mais no seu livro, tendo-lhe faltado à arte de
esconder quanto talvez a arte o exija. E seria mais altivo não a mostrar tanto11.

Passados sete anos da crítica de Veríssimo, João Ribeiro, comentando a

obra Numa e a Ninfa, ajudou a sedimentar a frente crítica iniciada por Albuquerque e

José Veríssimo. Segundo Ribeiro, Lima Barreto "traçou com mão firme um esboço

tão parecido à realidade que com ela se confunde" mas "não há razoável

acabamento, todos os personagens desaparecem quase subitamente", fazendo com

que a arquitetura da obra fosse falha. Esse tipo de escrita seria decorrente de o

escritor trabalhar em jornais e o jornalismo, como supunha o crítico:

(...) é sempre uma arte apressada e imperfeita que não deixa amadurecer e compor-se à
congruência de obras mais complexas e que reclamam delongas de meditação e de estudo.
(...) não é um escritor puro no sentido de escrupulosa correção; sê-lo-á quando o quiser (...).
Conviria ainda que ele "estilizasse" um pouco mais seus personagens sob um véu mais
diáfano evitando nomes conhecidos.12

O comentário de João Ribeiro “sê-lo-á quando o quiser” indica, aos olhos do

crítico, o potencial de Lima Barreto, mas também a dificuldade de compreender,

como tantos outros, que essas aparentes imperfeições na estrutura, na linguagem,

nos personagens e essa falta de altivez – assinalada por Veríssimo como não

estilização dos personagens - eram parte do estilo do autor. Afinal no procedimento

                                           
11 VERÍSSIMO, José. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência ativa e

passiva. Tomo I. São Paulo: Brasiliense, 1956. p. 203-205.
12 RIBEIRO, João. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. VASCONCELLOS, Eliane

(org). Prosa seleta. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 31-34. (Texto publicado n'O Imparcial em
7 de maio de 1917).
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adotado por Lima Barreto não há nada realmente inovador, pois Aristóteles já dizia

que nada impede que o poeta ao imitar, imite ações ou fatos reais, o que não o

impede de ser menos criador. Afinal fatos reais podem ser verossímeis e possíveis e

em virtude disso o poeta ao imitá-los passa a ser seu criador13.

João Luís Lafetá considera que a crítica literária nas primeiras duas décadas

do século XX poderia ser chamada de colunismo, jornalismo, crônica literária, mas

nunca de crítica, pois o objetivo era mais informar o público sobre o assunto do livro,

comentar atitudes e opiniões, bem como apontar virtudes e/ou defeitos do autor.

Esclarece ainda que a “crítica jornalística acabava elaborando um certo modelo de

abordagem da obra literária, que visava sobretudo, à informação biográfica, com

algumas tentativas de estabelecimento de analogias entre traços da obra e da

personalidade do autor”14. Como resultado de uma atividade ligeira, - com raras

exceções – o traço imediatista e institucional desse tipo de crítica tanto poderia

promover quanto marginalizar autor e obra. E com Lima Barreto não foi diferente.

Marcou de forma pejorativa essa associação entre biografia e texto ficcional. A

crítica sobre autor e obra manteve-se calcada em antagonismos pois apresenta um

escritor seguro e claro, porém desleixado quanto à composição.

Esta crítica que assinala o personalismo como um defeito grave, reverberou

por praticamente cinqüenta anos e ainda ecoa a exemplo do verbete da

Enciclopédia de Literatura Brasileira organizada por Afrânio Coutinho, onde se lê

que Lima Barreto, utiliza o gênero (romance) "como uma válvula de escape de um

temperamento ressentido e inconformado com o mundo", e, que constituiu o defeito

da obra do romancista. Por outro lado situa o autor entre "os maiores ficcionistas da

veia popular e social" apesar de ter praticado, na opinião do crítico, uma “literatura

em função do jornalismo e do panfleto dando vazão às suas amarguras, revoltas e

decepções"15.

                                           
13 ARISTÓTELES. Arte poética. In: A poética clássica: Aristóteles, Horácio, longino. 7. ed.

São Paulo: Cultrix, 1997. p. 29.
14 LAFETÁ, João Luís, apud, MARTHA, Alice Aurea Penteado. Op. cit.
15 COUTINHO, Afrânio; SOUSA, Galante J.. Enciclopédia de Literatura Brasileira. 2. ed.

rev., ampliada, atualizada. v. 1. São Paulo: Global; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/DNL
- Academia Brasileira de Letras, 2001. p. 325.
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Já no final da década de trinta e início da década de quarenta, Osório Borba

questionava o motivo do 'arquivamento' inexplicável das obras de Lima Barreto, pois

haviam se passado vinte anos de “pausa na circulação” e essas só seriam

encontradas nas bibliotecas ou em sebos, e ainda nas palavras daquele autor, o

“caso de Lima Barreto é o mais estranho. Ele teve em vida uma larga e intensa

popularidade. A crítica o confirmou na posição de um dos nossos maiores

escritores”, no entanto “insinua-se a insinceridade dos elogios póstumos, por parte

dos intelectuais seus contemporâneos, a um confrade que em vida só lhes merecera

o desdém e o silêncio”16. No entanto, Borba, questiona esse silêncio, pois teria tido

Lima Barreto, “uma crítica numerosa e favorável, até entusiástica” e “teve o seu valor

reconhecido, através de referências dos mais prestigiosos nomes da época”, então

cita João Ribeiro, Medeiros e Albuquerque, Vitor Viana, Tristão de Ataíde, Monteiro

Lobato entre outros. Não há como negar que os grandes nomes da crítica da época

escreveram a respeito da obra de Lima Barreto. Mas, muitas vezes, mesmo quando

elogiado em diversos aspectos seus escritos eram criticados, por adotarem uma

perspectiva militante e pouco elaborada esteticamente para os padrões da época e

por não representarem propriamente a realidade, mas dela era apenas testemunho.

Na década de 70 e 80, Lima Barreto é analisado como um escritor militante,

em trabalhos de Antonio Arnoni Prado – O crítico e a crise - e Nicolau Sevcenko – A

literatura como missão. É desse período também, mais precisamente de 1976, o

texto de Antonio Candido. Nele escreve que “o Lima Barreto mais típico” é o que

funde “problemas pessoais com problemas sociais”17. Acrescenta ainda que, se em

certa medida a predileção pela “expressão escrita da personalidade” favoreceu o

autor de Clara dos Anjos, por outro lado pode ter contribuído para atrapalhar a

realização plena do ficcionista18”, pois segundo Candido, Lima Barreto é um:

(...) autor vivo, mas um narrador menos bem realizado sacudido por alto e baixos,
freqüentemente incapaz de transformar o sentimento e a idéia em algo propriamente
criativo. (...) A análise de seus escritos pessoais contribui para esclarecer isto, mostrando de

                                           
16 BORBA, Osório. A comédia literária. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1959.

p. 99-102. (Este volume é composto de textos produzidos entre 1937 e 1945).
17 CANDIDO, Antonio. Os olhos, a barca e o espelho, Poesia e ficção na autobiografia. In: A

educação pela noite e outros ensaios. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. p. 39.
18 Ibidem, p. 39-50.
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que maneira o interesse de seus romances pode estar mais cabível ao testemunho,
reflexão, impressão de cunho individual ou intuito social".19

O crítico assinala ainda que talvez o processo que vai do fato até a

elaboração ficcional não fosse de todo distinto para Lima Barreto, para quem a

literatura seria documento, não ficção. Candido talvez seja o primeiro a identificar

uma possível opção estética, e a vê de modo positivo, pois alerta que nos escritos

pessoais limanos podem ser evidenciados momentos significativos dessa opção.

Seria possível ver “o texto literário se constituir na medida em que o autor parece

estar querendo ‘mostrar’ a vida, mas chega aparentemente sem querer, aos níveis

da elaboração criadora”20. E acrescenta que é na sua literatura íntima e nos artigos

que sua concepção de literatura se realiza às vezes melhor porque é mais adequada

ao seu ideal de aproximar os homens através da arte. E vê que na obra de Lima

Barreto o elemento pessoal ”não se perde no personalismo, mas é canalizado para

uma representação destemida e não conformista da sociedade em que viveu. A sua

mágoa é uma investida, não um isolamento”. Pois o sentimento pessoal, por

contágio, se torna uma verdade para os outros; e a verdade dos outros, experiência

pessoal. Esses textos marcados pela densidade da experiência e de escrita servem

para mostrar até que ponto na sua obra o autobiográfico pode funcionar como

inventado21.

Concomitantemente às observações de Antonio Cândido são oportunas as

informações fornecidas a respeito de Lima Barreto por Cavalcanti Proença, um dos

organizadores de suas Obras Completas22. Elas assinalam que o escritor não

                                           
19 Ibidem, p. 66.
20 Ibidem, p. 41.
21 Ibidem, p. 47.
22 A coleção Obras completas de Lima Barreto é composta de 17 volumes, e reúne os

romances: Recordações do Escrivão Isaias Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a
Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. No volume de Histórias e sonhos
estão os contos. Os Bruzundangas e Coisas do reino do Jambon são os títulos das sátiras. O volume
de Bagatelas é composto somente de artigos, já Feiras e Máfuas, Vida urbana e Marginália além dos
artigos reúne as crônicas. A crítica literária está em Impressões de Leitura. Diário íntimo e O cemitério
dos Vivos compõem as memórias, sendo que a correspondência ativa e passiva esta organizada em
dois tomos. Esta coleção começou a ser organizada por volta de 1945 por Francisco de Assis
Barbosa e demandou dedicação por parte dos organizadores, pois o material entregue pela família de
Lima Barreto era composto de manuscritos inéditos como O Cemitério dos vivos, notas, trechos
esparsos do Diário íntimo, cartas, cadernos de recortes de jornal, documentos diversos, a que se



9

deveria ser considerado um escritor desleixado, pois escrevera "numa fase de

efervescência gramatical, em que a linguagem se espartilhava nos moldes da lógica

formal, sem variantes de expressão", o que restava ao autor era se "apresentar

como escritor incorreto". Somente a partir de 1922, "a angústia purista foi

amortecendo, mas o conceito de estilo como disciplina retórica" acarretou e ainda

"acarreta restrição à simples e pouco disciplinada prosa de Lima Barreto". No

entanto em suas correspondências, como identificou Proença, o autor se revelava

um escritor preocupado com emendas de originais, exigia revisões de provas,

conferia a grafia e propriedade dos termos utilizados, consultando enciclopédias e

ressalvando a autenticidade de citações feitas.23

Prova disso é um artigo intitulado “Essa minha letra...” em que,

aparentemente Lima Barreto procura se desculpar pela letra muitas vezes ilegível e

num segundo momento responde a algumas das críticas sobre seu desleixo

gramatical:

A minha letra é um bilhete de loteria. Às vezes ele me dá muito, outras vezes tira-me os
últimos tostões da minha inteligência. (...) Aqui já saiu um folhetim meu, (...) tão truncado tão
doido, que mais parecia delírio que coisa de homem são de espírito... (...) Que ela me
levasse a incorrer na crítica gramatical da terra vá; mas que me leve a dizer coisas contra a
clara inteligência das coisas, contra o bom senso e pensar honesto e com plena consciência
do que estou fazendo!24

Das palavras de Lima Barreto é oportuno recuperar os fragmentos “plena

consciência do que estou fazendo” e “que ela me levasse a incorrer na crítica

gramatical da terra”. Nota-se que o problema para o autor não estava em não se

adequar às normas gramaticais, mas em não ter bom senso e clareza, pois

comunicar era tarefa árdua, mas importantíssima.

A linguagem tornava-se uma ferramenta imprescindível para registrar o

momento histórico e sublinhar a transformação pela qual o mundo e o homem

passavam no início do século XX. Daí a preocupação do autor em vencer a

                                                                                                                           

acrescenta a dificuldade de decifrar a caligrafia do autor que era péssima. Ver: BARBOSA, Francisco
de Assis. A vida de Lima Barreto. Op. cit., p. 29; 411.

23 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima.
Impressões de leitura. 2. ed. São Paulo Brasiliense, 1961. p. 9-44.

24 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Essa é minha letra. In: Feiras e máfuas. 2. ed.
São Paulo: Brasiliense, 1961. p. 293-298.
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incomunicabilidade - que poderia surgir da letra ilegível ou daqueles que não

assimilavam suas opções. Como no fragmento abaixo.

A literatura (...) deve residir na exteriorização de um certo e determinado pensamento de
interesse humano, que fale do problema angustioso do nosso destino em face do Infinito e
do Mistério que nos cerca, e aluda às questões de nossa conduta de vida. (...) mais do que
nenhuma outra arte, mais fortemente possuindo essa capacidade de sugerir em nos o
sentimento que agitou o autor ou que ele simplesmente descreve, a arte literária se
apresenta com um verdadeiro poder de contágio que a faz facilmente passar de simples
capricho individual para traço de união.25

A arte literária de fato seria uma atividade individual, porém que após a

reelaboração deixava de pertencer ao artista e passaria a fazer parte do mundo com

o objetivo de diminuir diferenças. Observa-se nessa proposta do autor umas das

qualidades que o texto ficcional: atingir temas universais quando trata de problemas

subjetivos das personagens. Ao ver em retrospectiva a obra de Lima Barreto, é o

que se percebe, tendo em mente personagens como Isaías Caminha, Gonzaga de

Sá, Policarpo Quaresma e Vicente Mascarenhas. Eles vivem seus dramas pessoais,

originados na maioria das vezes quer pelo descompasso de viver em sociedade e

não se sentir parte dela, quer seja devido a sua origem, raça ou personalidade. E

apostando nos sentimentos que os sofrimentos desses personagens causariam no

leitor é que Lima Barreto investe em certo padrão de personagem e não dá

importância ao da construção dessa personagem ser resultado da transposição de

características de uma pessoa real ou tratar-se de construção ficcional. Importa, sim,

se ela – a personagem – é acessível ao leitor, se tem a virtude de emocionar, de unir

ou despertar nesse o olhar para a percepção do outro ou de realidades diferentes da

sua e assim cumprir o destino da literatura: ser traço de união entre os homens.

A tradição de leitura ambígua – defeitos passam a ser virtudes e vice-versa,

que se fez ou se faz do autobiográfico e do personalismo na obra de Lima Barreto

motiva o desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, devido a dificuldade de

aceitação do texto ficcional, normalmente visto como confissão e em decorrência

disso promover o não reconhecimento do narrador.

                                           
25 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. O Destino da literatura. In: Impressões de

leitura. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961. p. 51-69.
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Se verdadeira a afirmação de que Lima Barreto realizava a transposição

direta da realidade para a ficção, quais seriam, então, as funções das modulações

da escrita memorialista em sua obra? É possível reconhecer nos textos ficcionais

marcas da escrita memorialista? E se essas suposições são afirmativas, como se

dariam as refundições dos registros documentais para o texto ficcional?

A partir desses questionamentos, os objetivos deste trabalho de mestrado

são estimular a discussão em torno das funções da escrita memorialista na obra de

Lima Barreto e demonstrar a gênese do Diário do hospício e suas relações com a

obra ficcional inacabada O cemitério dos vivos.

Para responder às questões acima e executar os objetivos propostos

adotou-se como procedimento identificar e mapear os caracteres do Diário do

Hospício que sejam reconhecíveis no projeto da obra ficcional O cemitério dos vivos

para possivelmente identificar certas estratégias no tratamento das notas

memorialistas em sua passagem para a dimensão ficcional. Quanto ao objetivo

específico deste texto – demonstrar a gênese do projeto ficcional O cemitério dos

vivos, foi adotada a metodologia proposta pela crítica genética: o estabelecimento de

um prototexto, ou seja, a organização de documentos que dão conta da

reconstrução dos antecedentes do texto. Após a leitura de textos contemporâneos à

produção de O cemitério dos vivos estabeleceu-se o seguinte prototexto para essa

obra ficcional: os manuscritos do Diário do hospício e de O cemitério dos vivos, o

conto “Como o homem chegou”, material da correspondência ativa e passiva de

1919 até 1922 e as edições realizadas pela editora Mérito, em 1953, e pela editora

Brasiliense em 1956/1961.

A organização desta dissertação foi assim estabelecida: no primeiro capítulo

é apresentada a introdução ao autor e à obra, assim como uma revisão da fortuna

crítica sobre os mesmos, os objetivos deste trabalho e a motivação. O segundo

capítulo ocupa-se de uma síntese em torno das teorias sobre ficção, criação literária

e o gênero memorialista. Ainda nesse capítulo serão apresentados alguns princípios

de crítica genética, compreendendo o histórico, objeto e método de estudo dessa

linha de análise. No terceiro capítulo é realizado o mapeamento da gênese do texto

ficcional O cemitério dos vivos, onde são relacionados os elementos que formam o

prototexto da obra. O quarto capítulo trata das concepções sobre a natureza e o
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valor da arte literária para Lima Barreto e da construção dos personagens em O

cemitério dos vivos. Por fim são apresentadas as conclusões do trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“Os gêneros que herdamos e que criamos estão a
toda hora a se entrelaçar, a se enxertar, para
variar e atrair.”26

Neste capítulo, o que se propõe, é uma reflexão sobre literatura ficcional - o

romance em específico - a partir dos processos que envolvem a criação de textos

desse teor e aqueles conhecidos por memorialistas. Ao se realizar essa análise

espera-se evidenciar o caráter ilusório e limitado da autenticidade do texto

memorialista e a sua permeabilidade com os recursos ficcionais.

Por constituir-se uma ferramenta de análise, foram levantadas informações

sobre a crítica genética quanto à definição, método e objeto de estudo. Especial

atenção foi dedicada à questão do narrador, visto que na obra limana há restrições

ou dúvidas no reconhecimento dessa voz narrativa.

No intuito de aplainar diferenças existentes quanto à nomenclatura dos

textos produzidos pelo “eu”, optou-se por denominar de gênero memorialista as

narrativas centradas na figura do autor ou a partir da sua subjetividade. Assim

autobiografias, diários, memórias, auto-retratos, confissões foram reunidos dentro

desse gênero porque são todos decorrentes do emprego da memória para a sua

redação; mesmo o diário, cronologicamente mais próximo dos acontecimentos

narrados, faz uso da memória para tomar forma.

2.1 CRIAÇÃO LITERÁRIA

A arte literária decorre de uma atividade prática do homem de criar outras

realidades por meio de palavras. Segundo Käte Hamburger, é profunda e tensa a

                                           
26 Idem, p. 116.
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ligação entre arte e realidade, porque “criação literária é coisa diferente da realidade,

mas também significa o aparentemente contrário, ou seja, que a realidade é o

material da criação literária. Pois é apenas aparente está contradição, já que a ficção

só é de espécie diversa da realidade porque é material daquela”27. O artista parte da

sua percepção de realidade para chegar à ficção. Essa percepção pode ocorrer de

forma direta e, ou indireta. Sendo que a direta é quando “o escritor observa o

mundo, os outros homens, as idéias, concepções, produtos humanos ou observa a

sua própria natureza”. A forma indireta “quando o artista cria sua obra a partir de

outra obra”28 ou toma conhecimento dos fatos por meio da informação de terceiros.

E a situação real – se é que se pode assim dizer – que se tem na percepção direta é

suprida na indireta pela imaginação do escritor. A imaginação é então um dos três

processos principais para a apreensão da realidade. A ela são acrescidas a

observação e a memória, sendo que uma obra pode ser decorrente da permuta

entre dois ou mais processos. Por ser criada a partir de processos de percepção da

realidade, qualquer obra literária será sempre obra imaginada, assumirá uma nova

forma: a forma ficcional.

A ficção fica sendo, então, sinônimo de imaginação ou invenção, e encerra o

próprio núcleo do conceito de literatura, como afirma Massaud Moisés, em seu

Dicionário de termos literários:

Literatura é ficção por meio da palavra escrita. Nesse caso, qualquer obra literária (conto,
novela, romance, soneto, ode, comédia, tragédia, etc.) constitui a expressão dos conteúdos
da ficção. Entretanto, o vocábulo se emprega costumeira e restritivamente, para designar a
prosa literária em geral, ou seja, a prosa de ficção.29

O romance, dentre as obras literárias é a que melhor tenciona a relação

realidade e ficção. É sinônimo de realismo, de verdade humana. A verdade que esse

gênero procura revelar não é a universal - da epopéia que repousa nos mitos, heróis

e fábulas, mas sim aquela que prioriza revelar a experiência individual em relação ao

                                           
27 HAMBURGER, Kate. A lógica da criação literária. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1986.

p. 2.
28 ATAIDE, Vicente. A narrativa de ficção. Curitiba. Ed. dos Professores, 1972. p. 75.
29 MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2003.

p. 229.
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mundo. É a verdade do narrador, mas pode ser muito bem a do leitor. É, resume

Wolfgang Kayser: “a narrativa do mundo particular num tom particular e feita para

um leitor particular”30.

Segundo Ian Watt, Defoe, Richardson e Fielding renovaram a prosa de

ficção por não se aterem à teoria crítica. Cada um deles contribuiu para o

desenvolvimento do romance. Defoe inaugura uma tendência na ficção de total

subordinação do enredo ao modelo da memória autobiográfica31. Mas incorporar

esse modelo não foi suficiente. Os agentes do enredo e o local de suas ações

deviam ser situados numa nova perspectiva literária: o enredo envolveria pessoas

específicas em circunstâncias específicas, e não, como fora usual no passado, tipos

humanos genéricos atuando num cenário basicamente determinado pela convenção

literária adequada.

Defoe, Richardson e Fielding batizaram suas personagens com nome e

sobrenome de modo a sugerir que fossem encaradas como indivíduos particulares

no contexto social contemporâneo. Deixavam de ser tipos, pois as personagens

passaram a possuir identidade de consciência ao longo de um período no tempo; o

indivíduo estava em contato com sua identidade contínua através da lembrança de

seus pensamentos e atos passados. E é a memória que dá a noção de causa e

efeito que vai constituir a personalidade da personagem.

As personagens do romance só podem ser individualizados se estão

situadas num contexto com tempo e local particularizados. O tempo é não só uma

dimensão crucial do mundo físico como ainda a força que molda a história individual

e coletiva do homem. O romance particulariza o tempo:

O enredo do romance também se distingue da maior parte da ficção anterior por utilizar a
experiência passada como causa da ação presente: uma relação causal atuando através do
tempo substitui a confiança que as narrativas mais antigas depositavam nos disfarces e
coincidências, isso tende a dar ao romance uma estrutura muito mais coesa32.

                                           
30 KAYSER, Wolfgang. Análise e interpretação da obra literária. Introdução à ciência da

literatura. 17. ed. Coimbra: Armênio amado, 1985. p. 399.
31 WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São

Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 14-16.
32 WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São

Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 22-23.
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Os romances ingleses do século XVIII, em especial aqueles produzidos por

Defoe, apresentam um quadro da vida individual numa perspectiva mais ampla

como um processo histórico e numa visão mais estreita que mostra o processo

desenrolando-se contra o pano de fundo dos pensamentos e ações mais efêmeros,

de modo a construir uma perspectiva biográfica convincente de seus personagens.

Richardson diminui o ritmo da narrativa em muitas cenas, por realizar descrições

minuciosas, aproximando-se bastante daquele da experiência real através do close-

up.

A narrativa se desenvolve num ambiente físico real, há uma preocupação

com a descrição dos interiores, detalhamento de objetos, há descrições do cenário

natural, mas perde importância se comparado com o cenário do interior da casa. A

busca da verossimilhança no cenário constituiu a característica distintiva do gênero

romance33.

Quanto à linguagem, as palavras deveriam trazer ao leitor o objeto em sua

particularidade concreta, mesmo que para dar conta disso fossem necessárias

repetições, parênteses, verbosidade. A função da linguagem é muito mais

referencial no romance que em outras formas literárias; que o gênero funciona

graças mais à apresentação exaustiva que à concentração elegante34. Esse

conjunto de alterações - quanto à personagem, ambiente - na criação do novo

gênero diferencia-se das narrativas antigas não pela espécie de vida representada,

mas sim na maneira como era apresentada. Essa necessidade de investigar e

relatar a verdade.

O leitor do romance quer conhecer todos os particulares de determinada

situação, em que época e local ocorreu, quem eram os envolvidos, suas identidades,

e, esperam que esses contem a história com suas próprias palavras – uma visão

circunstancial da vida. O método narrativo pelo qual o romance incorpora essa visão

circunstancial da vida pode ser chamado de realismo formal; formal porque aqui o

termo realismo não se refere a nenhuma doutrina ou propósito literário específico,

mas apenas a um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão

                                           
33 Ibidem, p. 26-27.
34 Ibidem, p. 30.



16

comumente no romance e tão raramente em outros gêneros literários que podem ser

considerados típicos dessa forma.

A convenção básica é de que o romance constitui um relato completo e autêntico da
experiência humana e, portanto, tem a obrigação de fornecer ao leitor detalhe da história
como a individualidade dos agentes envolvidos, os particulares das épocas e locais de suas
ações – detalhes que são apresentados através de um emprego da linguagem muito mais
referencial do que é comum em outras formas literárias. (...) Por conseguinte as convenções
do romance exigem do público menos que a maioria das convenções literárias; e isso com
certeza explica por que a maioria dos leitores nos dois últimos séculos tem encontrado no
romance a forma literária que melhor satisfaz seus anseios de uma estreita correspondência
entre vida e a arte.35

A personagem e o narrador são os mediadores da representação da

realidade; são eles, após trabalho do autor, que vão dar ao leitor um relato completo

e autêntico da experiência humana. O comportamento deles autentica a verdade

proposta pelo enredo. Ou como explica Antonio Candido: ”O enredo existe através

das personagens; as personagens vivem no enredo. Enredo e personagem

exprimem ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os

significados e valores que o animam”36. E nada seduz mais o leitor que o romance

de memórias. Primeiro pela narrativa em primeira pessoa, o que confere a

experiência relatada ao próprio narrador, funciona como o “eu” das memórias

autenticas. O narrador de memórias parte de um ponto determinado e a partir dele

evoca a totalidade da sua vida passada. Em alguns casos, para entender o próprio

passado, em outros, para explicar a si mesmo o momento presente. Desse exercício

resulta uma nova tomada de consciência. Deste fato, segundo Käte Hamburger

resultam novos fatores, inter-relacionados, da estrutura:

Enquanto o eu fixo do romance autobiográfico (da mesma forma que numa autobiografia
autentica) relembra e reproduz a sua vida passada, lança um olhar retrospectivo sobre as
fases passadas de si mesmo. Isso significa que ele revive as fases do seu eu anterior, como
diferentes do seu estado presente. (...) O eu objetivado de fases anteriores não é
experimentado sempre de modo intensamente idêntico ao narrador em eu, mas de certo

                                           
35 WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São

Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 33.
36 CANDIDO, Antonio et. al. A personagem de ficção. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970.

p. 54.
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modo como pessoa independente que, desligada do narrador-eu, é agora uma das pessoas
da narração.37

Ou seja, o eu que narra não é mais o eu de quem se fala. Ao pretensamente

falar de si o narrador em eu estará falando de um objeto. Outro fator é que ao olhar

para a totalidade da sua vida, o narrador em eu, o faz dentro de um contexto

histórico e geográfico definido no tempo, “em que se desenrolou a sua vida, em que

seus ‘eus’ anteriores encontraram outros seres, causando relações, destinos,

‘histórias’, que se apresentam mais ou menos desligados do eu retrospectivo,

‘mortos’, como tudo que é passado”38.

Esse autor autobiográfico ficcional, ao estabelecer relações com outros

entes, estabelece com esses um diálogo e aí pode cair na tentação do autor

autobiográfico não ficcional: desenvolver um enunciado que seria “realidade” em

ficcional. Fato que normalmente ocorre ao narrador memorialista, por melhores que

sejam as suas intenções. Ficcionaliza não somente os outros personagens que

falam com os eus anteriores do narrador em eu, mas na medida também os seus eu

anteriores.

O romance ao pretender tratar da experiência humana ou ser a história de

vida, de recuperar o passado e de tentar adivinhar o futuro, se constrói como uma

forma que trata do tempo, da história e da memória de maneira individual, reunindo

vidas, que não são as mesmas, mas que estão ligadas pelo registro da memória.39

2.2 GÊNERO MEMORIALISTA

O gênero memorialista compreende essencialmente as memórias, as

autobiografias, cartas, diários, ensaios, confissões, cadernos, poemas narrativos e

até mesmo o auto-retrato. De modo sucinto e até superficial, esse gênero é o

registro do resgate de experiências passadas, e pode pertencer tanto ao passado

privado do autor como pode imiscuir-se com o passado coletivo.

                                           
37 HAMBURGER, Käte. Op. cit., p. 232.
38 Ibidem, p. 233.
39 REMÉDIOS, Maria Luíza Ritzel. História de vida e história literária. O caso de Josué

Guimarães. Disponível em: <www.pucrs/fale/pos/historiadaliteratura/gt/> Acesso em: 10 dez. 2005.
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O memorialista está subordinado ao tempo e ao espaço e ao exumar ou

reconstruir a sua identidade ou fatos passados julga serem autênticas as suas

lembranças, mas trata-se de ilusão, porque aquele que escreve não é mais aquele

de quem se escreve. Partilham o mesmo nome, mas estão separados pelo rigor do

tempo e do espaço. E por fim, procurar conferir continuidade e verossimilhança a

realidade de qualquer percurso humano trata-se de devaneio.40.

Nesta ilusão subjetiva, pouco importam as boas intenções de quem o redige,

ou a exatidão dos fatos, datas, pessoas ou lugares referidos porque são marcos

dispersos de um olhar particular, pois o local de onde se escreve e quando se

escreve está influenciado por condicionamentos exteriores – (moral, sociedade,

cultura). Assim todo texto memorialista resulta do momento presente e da visão

retrospectiva do passado, tal como esse presente o revê e imagina.

Na narrativa memorialista se tem a interpretação de um eu sujeito sobre um

outro eu objeto e de sua sociedade. Esse eu que escreve preenche lacunas entre o

tempo e o espaço, buscando uma realidade que só acontece através da escrita, e ao

escrevê-la obterá em última instância verossimilhança, mas não legitimidade. Ao

registrar um diálogo, por exemplo, o autor vai recriar falas, expressões, vai agir como

age o romancista. Essas situações de preenchimento da realidade pela memória,

que podem ocorrer em maior ou menor intensidade de acordo com as formas de

registro memorialista, não serão abordadas em sua totalidade nesta dissertação. O

foco de interesse é a autobiografia, o diário e a memória.

2.2.1 Autobiografia

A literatura memorial de cunho autobiográfico é aquela cujo núcleo temático

é a história de vida do autor. Este pode, dar ainda, depoimentos específicos sobre a

história, a política ou sobre viagens realizadas. Porém, a essência da autobiografia é

o indivíduo voltar-se sobre si mesmo e então ao efetuar o relato sobre sua vida

passa a estabelecer diálogo com o mundo41. Esse autor deverá ser uma pessoa

                                           
40 MATHIAS, Marcello Duarte. Autobiografias e diários. Colóquio/Letras, n. 143-144, p. 44-

45, Jan.-Jun, 1997. p. 42.
41 ZAGURY, Eliane. A escrita do eu. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL,

1982. p. 14-15.
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real, e que ao menos, intencionalmente produzirá uma narrativa retrospectiva em

prosa de sua própria existência e focalizará especialmente sua vida individual,

sobretudo a história de sua personalidade42. A definição de autobiografia, para

Phillipe Lejeune, envolve quatro diferentes categorias:

Forma lingüística: narrativa em prosa.

Assunto tratado: vida individual, história pessoal.

Situação do autor: autor (cujo nome designa uma pessoal real) e o narrador

são idênticos.

Ponto de vista do narrador: narrador e protagonista são idênticos e o relato

ou narração é orientada retrospectivamente43.

Uma narrativa é uma autobiografia se preencher todas as condições

indicadas em cada uma dessas categorias. Poderá inclinar-se ora para a narrativa

histórica ora para a prosa literária e mesmo que opte por uma das linhas acaba por

produzir um texto em que existem intromissões da outra.

O exercício autobiográfico se situa na perspectiva do tempo e por ele se

organiza. Nessa retrospectiva, observa Marcello Duarte Mathias:

(...) o autobiógrafo propõe-se decifrar, por detrás do percurso que foi seu, a identidade que
lhe subjaz, a verdade profunda que o anima e determina, a sua unidade, em suma –
fundamento e finalidade da sua ambição. Preocupação de inteligibilidade que o levará a
operar uma escolha, a estabelecer prioridades, a fixar a inteireza da sua personalidade.
Porém, ao fazê-lo, introduz – porventura sem disso se dar conta – um elemento de
reinterpretarão que falseia a própria essência do que pretende provar.44

O fato reinterpretar seus eus para reconstruir ou reconhecer sua identidade

oculta ser resultado ilusório, não constitui nenhum problema para o autobiógrafo.

Não será necessário validar as informações. Muito mais importância terá a fidelidade

do autor a si mesmo, até mesmo porque aquele que se deseja ter sido é tão ou mais

importante na definição do que se é do que aquele que na realidade acaba-se por

ser. Por esse motivo é realizado um pacto entre o autor e o leitor da autobiografia: o

                                           
42 LEJEUNE, Philippe. The autobiographical contract. In: TODOROV, Tzvetan. French

literary theory today, a reader. Cambridge University Press et Éd. de la Maison des sciences de
l’homme, 1982. p. 193.

43 Idem.
44 MATHIAS, Marcello Duarte. Autobiografias e diários. Op. cit., p. 41-42.
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pacto autobiográfico. Esse acordo tem por finalidade estabelecer que o texto seja

uma autobiografia. Para que essa exista é preciso que no texto seja estabelecido

que o autor, o narrador e a personagem principal possuam a mesma identidade, que

em última instância pode ser apenas o nome na capa do livro. É, portanto, com

relação ao nome próprio do autor que se estabelece a autobiografia.

Conseqüentemente, a autobiografia vai exigir que haja identidade de nome entre o

autor (exatamente como esta na capa do livro), o narrador e a personagem principal.

Essa identidade é assumida na enunciação, cuja manifestação obriga a

manifestação explícita no interior da narrativa, do nome do autor45.

Para Phillipe Lejeune, a verificação no interior do discurso pode se

estabelecer de três maneiras:

1. Implicitamente – na relação autor – narrador, na ocasião do pacto

autobiográfico, o qual pode adotar duas formas:

Emprego de títulos, o qual não deixa nenhuma dúvida de que a primeira

pessoa remete ao nome do autor (História da minha vida, Autobiografia de..., etc.)

Seção inicial do texto, onde o narrador se responsabiliza diante do leitor,

comportando-se como o autor, de maneira que ao leitor não deixe a menor dúvida

de que o “eu” remete ao nome impresso na capa do livro, por mais que tal nome não

apareça repetido no livro.

2. De maneira patente, quando o nome que se dá ao narrador-personagem

na narrativa coincide com o do autor que figura sobre a capa do livro46.

A autobiografia está sob jugo do nome próprio, é ele que sustentará o pacto

com o leitor. Caso o leitor duvide da autenticidade das informações o pacto é

quebrado e não há mais autobiografia, apenas uma narrativa ficcional.

2.2.2 O Diário Íntimo

Dentro do gênero memorialista, o diário é o registro da urgência, do quase

presente. Caracteriza-se pela escrita fragmentada e se sujeita ao tempo,

                                           
45 PRADO BIEZMA, Javier del; BRAVO CASTILLO, Juan; PICANZO, María Dolores.

Autobiografía y modernidad literária. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Castilla – La Mancha, 1994. p. 212.

46 LEJEUNE, Phillipe. Op. cit., p. 203.
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diariamente, ou quase. Por esses motivos, ao autor não restam muitas

oportunidades para explorar a imaginação, como pode fazer o autobiógrafo ou o

memorialista. Segundo Prado Biezma:

El diario, por consiguiente, adolece de esa facultad fundamenta, la imaginació, unica capaz
de poner orden y organizar, y que, además, distribribuyendo sombras y luz, va derecha a lo
esencial, ilumina y da a uma obra, y também a cada uma de sus frases, su acabado y
esplendor.47

O texto do diário não está projetado, é uma página em branco. Não é como

a autobiografia que tem um começo meio e fim. O autor escreve de acordo com as

motivações do momento, por isso pode escrever sobre o trabalho, insatisfações

pessoais, planos futuros, famílias, etc. Registra-se somente o necessário, não há

tempo para imaginação. E daí talvez supere a autobiografia e a memória em

autenticidade. Há em suas páginas o registro de reflexões de acontecimentos

sociais, funcionando como uma crônica, mas se está diante de um diário sempre

que essas reflexões de algum modo aludam ao autor, estabeleçam relação com os

interesses dele. Por esse motivo, há tantos escritores cuja obra de ficção aparece

em íntima simbiose com uma série de escritos memorialistas que ajudam a entender

a sua criação literária.

Outras das particularidades do diário é que pode ser escrito por indivíduos

de qualquer idade, sendo um recurso permanente para as inquietações do autor, daí

o fato de ser saltitante, irregular, muitas vezes incoerente. Como pode parecer à

identidade de quem o escreve, pois precisa ser descoberta, inventariada48. O

desmascaramento é a primeira ambição do diarista, causada pela necessidade de

autenticidade, pois:

Enclausurado em si mesmo, o diarista escreve num exercício de legítima defesa. Contra a
solidão que o mina, a distância que o separa das gentes a sua volta, o desdém de que se
sente vítima. Repare-se, de caminho, que ele se assume contra os outros e em função dos
outros, porque em última instância aquilo que o impulsiona é um desejo de aproximação e

                                           
47 PRADO BIEZMA, Javier del; BRAVO CASTILLO, Juan; PICANZO, María Dolores. Op. cit.,

p. 238.
48 MATHIAS, Marcello Duarte. Autobiografias e diários. Op. cit.
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de comunicação. (...) Até porque em certo tipo de diarista existe um acentuado fundo
associal que faz dele um inadaptado.49

O diarista, a princípio não espera um leitor, para Marcelo Duarte Mathias em

seu estudo sobre o gênero, “(...) o diário edifica-se afastado do mundo dos outros.

Pode-se mesmo dizer que é aí longe do público, que radica a sua razão de ser.

Escrito num deliberado isolamento, divulgá-lo é não raro uma forma de impudor.

Pior: aos olhos do diarista isso é desvincular-se duma parte secreta de si mesmo,

que deixa de lhe pertencer”50.

2.2.3  As Memórias

As memórias diferem da autobiografia, segundo Lejeune, por não possuírem

apenas uma das quatro categorias:o tema tratado; a vida do autor51. Daí entre os

gêneros memorialistas é o mais impreciso devido a sua mobilidade. Para Prado

Biezma:

Las memórias vendrían a ser, por tanto, la recuperación, a traves del gesto de recuerdo
prolongado em escritura, de um tiempo pasado, perdido tal vez, que puede pertenecer tanto
al pasado privado del escritor como al pasado colectivo de la sociedad. Vista de ese modo,
las Memórias son, sin duda, Historia, y, como tales, capaces de sustituir em texto al mundo
desaparecido o em trance de desaparecer. Em las Memórias, la Historia se refleja,
entonces, em uma conciencia que nos la cuenta em primera persona, como si los lugares,
los personajes y los hechos emanaram del yo que narra o acabaran em él.52

Ao contar a sua história da História, o memorialista elege a própria coerência

narrativa através da sucessão de episódios que compõem a vida do autor. Dentro do

espaço das memórias, há delimitações de acordo com o grau de envolvimento do eu

nos acontecimentos que narra. Assim se tem as memórias centradas na testemunho

do autor sobre os feitos por ele realizados. Seriam as memórias escritas por

                                           
49 MATHIAS, Marcello Duarte. Autobiografias e diários. Op. cit., p. 47-49.
50 Idem, p. 46.
51 LEJEUNE, Phillipe. The autobiographical contract. In: TODOROV, Tzvetan. French

literary theory today, a reader. Cambridge University Press et Éd. de la Maison des sciences de
l’homme, 1982. p. 193.

52 PRADO BIEZMA, Javier del et al. Autobiografia y modernidad literária. Op. cit., p. 251.
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políticos, militares, literárias e artísticas. O eu desse tipo de memória se comporta

ora como um observador passivo, ora como participante ativo, ora como um

autobiógrafo.

O segundo tipo de memórias, seriam as memórias tradicionais, muito

próximas da autobiografia, mas que por não possuírem um projeto um projeto de

desenvolvimento, acaba sendo memória. A característica principal dessas memórias

está narração: ”(...) una narración distante, no podemos decir que objetiva, em la

que el yo del narrador, siempre presente, no se implica em lo narrado hasta el punto

de convertir su historia em um desvelamiento de su yo doméstico o profundo”.53

2.2.4 O Narrador Memorialista

Ao rememorar sua trajetória o sujeito que também é objeto da narrativa,

estará produzindo uma construção de sua identidade, que é uma apropriação

seletiva da realidade. Porque lhe é possível selecionar fatos que deseja mencionar e

outros que prefere manter no esquecimento.

O autor memorialista é seu primeiro leitor, narrador, personagem, e crítico.

Esse movimento se desenvolve a partir do “voltar-se sobre si mesmo e do despertar

da consciência, pois o homem configura-se na e pela narrativa, funcionado como

orientador e juiz de si e de suas ações”54. A narrativa seria para esse autor e

primeiro leitor - utilizando a metáfora de Eco – seu jardim particular, o mesmo

engano cometido por alguns leitores do texto de ficção, que procuram no texto

fotografias do seu contexto ou do escritor. Não fazem um pacto de quetrata-se de

ficção o que está escrito. Entendem o texto como documento55. Em relação a esses

dois leitores não estaria errado pensar que tanto o primeiro - o autor- quanto o

segundo – o leitor do texto ficcional encontram-se em bosque público. Pois mesmo

que o primeiro se imagine como uma unidade, acaba por escorregar por pelos

menos dois motivos: o ser humano não é uma unidade e o autor quase nunca é

apenas um individuo. Já o segundo leitor procura autenticidade do escritor no

                                           
53 Idem.
54 REMÉDIOS, Maria Luíza Ritzel. Op. cit.
55 ECO, Humberto. Seis passeios pelo bosque da ficção. São Paulo: Companhia das

Letras, 1994. p. 21.
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personagem, no autor ou no narrador. Para esse leitor, não está claro que o escritor

é um indivíduo (ou grupo) que produz uma obra. Faz parte, portanto do universo

físico e biológico. O autor é uma projeção que a tradição e o público produzem,

como o artífice de uma obra. É um produto ideológico, e faz parte do universo

sociológico. O narrador (ou foco narrativo) corresponde a uma ou mais vozes

ficcionais que narram uma obra.

2.3 CRÍTICA GENÉTICA

O interesse pelo modo como as obras de arte são feitas não é novo. A

criação artística já foi vista como decorrente da espontaneidade, um dom ou ainda a

inspiração divina proveniente das musas. Quadros, obras literárias, invenções

científicas, projetos arquitetônicos são resultado de trabalho árduo por parte do

autor, exigem dedicação, disciplina e tempo. Envolve um processo de planejamento,

esboço, pesquisa, escolha, revisão, leitura e correções infinitas até que a obra

assuma a forma que o público tem conhecimento. O ato criador é resultado de um

processo e a crítica genética ocupa-se dele - do processo de criação. O nome crítica

genética deve-se ao fato de que as pesquisas dedicam-se ao acompanhamento

teórico - crítico do processo de gênese, da memória das obras de arte56.

Essa linha de leitura e análise de obras artísticas teve sua origem na França,

na década de 60, no Centre National de la Recherche Scietifique (CNRS), quando

uma pequena equipe de pesquisadores foi encarregada de organizar os manuscritos

do poeta alemão Henrich Heine, recém adquiridos pela Biblioteca Nacional de Paris.

Na década de setenta, a equipe que estudava Heine tornou-se um instituto

dentro do CNRS, dando origem ao Institut de Textes et Manuscrits Modernes

(ITEM), o qual passa a se dedicar somente aos estudos do manuscrito literário.

Nesse período, o grupo ampliou o número de obras e além de Heine, estudava

Marcel Proust, Gustave Flaubert e Paul Valery. Desde então, o estudo dos

                                           
56 SALLES, Cecília Almeida. Crítica genética; uma (nova) introdução; fundamentos dos

estudos genéticos sobre o processo de criação artística. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2000. p. 22-23.
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manuscritos literários se expandiu, quer seja quanto ao número de escritores

estudados ou abordagens teóricas utilizadas quer seja geograficamente.57

Em 1985, a crítica genética é introduzida no Brasil por Philippe Willemart,

organizador do I Colóquio de Crítica textual: o Manuscrito Moderno e as Edições.

Desse evento foi fundada a Associação de Pesquisadores do Manuscrito Literário

(APML). O encontro foi profícuo e estimulou o crescimento de pesquisa na área da

crítica genética. Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Pedro Nava, Érico Veríssimo já

tiveram, e em alguns casos ainda têm, seus manuscritos analisados. A crítica

genética ampliou seu campo de estudos e além dos manuscritos dos textos literários

se ocupa também com processo de criação de músicos como Villa-Lobos e Gilberto

Mendes. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a equipe dirigida por

Cecília de Almeida Salles se detém quase que particularmente nos processos de

criação que envolvem artistas plásticos e arquitetos.58

Como já mencionado no primeiro parágrafo desta seção, a crítica genética

se volta para o ato de produção do texto e objetiva não só o texto como produto da

obra, mas a análise de um processo dinâmico – a escritura, a textualização e a

produção. É importante assinalar que a crítica genética não tem a veleidade de ter

acesso a todo o processo de criação – não possui o ato criador em mãos. Também

não tem a pretensão de encontrar fórmulas explicativas para este fenômeno de

grande complexidade, mas busca se aproximar por diferentes ângulos, e, assim

conseguir algumas evidências quando em contato com a materialidade dos

meandros da criação59. Sendo assim,

(...) o que a distingue [a crítica genética] dos outros estudos que também têm o manuscrito
como objeto é, portanto, sua preocupação estar centralizada na compreensão do processo
de criação. Este interesse impregna o olhar do pesquisador que vê o manuscrito como o
suporte para a produção artística e nele sente, conseqüentemente, seu poder de revelar a
trajetória criativa de um autor em direção a uma obra – o registro da memória de uma
criação60.

                                           
57 Ibidem, p. 9-13.
58 WILLEMART, Philippe. Entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo.

[DATA?].
59 SALLES, Cecília Almeida. Op. cit., p. 23; 26.
60 Ibidem, p. 26.
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Para cumprir seu propósito, a crítica genética tem como objeto de análise os

rascunhos, manuscritos ou datiloscritos, e em alguns casos esboços e planos que

agrupados em conjuntos coerentes, formam a pré-história de um texto ou obra de

arte.

Os procedimentos da crítica genética implicam reunir todo o material que

cerca a obra escolhida, como manuscritos, rascunhos, anotações, cadernos, planos,

mapas, fichários, etc, a fim de delimitar o que realmente importa para traçar o

caminho percorrido pelo autor durante a escritura do texto.61

O manuscrito é “um conjunto de suportes materiais portadores de textos que

são fixados-reproduzidos pelo conservador responsável, a fim de garantir a

autenticidade de um escrito e convertê-lo em objeto de um culto”; os rascunhos são

“o conjunto dos documentos que serviram à redação de uma obra,

transcritos/apresentados por um historiador da literatura, com o propósito de

reconstituir a pré-história dessa realização, tanto sob o aspecto formal quanto sob o

aspecto dos conteúdos”. Já o prototexto é “uma certa reconstrução dos

antecedentes de um texto, estabelecida pelo crítico com o auxílio de um método

específico, destinada a ser objeto de uma leitura em continuidade com o dado

definitivo”.62 Philippe Willemart lembra que o prototexto propicia também uma visão

nítida da distância cada vez maior entre o discurso comum e o discurso poético, pois

segundo ele o processo poético está em marcha desde o início, e as figuras de

estilo, particularmente a metáfora e a metonímia, tomam literalmente conta do

texto63.

Estabelecido o objeto e os procedimentos da crítica genética cabe neste

momento tratar da tarefa do geneticista. Esse passa a estabelecer a relação entre os

diversos documentos que compõem o prototexto e segundo Almuth Grésillon, uma

das fundadoras da crítica genética, divide-se em duas partes: a primeira consistiria

em dar a ver (reunir os manuscritos, classificar, decifrar, transcrever e editar) e a

segunda parte, consistiria em construir hipóteses sobre o caminho percorrido pela

                                           
61 SILVA, Márcia Ivana de Lima e. A gênese do Incidente em Antares. Porto Alegre:

EDIPUCRS, 2000. p. 61.
62 Ibidem, p. 61-62.
63 WILLEMART, Philippe. Universo da criação literária: crítica genética, crítica pós-

moderna? São Paulo: EDUSP, 1993. p. 20.
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escritura (identificação de rasuras, acréscimos, e formação de conjeturas sobre as

operações mentais subjacentes).64 E será pela leitura desses documentos realizada

pelo geneticista que o processo de criação será estabelecido. Ao examinar os

manuscritos o crítico, nas palavras de Claudia Pino, entrará em contato com um

espaço heterogêneo, no qual “diversos tempos convivem e dialogam entre si. A

tarefa do geneticista seria colocar esses tempos dispersos no espaço em uma

ordem temporal – não uma ordem perfeita, não uma cadeia indestrutível – mas em

um movimento com direção”65.

Ao realizar o levantamento dos documentos que mostram o caminho

percorrido pelo autor, o propósito do geneticista será “tornar visível e compreender a

originalidade do texto literário através do processo que o fez surgir”.66

                                           
64 GRESILLON, Almuth, apud, PINO, Claudia Amigo. Da crítica do processo à crítica ao

processo. Manuscritica. Revista de crítica genética, São Paulo, v. 13, p. 48, Jan. 2005.
65 PINO, Claudia Amigo. Op. cit., p. 49.
66 SILVA, Márcia Ivana de Lima e. Op. cit., p. 33.
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3 SILÊNCIO EM MOVIMENTO

Sou, e hoje posso afirmar sem temor, sujeito a
certas impressões duradouras, tenazes, que me
acodem todos os dias à lembrança, por estas ou
aquelas circunstâncias aparentemente sem
relação com o fundo delas. Não sei nunca porque
me ficaram e, as mais das vezes, não posso
verificar o instante em que elas me ficaram.67

A busca pelo exato instante em que algo é registrado na memória guarda

certa semelhança com a busca do instante em que se dá a criação de uma obra

literária. Acreditar que seja possível marcá-los de algum modo é acreditar que uma

obra de arte é decorrente da inspiração das Musas. A criação ou a lembrança se dá

no silêncio da consciência, paradoxalmente individual e ao mesmo tempo tão

coletiva. Situação semelhante vive o autor de um romance que na solidão e no

silêncio procura de maneira utópica representar a totalidade da experiência humana

por meio de uma voz que é construída para dar autenticidade aos personagens.

Este capítulo trata da procura de instantes da memória e de relações, porém

no que diz respeito ao texto ficcional de O cemitério dos vivos. Não tem a veleidade

de identificar o instante exato da criação, afinal como diz Lima Barreto não é

possível verificar o instante em que essas memórias ficaram registradas. A proposta

é testemunhar os movimentos realizados para a sua construção. Movimento que

vence a solidão do autor e o silêncio da criação.

Para realizar o registro dos movimentos da criação do projeto ficcional O

cemitério dos vivos, optou-se pelos procedimentos da crítica genética. Na busca da

memória do texto estabeleceu-se o prototexto e a partir dele as relações entre os

textos de caráter memorialista e aqueles tidos por ficcionais.

                                           
67 CV. p. 127.
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3.1  BREVE NOTÍCIA DO HOSPÍCIO AO ROMANCE

O projeto ficcional do romance O cemitério dos vivos parte das anotações

realizadas por Lima Barreto durante a sua segunda estada no Hospício Nacional de

Alienados, no período de 24 de dezembro de 1919 a 04 de fevereiro de 1920. É o

próprio autor, ainda interno do hospício, que dá notícia do seu novo plano de

trabalho ao repórter do jornal A Folha: “Tenho coligido observações

interessantíssimas para escrever um livro sobre a vida interna nos hospitais de

loucos. Leia O cemitério dos vivos. Nessas páginas contarei, com fartura de

pormenores, as cenas mais jocosas e as mais dolorosas que se passam dentro

destas paredes inexpugnáveis”68. A entrevista está relatada no romance.

Quando questionado pelo repórter se já possuía uma data para o

lançamento do romance, Lima Barreto, responde: “Não sei. Agora só falta escrever,

meter em formas as observações aqui reunidas. Esse trabalho pretendo encetar

logo que saia daqui, porque aqui não tenho as comodidades que são de se desejar

para a feitura de uma obra dessa natureza”69.

A entrevista vem a público em 31 de janeiro de 1920 e teve como título

“Lima Barreto no hospício. Uma interessante palestra com o notável romancista. O

seu novo livro será um estudo sobre loucos e suas manias”70. No entanto

cronologicamente a primeira vez que se fez menção à obra foi em 21 de janeiro de

1920, em correspondência entre Francisco Schettino e Lima Barreto. É o amigo do

escritor quem menciona o livro, tratava-se de O sepulcro dos vivos71.

Que mais tens a dizer-me, meu caro Lima, além das tropelias do teu Sepulcro dos vivos, se
é assim que vais denominar o teu novo livro, o que quero crer despertará um interesse raro
nesta nossa literatura falha de originalidade72.

                                           
68

 CV. p. 258.
69 CV. p. 260.
70 CV. p. 257-260.
71 Não foi possível estabelecer se o autor chegou a cogitar de utilizar o nome Sepulcro dos

vivos ou se tratou de ato falho de Francisco Schettino.
72 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência. Tomo II. 2. ed. São Paulo:

Brasiliense, 1961. p. 95.
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Havia menos de um mês que Lima Barreto estava no hospício, e assim que

recebe alta, as “observações interessantíssimas” foram organizadas e tomam corpo

ficcional. Em 7 de fevereiro de 1920, conforme o manuscrito 6/130, Lima Barreto

começou a escrever o primeiro capítulo de O cemitério dos vivos. Por dois anos

deve ter trabalhado no projeto no romance, conforme as correspondências do autor.

Na mesma data, Schettino escrevia para Lima Barreto: “(...) o teu Cemitério dos

vivos, combinarás as condições e os melhores meios para entrarmos em

negociações73”. Nesse mesmo ano, em 10 de fevereiro Lima Barreto responde:

“Quanto ao livro falarei de viva voz a você. Só lá para fim do mês que vem posso dá-

lo em condições de ir para o prelo74”. Não se tem notícias do andamento do livro até

1921 quando foi publicado o primeiro capítulo do romance é publicado na Revista

Sousa Cruz, com o título “As origens”75. Em 21 de abril de 1921, Schettino volta a

perguntar do livro, a que responde Lima Barreto: “Ainda não pude escrever, ou

começar a escrever meu Cemitério dos vivos, nem para Moses, nem pra Leite. Ando

numa roda viva e pondo em ordem as notícias de livros que me tem sido

ofertados”76. O certo é que o primeiro capítulo possui três versões: a primeira datada

de 7/02/1920, a segunda que foi publicada na revista e uma terceira, que pode ser

observada, nos manuscritos77. As notas foram sendo modificadas até tomarem a

forma hoje conhecida por O cemitério dos vivos.

3.2 O LIVRO E O ROMANCE O CEMITÉRIO DOS VIVOS

O romance O cemitério dos vivos integra o volume homônimo que abriga

também em suas páginas as seções intituladas o Diário do hospício, o inventário da

biblioteca do autor – a Coleção Limana –, documentos referentes às internações de

Lima Barreto no Hospício Nacional de Alienados e a entrevista concedida pelo autor

                                           
73 Ibidem, p. 96.
74 Idem.
75 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. O cemitério dos vivos. 2. ed. São Paulo:

Brasiliense, 1961. p. 25. (O capítulo foi publicado no número 49 da Revista Sousa Cruz, em Janeiro
de 1921).

76 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência. Op. cit., p. 122.
77 Consultar Compact Disc. Pasta Cemitério dos vivos. Arquivo 93.
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para o jornal A Folha. Segundo os organizadores trata-se de um volume de

memórias. No entanto como se percebe pela descrição das partes que o compõem

estão ali diferentes tipos de materiais: uma entrevista, documentos burocráticos,

notas pessoais e o texto ficcional em formato não definitivo. Assim, a afirmação de

que se trata de um volume de “memórias” acaba por confundir o leitor, sugerindo a

leitura de O cemitério dos vivos como um exercício de autobiografia.

Inicialmente O cemitério dos vivos e o Diário do hospício compunham

volume do Diário íntimo, na primeira organização das obras de Lima Barreto. A

princípio o corpus do Diário do Hospício estava organizado em cinco seções

intituladas:O pavilhão e a pinel; Na Calmeil – Os primeiros dias; Minha bebedeira e

minha loucura; Alguns doentes e por fim Guardas e enfermeiros. Esta edição foi

organizada para a editora Mérito, por Francisco de Assis Barbosa, Lúcia Miguel-

Pereira, Paulo Rónai e Otto Maria Carpeaux, em 195378.

Na edição das Obras completas de Lima Barreto, realizada para a editora

Brasiliense, o Diário do hospício e O cemitério dos vivos são desmembrados do

volume Diário íntimo. Ao Diário do hospício são acrescidos cinco capítulos: o VI, em

que o narrador trata de outros doentes, o VII em que se percebe maior rigor na

narrativa e traços ficcionais como, por exemplo, referências à mulher e ao filho; no

VIII descreve a biblioteca, o IX é a reescritura do capítulo anterior e, por fim, o

capítulo X que são as notas realizadas no hospício. No texto do romance não houve

alterações e permaneceu com os cinco capítulos da edição produzida pela editora

Mérito. A composição da obra ficcional O cemitério dos vivos foi distribuída em cinco

capítulos. No primeiro deles, Vicente Mascarenhas, o protagonista, a partir da morte

da mulher dá início a uma série de digressões em que trata de seus estudos, de sua

chegada à pensão de dona Clementina Dias, do envolvimento e casamento com

Efigênia, filha da proprietária da pensão e de como começou a escrever. No capítulo

seguinte trata de sua entrada no hospício e de reflexões sobre como a esposa

acabou por influenciar o seu destino. No terceiro capítulo, o narrador oferece ao

leitor um passeio pelas dependências do hospício e ao que ele chama de

“espetáculo da loucura”. O penúltimo capítulo descreve sua transferência para outra

secção da instituição, o contato com os guardas e enfermeiros e a biblioteca. No

                                           
78 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Diário íntimo. São Paulo: Mérito, 1953.
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último deles há um reaproveitamento de dados do capítulo anterior. É evidente que a

distribuição dos capítulos do Diário do hospício e de O cemitério dos vivos apresenta

semelhança quanto ao tema e ao conteúdo.

3.3 O PROTOTEXTO DE O CEMITÉRIO DOS VIVOS

Uma vez que a composição de O Cemitério dos vivos apresenta um

processo de criação decorrente do reaproveitamento de personagens, ambientes,

fragmentos de capítulos de criações anteriores, consideram-se em seu prototexto as

correspondências a partir do período de internamento, O Diário do hospício, o Diário

íntimo, o conto “Como o homem chegou”79, e a entrevista dada durante o período da

internação de Lima Barreto. Além desses textos serão considerados os manuscritos

de O diário do hospício e de O cemitério dos vivos.

As movimentações do processo de criação do projeto ficcional O cemitério

dos vivos serão mapeadas a partir do Diário do hospício.

3.4 O DIÁRIO DO HOSPÍCIO

Segundo Philippe Willemart, a criação literária é decorrente de dois

momentos de preparação. O primeiro consiste em anotar tudo o que interessa sem

critérios aparentes: observações de viagens, trechos de livros, nomes estranhos etc.

Num segundo momento há uma preparação imediata nos rascunhos, em que aos

poucos o escritor deixa a iniciativa à instância narrativa e torna-se instrumento de

sua cultura e de sua escritura. Nessa fase há um distanciamento do eu exigido pelo

processo poético e ocorre uma fusão. A partir de então, não mais se reconhecem os

elementos que lhe deram origem. Os elementos passam a ser moldados, não

apenas pelo autor, mas também por estruturas lingüísticas, culturais, sociais e

mentais que de alguma forma transcendem o caráter individual80.

                                           
79 BARRETO, Afonso Henriques de Lima Barreto. Como o homem chegou. In: BARRETO,

Afonso Henriques de Lima Barreto. Clara dos anjos. São Paulo: Brasiliense, 1956. p. 273-292.
80 WILLEMART, Philippe. Universo da criação literária... Op. cit, p. 15-16.
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Esses dois momentos da criação podem ser acompanhados na seção o

Diário do hospício, do volume O cemitério dos vivos, pois assim que terminada a

leitura do texto é possível constatar que, tal como está organizada, a seção pode ser

dividida em duas partes distintas. A primeira constituída do capítulo primeiro ao nono

a segunda formada pelo décimo capítulo, pois esse constitui-se de notas isoladas e

aqueles das notas desenvolvidas. São textos isolados quanto à forma, mas

permeáveis entre si quanto ao conteúdo, pois ambos trazem registro da experiência

de internação no hospício. As notas que compõem o capítulo X são reaproveitadas

nos capítulos anteriores. Percebida a divisão do texto, verificou-se a necessidade de

analisá-lo em separado, pois são momentos distintos do processo de criação.

3.4.1 Capítulo X – a Gênese de O Cemitério dos vivos

Lima Barreto observava e anotava o comportamento dos internos, guardas,

enfermeiros, e médicos assim como, do ambiente do hospício, das seções a que foi

sendo transferido e das leituras que fazia na biblioteca da instituição. Com seu olhar

atento procurava avaliar o que se passava. Escrever para ele, nesse momento,

como observa Beatriz Resende era “(...) uma maneira de escapar do silêncio, a

escrita simulando a vida, ou uma prática destinada a exercitar a palavra, a frase a

escrita, que se prepararia para vôos maiores. Essas anotações foram como que uma

condição de salvação, de manter a lucidez e não perder a perspectiva crítica”.81 E

assim que absorvia os sentimentos e as situações que o envolviam, escrevia. Era

preciso tomar nota de tudo e comunicar mais aquela experiência. Em alguns casos

as anotações eram corriqueiras, como, por exemplo:

Cigarro. Insistência em pedir. Negar. Arrependimento. O caso do velho. Remorso: dei o
cigarro, muito depois de tê-lo negado.82

A Noite, de 15-1-20, sobre desapropriações83;

O diretor proibiu a entrada dos jornais”84.

                                           
81 RESENDE, Beatriz. Lima Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos. Rio de Janeiro:

UFRJ/UNICAMP, 1993. p. 173.
82 DH. p. 99.
83 DH. p. 100.
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Em contrapartida há aquelas resultadas de reflexões mais profundas

decorrentes do sofrimento causado pela internação:

Dia 16-1-1920. suicidou-se no pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar terceira vez
aqui, farei o mesmo. Queira Deus que seja um dia bonito como o de hoje85

Observar as reações da loucura sobre a articulação da palavra; alguns trôpegos de língua;
alguns balbuciam, e outros quase mudos86.

Essas notas compõem o capítulo X do Diário do hospício e compreendem o

período de internação de Lima Barreto entre 25 de dezembro de 1919 e 2 de

fevereiro de 1920 –, no Hospício Nacional de Alienados. Além das notas que foram

publicadas no volume O cemitério dos vivos, existem outras, que estão apenas nos

manuscritos depositados na Biblioteca Nacional87. Nesta pasta de manuscritos,

encontram-se um cartão de assinatura de Lima Barreto, um requerimento solicitando

gratificação ao ministro da guerra, comentários sobre o livro Vida e morte de M.J.

Gonzaga de Sá, anotações de leitura e notas sobre o hospício. A seguir serão

transcritas algumas das notas que não foram publicadas e fazem referência ao

romance:

Cemitério dos vivos. Cemitério do pensamento – daquela morte de que não se sabe morrer
– Meu Deus.88

O refeitório. O caso do Armando. O Veiga; Despedida de V.O.89

E há uma importantíssima, em que há o mote para o desenvolvimento do

tema da loucura no romance:

                                                                                                                           
84 DH. p. 114.
85 DH. p. 100.
86 DH. p. 101.
87 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Cemitério dos vivos (?). Rio de Janeiro. Divisão

de referência especializada. Seção de manuscritos. Biblioteca Nacional. R. 234/1949. I – 6, 34, 48,
889. Arquivo Lima Barreto. SD. 15 recortes. Notas.

88 Idem.
89 Idem.
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História do doente que sabe que a mulher precisa saber que é a única [palavra riscada que
poderia ser pessoa] que o move e traz felicidade90.

Uma modificação desta nota está em outra do capítulo X, do Diário do

hospício:

O meu transplante forçado pra outro meio que não o meu. A necessidade de convivência
com os de meu espírito e educação. Estranheza. A minha ojeriza por aqueles companheiros
que se animam a falar de cousas de letras e etc. O J.P. que se animava a discutir comigo
Zola e falar sobre edições, datas, etc. Entretanto eu gostava dele. Ri-me mais que nunca
quando, percebendo tudo isto, lembrei-me que me supunha um homem do povo e capaz de
lidar e viver com o povo. Concluí que nem com ele, nem com ninguém. Lembrança da
mulher, a única que podia ter feito viver comigo e eu não compreendera91.

Essas duas notas orientam o processo de criação do Diário do hospício e do

romance inacabado O cemitério dos vivos, como será evidenciado no decorrer deste

texto. Neste décimo capítulo, há ainda notas sobre anotações a serem

desenvolvidas, como esta, que evidencia um plano de trabalho: ”tratar dos nomes de

pavilhões e dependências. Pinel, Esquirol – Mulheres – Calmeil. O mais conhecido é

o Esquirol porque foi médico do Augusto Comte”.92 Estes fragmentos que foram

arregimentados sob a forma de um capítulo, formam o único texto no volume O

cemitério dos vivos que poderia ser chamado de diário, pois atende aos requisitos

de estrutura desse gênero memorialístico, observados por Marcello Duarte Mathias,

em seu estudo “Autobiografias e diários”:

(...) dificilmente libertar-se do prisma cronológico,. (...) ser uma página aberta a que se
recorre consoante as circunstâncias ou as motivações de momento. Possui o recurso da
permanente disponibilidade. (...) mas é uma linha descontínua. Características patentes
[essas do diário] no próprio ato da leitura, já que o diário, à semelhança de sua elaboração,
é saltitante e irregular.93

No caso deste diário de Lima Barreto, percebe-se certa orientação, nas

anotações, porque primeiramente há uma preocupação com os indivíduos do

                                           
90 Idem.
91 DH. p. 99.
92 DH. p. 106.
93 MATHIAS, Marcello Duarte. Autobiografias e Diários. Op. cit., p. 45-46.



36

hospício: os internos, os guardas e enfermeiros, os médicos, que consomem cerca

de dois terços das notas que compõem este “capítulo”, além de algumas referências

ao espaço da instituição. Segundo, há nas notas o “micro enredo”, que foi citado

acima, em que há uma organização primitiva do texto a ser desenvolvido. Conclui-se

que o décimo capítulo constitui um diário planejado para o desenvolvimento de

outros textos, e que responde a uma das questões desta dissertação: Qual seriam

as funções do registro memorialista na obra de Lima Barreto? A princípio foi

identificado que o diário funciona como um reservatório de idéias do qual, de acordo

com a necessidade, são retirados personagens, ações e espaços para o

desenvolvimento de outros textos.

3.4.2  Ensaio para Vôo Futuro: Capítulos I ao IX

Os capítulos I ao IX formam um texto à parte dentro da narrativa que se

convencionou chamar de Diário do hospício. O material que o compõe desperta

especulações, pois não atende as características básicas de um texto que se quer

diário: não respeita o calendário e está todo ele organizado em capítulos, em que se

desenvolvem as opiniões do narrador em registros de fôlego a respeito da sua

entrada no hospício, internos, considerações sobre a loucura. Fatos que contrariam

o princípio da fragmentação.

Poder-se-ia supor, então, que se trata de uma autobiografia, mas não é

possível estabelecer um pacto de leitura com o narrador, pois não há uma

identificação dessa voz narrativa. Em nenhum momento o narrador se identifica

como Afonso Henriques de Lima Barreto, como fez no Diário Íntimo, onde se pode

ler:

Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho vinte e dois anos. Sou filho legítimo de
João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro escreverei a
História da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade.94

                                           
94 BARRETO, Afonso Henriques de Lima Barreto. Diário íntimo. 2. ed. São Paulo:

Brasiliense, 1956. p. 33.
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Além de não se identificar como Afonso Henriques de Lima Barreto, o

narrador do Diário do hospício altera seu nome. A princípio é o Doutor L, quando

conta a seguinte história:

Uma noite, às últimas horas, muito bêbado, pedia V. que me levasse ao bonde, que
passava na Rua Sete de Setembro. Esperei no poste, em frente ao canil, o veículo e, de
repente, focinhei no chão. V., que já morreu e era muito mais forte do que eu, levantou-me,
equilibrou-me e pôs-me de pé. De repente, veio uma rapariga preta, surgida não sei de
onde, que perguntou a V. (foi ele que me contou): - A patroa manda perguntar o que tem o
doutor L.? V. respondeu: - O doutor L. está um pouco incomodado, devido a ter se excedido
um pouco. Não é nada.95

E num segundo momento é Tito Flamínio, personagem da primeira versão

de O cemitério dos vivos: “Estava deitado no dormitório que me tinham marcado e

ele chegou [o guarda] à porta e perguntou: - Quem é aí Tito Flamínio? – Sou eu,

apressei-me”.96

Outro detalhe é que o narrador relata que a mãe está em casa. A mãe de

Lima Barreto, dona Amália Augusta Barreto, morreu em dezembro de 1887, quando

ele tinha seis anos de idade. Menciona um filho doente, embora o autor não tivesse

filhos e não haja registro de qualquer tipo de união com uma mulher: são apenas

personagens ficcionais citadas no corpo do suposto diário, como transcrito abaixo:

Aborrece-me este hospício; eu sou bem tratado, mas me falta ar, luz, liberdade. Não tenho
meus livros a mãos; entretanto, minha casa, o delírio de minha mãe... Oh! Meu Deus! Tanto
faz, lá ou aqui... Sairei desta catacumba, mas irei para a sala mortuária que é a minha casa.
Meu filho ainda não delira; mas a toda hora espero que tenha o primeiro ataque. (....) Minha
mulher faz-me falta, e nestas horas eu tenho remorsos como se a tivesse feito morrer. Logo,
porém, como vem de mim ou de fora de mim uma voz que me diz: é mentira.97

Um pacto de que se trata de uma autobiografia também não é firmado, afinal

como o leitor vai autenticar que a identidade firmada pelo nome na capa do livro –

Lima Barreto – como sendo a mesma do narrador. A coincidência entre autor–

narrador–personagem, não se realiza plenamente nessa narrativa, e rompe com o

pacto autobiográfico, quer seja ele implícito ou explicito. Primeiro porque não há

                                           
95 DH. p. 49.
96 DH. p. 66.
97 DH. p. 81.
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coincidência entre autor–narrador–personagem, com o nome na capa do livro, que

seria o modo explícito de tal configuração. Segundo, na seção inicial o narrador até

tenta se comportar como se fosse o autor do texto, devido a narrativa em primeira

pessoa, mas acaba se traindo ao longo da narrativa.

Os escritos íntimos não possuem um destinatário explícito, pelas dúvidas

que cercam o desejo de publicação. E o diário, ao menos em princípio, é escrito em

segredo e exclui em sua composição o olhar do outro, o que não ocorre nestes

capítulos, visto que o narrador mantém um diálogo com o leitor. Ora explícito ora

implícito, como está destacado nos trechos que se seguem:

Falarei disso [da dificuldade em comunicar-se com os demais internos e a mania que os
demais tem de pedir cigarros] com mais vagar. 98

Poderia alongar-me mais na descrição dos doentes que me cercam. Mas a loucura tem
tantos pontos de contacto de um indivíduo para outro, que seria arriscar-se tornar-se
fastidioso.99

Hei de falar mais longamente sobre ele [V. O.], que é uma interessante figura que
conheci.100

Pergunta-se então: fastidioso para quem? Só poderia ser para quem

estivesse lendo. E o fragmento “falarei disso com mais vagar”, também funciona

como uma espécie de diálogo implícito com um possível leitor. O narrador procura

dialogar com o leitor pedindo a este que tenha paciência, que ele – o narrador- vai

explicar detalhadamente o que se passa no hospício e descrever melhor um dos

internos. E não dialoga com um leitor imaginário, mas espera a atenção de muitos.

No próximo fragmento o diálogo torna-se explícito:

Os leitores hão de dizer que não era possível encontrar isso numa casa de loucos. É um
engano; há muitas formas de loucura e algumas permitem aos doentes momentos de
verdadeira e completa lucidez.101

                                           
98 DH. p. 45.
99 DH. p. 63.
100 DH. p. 85.
101 DH. p. 59.
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Todos esses detalhes levam a crer que se trata de um texto ficcional, que

procura atender as exigências estéticas de Lima Barreto: de autenticidade, de

comoção do leitor, de diálogo, que seriam favorecidas pela narrativa em primeira

pessoa. A narrativa centrada no sofrimento humano seria um meio de estreitar as

diferenças entre os homens. Basta lembrar que essa opção de narrar em primeira se

realizou anteriormente em Recordações do escrivão Isaias Caminha e em Vida e

morte de M.J Gonzaga de Sá, há Augusto Machado que se diz biógrafo de Gonzaga

de Sá. No Diário do hospício, que pela estrutura deveria ser chamado de Memórias

do hospício, Lima Barreto, volta a valorizar o testemunho, a narrativa introspectiva

para trazer ao leitor a experiência da solidão.

O texto do diário desperta a atenção ao primeiro contato. Inicialmente pelo

título e num segundo, o mais atrativo ao leitor, pelo conteúdo: o cotidiano no

hospício, no melhor estilo “baseado em fatos reais”. O narrador facilmente envolve o

leitor, devido às situações narradas e à maneira como o faz: usa de linguagem

simples e adequada ao tom confessional do texto.

4 de janeiro. Estou no hospício ou, melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do
mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu,
entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma
outra só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos e tamancos nos dão. Da outra vez que lá
estive me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável.

Outra característica desse narrador é a rapidez com que vai contando os

fatos: no primeiro capítulo informa ao seu leitor quando entrou no hospício, como é o

tratamento recebido, que esteve internado antes, que não se acredita louco, mas

que devido ao álcool e apreensões domésticas e financeiras viera para ali. Faz

comentários sobre os médicos, guardas e enfermeiros e sobre a transferência para

outra seção. E por fim promete que vai contar a “tragédia manicomial em separado”,

mas que no momento vai suspender a narrativa porque se cansa. Cria, entretanto, o

gancho para manter o leitor esperando por mais informações:

Paro aqui, pois me canso; mas não posso deixar de consignar a singular mania que tem os
doidos, principalmente os de baixa extração, de andarem nus. Na Pinel [seção do hospício
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em que estava internado], dez por cento assim viviam, num pátio que era uma bolgia do
inferno. Por que será?102

O trecho que serve de gancho para a manutenção do interesse do leitor foi

antes uma nota no décimo capítulo: “O nu no hospício. A liga da moralidade”.103 E

posteriormente desenvolvida no romance:

Alguns [doentes] não suportam roupa no corpo, às vezes totalmente, outras vezes em parte.
Na Secção Pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, dez por cento deles andava
nu ou seminu. Esse pátio é a cousa mais horrível que se pode imaginar. Devido a
pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica
dele, é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante; e
contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no
nosso pensamento104.

De acordo com o gênero a nota do capítulo X, sofria maior ou menor

lapidação. Como pode ser visto, o texto do romance é desenvolvido com uma

linguagem mais elaborada, metáforas, o oposto do diário, que é uma narrativa

objetiva. Há outros exemplos desse tipo de tratamento de notas que são

aproveitadas no diário e no romance. Nota do capítulo X: “A loucura, a degradação

humana – o horror desse espetáculo.105”. No Diário do hospício, a loucura é

motivação para um capítulo e passa a ser analisada sob a ótica científica; é mistério

e precisa ser pesquisada:

Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem
absolutamente uma impressão geral dela. (...) Há uma nomenclatura, uma terminologia,
segundo este, segundo aquele; há descrições pacientes de tais casos, revelando pacientes
observações, mas uma explicação da loucura não há106.

No projeto ficcional, a loucura orienta a redação de um capítulo também, no

entanto deixa de ser ciência e passa a ser mistério:

                                           
102 DH. p. 39.
103 DH. p. 114.
104 CV. p. 185.
105 DH. p. 108.
106 DH. p. 53.
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Vista assim de longe, a noção do horror que se tem da loucura, não parte da verdadeira
causa. O que todos julgam, é que a cousa pior no manicômio é o ruído, são os desatinos
dos loucos, o seu delirar em voz alta. É um engano. Perto do louco, quem os observa bem,
cuidadosamente, e une cada observação a outra, as associa num quadro geral, o horror
misterioso da loucura é o silêncio, são as atitudes, as manias mudas dos doidos.

Há aproveitamento dos registros documentais na obra de Lima Barreto, mas

a surpresa é que de acordo com o gênero, essas marcas memorialistas vão

sofrendo alterações, para sensibilizar o leitor. Bem ao gosto do escritor carioca: “Os

gêneros que herdamos e que criamos estão a toda hora a se entrelaçar, a se

enxertar, para variar e atrair”107

3.5 CEMITÉRIO – O PROJETO FICCIONAL

Ah! A Literatura ou me mata ou me dá o que eu
peço dela.

Lima Barreto.

O processo criativo é um exercício constante de acúmulo e renúncia de

dados, idéias, palavras, de tempo. No caso do processo de criação de O cemitério

dos vivos não foi diferente. Por meio da pesquisa realizada verificou-se que Lima

Barreto, pelo que se deduz dos manuscritos e anotações, desenvolvia as notas à

medida que coletava as “observações interessantíssimas” do hospício. Como pode

ser verificado pelo papel fornecido pela instituição, onde está escrito o capítulo II do

Diário do Hospício108. E no capítulo V há o seguinte fragmento:

Ontem matou-se um doente, enforcando-se. Escrevi nas minhas notas: “Suicidou-se no
pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar a terceira vez aqui, farei o mesmo. Queira

                                           
107 Barreto, Afonso Henriques de Lima. Impressões de leitura. Op. cit., p. 116.
108 Consultar Compact Disc. Pasta: Diário do hospital. Arquivos 35 ao 46/143 As folhas eram

fornecidas pela instituição e para tirar maior proveito, o escritor as dividia e nelas fazia as linhas para
depois escrever.
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Deus que seja o dia Tão belo como o de hoje”. Não me animo a dizer: venceste, Galileu;
mas, ao morrer, quero com um sol belo, de um belo dia de verão!109

Isto faz pensar que o texto do diário foi desenvolvido ainda dentro do

hospício, e num primeiro momento até atendeu as expectativas do escritor, mas não

a contento de modo que era necessário empreender o romance.

De acordo com o manuscrito, o romance foi produzido praticamente após a

alta da instituição. O início da primeira versão data de 7 de fevereiro de 1920110,

cinco dias após a saída do hospício. Lima Barreto, em sua busca de formas literárias

que melhor pudessem “soldar, ligar a humanidade em uma maior”111, não deveria

estar satisfeito com a narrativa do diário, mais objetivo, e pouco envolvente ao olhos

do leitor, a não ser para satisfazer a malsã curiosidade daqueles que gostariam de

vivenciar por meio da leitura a experiência interna do hospício. Era necessário alçar

o texto a um estágio de maior tensão emocional para que atendesse à sua estética

militante, opção que começou a desenvolver em alguns capítulos do diário, mas de

modo ameno e insuficiente frente às suas expectativas. Afinal a experiência de

internamento fora singular e poderia ir além do desenvolvimento de “observações

interessantíssimas” sobre a vida dentro do hospício.

A idéia de escrever sobre o tema da loucura, no entanto é anterior ao Diário

do hospício. Em 18 de outubro de 1914, é publicado o conto chamado “Como o

homem chegou”. O enredo trata as desventuras de Fernando, “um ente pacato, lá

nos confins de Manaus, que tinha mania de astronomia” e por desejar chegar ao

perfeito conhecimento da Aldebarã se dedicou demais ao cálculo, à inteligência pura

e matemática e a estudar com afinco e fúria de um doido ou de gênio”. E assim foi

tomando fama de louco. O certo é que devido à implicância da família, o rapaz que

vivia com o pai e cumpria os seus deveres razoavelmente, foi a pedido dos parentes,

transposto de Manaus para o Rio de Janeiro para ser examinado. E o transporte se

deu num carro-forte, ou a masmorra ambulante, como sugere o ácido narrador do

conto. E que fique claro que era pior que masmorra e do que solitária, pois:

                                           
109 DH. p. 68-69.
110 Consultar Compact Disc. Pasta: Cemitério dos vivos. Arquivo 6/130.
111 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Histórias e sonhos. Op. cit., p. 17.
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(...) nessas prisões sente-se ainda a algidez da pedra, alguma cousa ainda de meiguice,
meiguice de sepultura, mas ainda assim meiguice; mas, no tal carro feroz, é tudo ferro, há a
inexorável antipatia do ferro na cabeça, ferro nos pés, aos lados – uma igaçaba de ferro em
que se vem sentado, imóvel, e para a qual se entra pelo próprio pé. É blindada e quem vai
nela levado aos trancos e barrancos de seu respeitável peso e do calçamento das vias
públicas, tem a impressão de que lhe quer poupar a morte por um bombardeio de grossa
artilharia para ser empalado aos olhos de um sultão112.

Fernando segue viagem, e por recomendação de um delegado, não deve ter

contato com o ar, pois faria mal ao doente, lhe alteraria o humor. A masmorra segue

pelo Brasil e, depois de quatro anos, o carrião vence a sua odisséia e Fernando é

examinado no necrotério municipal.

Em 18 de agosto de 1914, Lima Barreto é levado ao hospício pelas mãos da

polícia num carro-forte. Permanece dez dias na seção de observação e depois é

transferido para a Calmeil, de onde só recebe alta em 13 de outubro de 1914. A

experiência no carro-forte, jamais esquecida, é retomada no romance inacabado O

cemitério dos vivos.

No romance, Vicente Mascarenhas queixa-se de que a polícia adquiriu

mania de generalizações, pois pelo que lhe parece “todos os loucos hão de ser por

força furiosos e só transportáveis em carros blindados”. O narrador conta da

experiência na carruagem:

É indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga
que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada,
por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o
doido que vai ali. A carriola pesadona, arfa que nem uma nau antiga, no calçamento; sobe,
desce, tomba pra aqui, tomba para ali; o pobre-diabo lá dentro, tudo liso, não tem onde se
agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro as paredes de ferro113.

Não há mais a ironia do conto, a loucura deixa de ser mote para a crítica

ácida e o riso. No romance, o transporte no carro forte faz refletir, inquieta o espírito

                                           
112 BARRETO. Afonso Henriques de Lima. Como o homem chegou. Op. cit., p. 273-292.

Não é a primeira vez que o autor trata do tema da loucura. Em 1911, no Triste fim de Policarpo
Quaresma, no quinto capítulo da primeira parte do romance, há uma cena que se passa no hospício.
Trata-se da visita de Olga a Quaresma. Nela o hospício é comparado a um sepulcro. “Só o nome da
casa metia medo. O hospício! É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento do
espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem”. BARRETO,
Afonso Henriques de Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. Curitiba: UFPR, 1997. p. 81

113 CV. p. 151-152.
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do leitor. Como observado na seção anterior sobre o Diário do hospício, ao

recuperar as notas para o romance, Lima Barreto trabalha a escrita de modo a

intensificar o vínculo do leitor com o narrador, Vicente Mascarenhas. Escolhe melhor

as palavras apostando no tom introspectivo e coloquial.

Ao reorganizar o texto acrescenta novos dados, como se verificou no

processo de reescritura do primeiro capítulo do romance:

Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que della foram estas, ditas com voz
cava e (entrecortada) ofegante:
- Flamínio, disse (ella>) – me (em voz cava), você deve desenvolver aquella historia da
rapariga num livro....
Ainda durou (duas >) três dias e (triste) [interpolação ilegível] mas quase (não falava>) sem
falas; e só se entendia o que queria, pelos gestos e signaes. (>que fazia). Nas occasiões
em que me approximava della, o seu olhar de (> nos seus últimos dias) de moribunda tinha
uma doce expressão de piedade. Era como se ella dissesse:
- que pena! Vou deixá-lo só!114

Na reescritura do primeiro capítulo as palavras “entrecortada” e “ofegante”

são substituídas por “cava e sumida”, mais corriqueiras, de modo que ao empregá-

las pudessem estabelecer relações, através de elementos próximos à realidade do

leitor. Acrescenta a descrição dos momentos finais de Efigênia um tom místico,

como se a moça possuísse algo de etéreo:

Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que dela foram estas, ditas com voz
cava e sumida:

- Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro.
Ainda durou cerca de dois dias, mas quase sem fala. Balbuciava unicamente; em geral, não
entendia o que queria por aí, mas pelos gestos e sinais que fazia.
Nas ocasiões em que me aproximava dela, nos seus últimos momentos, o seu olhar de
moribunda tinha uma doce e transcendente expressão de piedade. Era como se ela
dissesse: Vou morrer! Que pena! Vou deixá-lo só por este mundo afora”.!115

Esta idéia se completa com outras descrições sobre a mulher de Vicente

Mascarenhas: “nunca se foi de mim a imagem daquela pobre moça a morrer, com

pouco mais de vinte e cinco anos, e o sentimento da dor que se lhe estampava no

                                           
114 Consultar Compact Disc. Pasta Cemitério dos vivos. Arquivo 6/130.
115 CV. p. 122.
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olhar místico, por me deixar no mundo, dor que não era bem de mulher, mas de mãe

amantíssima”116. Ou ainda quando Vicente se culpa por não ter reconhecido

devidamente sua mulher, por estar envolvido demais com os seus sonhos, orgulho e

baixa estima: “tudo isso e outros fatores difíceis de registrar contribuíram para que

eu não visse, ou mal visse, a alma excepcional daquela pobre moça, cujo olhar,

onde não havia ódio, me amedrontava como se não fosse humano117”. Investe

nessa característica da personagem, pois ao reescrever o capítulo retira

características negativas da personagem, como o fato de se indispor com outra

personagem. A cena se passa quando Vicente vai ao subúrbio visitar a viúva Dias,

Aninhas e Efigênia. Entre conversas, ele pergunta sobre os filhos à ex-dona da

pensão, cujo nome nessa versão é Gertrudes:

E os seus filhos, D. Gertrudes? Perguntei
- Escrevi a Amâncio e ele me disse que não pode vir... Está em Mato Grosso ... Também
não fazia questão.

- Nem eu! Fez a filha com afinco.

- Por que? Indaguei indiscretamente.

A moça pareceu um pouco [ilegível] e não me respondeu. A mãe, [ilegível]

- Maria Iphygenia não gosta da cunhada, [ilegível] della, não se combinam.
- Ella é que não se combina comigo. Eu me dou com todos mas com ella não. Ella é tão
orgulhosa seu Flamínio (...)118,

O narrador é introspectivo e dado a reflexões sobre os mistérios da vida:

Lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado por leis certas e
determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas estranhas, poderia intervir,
leis que a ciência humana iria aos poucos desvendando... Não sorri inteiramente; mas achei
tal cousa ingênua e que todo o saber humano só seria útil para as suas necessidades
elementares de vida e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino. Tudo é
mistério e sempre mistério.

E depois do exercício de retrospecção parece construir a sua identidade:

                                           
116 CV. p. 121.
117 CV. p. 136.
118 Consultar Compact Disc. Pasta Cemitério dos vivos. Arquivo 20/130. Referente a

lauda 17.
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Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível; nunca, por mais que quisesse,
pude ter uma concepção mecânica do Universo e de nós mesmos. No último, no fim do
homem e do mundo, há mistério e eu creio nele. Todas as prosápias sabichonas, todas as
sentenças formais dos materialistas, e mesmo dos que não são,sobre as certezas da
ciência me fazem sorrir e, creio que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, ele me
vem de longas meditações e de alanceante dúvidas119.

Há que ser observado também que o narrador assume a identidade de um

memorialista: parte de um ponto de sua “vida”, no caso a morte da mulher, e então

passa a fazer digressões. Recorda a infância, seus planos de ser doutor o abandono

dos estudos, o plano de desenvolver seu curso de filosofia, o envolvimento com a

literatura. Não se sabe de onde escreve o narrador; é possível, pois o romance não

está terminado, que Vicente Mascarenhas escreva após a saída do manicômio,

suposições que se justificam com os fragmentos abaixo:

Lembro-me de um grande pé de eucaliptus que havia na estrada da casa de um amigo de
minha família, e isto vi quando tinha sete anos ou menos; lembro-me de uma cadeira de
jacarandá, estilo antigo, com um alto e largo espaldar, em que minha avó materna sentava-
se, tendo os pés num tamborete e todos os netos sentados no chão a ouvir-lhe histórias ou
a responder as suas perguntas afetuosas, e ela morreu antes de completar eu vinte anos;
entretanto, não tinha a menor lembrança de fatos importantes que de deram depois, quer
domésticos, quer particulares a mim, quer públicos. (memórias de infância)120

Não me recordo mais quais foram os meus examinadores de História Universal, dos seus
nomes, nem das suas fisionomias. Só me lembro de que todos os três eram velhos, bem
velhos, e me tratavam filialmente. Tinha, entretanto, já treze anos de idade121.

Vicente Mascarenhas se comporta como um autor de memórias que parte

de um ponto determinado, e evoca a totalidade de sua vida passada. Ao narrar, ele

revive as fases de seu eu anterior e olhando para a totalidade da sua vida, ele olha

para um contexto cósmico, um mundo histórico, geográfico, definido no tempo, em

que se desenrolou a sua vida, em que os seus eus anteriores encontraram outros

personagens, causando relações, destinos, histórias, que se apresentam mais ou

menos desligados do eu retrospectivo.

Nas narrativas de Lima Barreto o amor é tema secundário e pareceu ser a

opção a ser adotada ao escrever O cemitério dos vivos, mas ao longo do processo

                                           
119 DH. p. 50-51.
120 CV. p. 127.
121 CV. p. 127.
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de escritura do romance parece se ter rendido ao tema do amor. Na primeira versão,

quando Efigênia pede Vicente Mascarenhas em casamento está assim escrito: “Sr.

Flamínio, o Sr. quer casar comigo?122 Efigênia é mais objetiva. O pedido de

casamento é mais uma certeza de garantia futura, como era necessário às moças

da época, e parece uma imposição por parte da mãe, dona Clementina. Já na

versão da editora Brasiliense está: “ – Eu amo, Seu Mascarenhas; o senhor quer

casar comigo?123” Efigênia ao longo da narrativa sempre vai se mostrar como

companheira fiel de Vicente, apaixonada por ela, admiradora e incentivadora da

carreira literária do marido. Entretanto, em vida não é correspondida e Vicente só

descobre seus sentimentos pela mulher após a morte dela.

Pela reescritura dos capítulos, conforme o manuscrito, percebe-se que o

plano da obra estava previamente estabelecido. O que precisava ser feito era

desenvolver a identidade das personagens e o enredo de modo a criar maior vínculo

com o leitor.

                                           
122 Consultar Compact Disc. Pasta Cemitério dos vivos, arquivo 24. Referente a lauda 19.
123 CV. p. 148.
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4 DOS BOSQUES E JARDINS DE LIMA BARRETO

4.1 A ESTÉTICA LIMANA

No Diário íntimo, de Lima Barreto, há uma passagem em que o diarista

escreve sobre um colega de repartição, sujeito que por sua avareza – e, em

proporção, estupidez – não comprava jornais, mas procurava ler os que eram

adquiridos pelos demais companheiros de trabalho. Quando não os lia, acabava por

coletá-los e vendê-los aos quilos. Sua prática era motivo de pilhérias constantes por

parte dos colegas, como no fragmento destacado abaixo:

(...) muito antes de ele chegar, colavam em jornais velhos datas dos novos e ele os lia tal
qual como se fossem do dia. A sua estupidez muito concorria para isso e ele leu em 1903
ou 4 um jornal do tempo da Revolta de 93. Ao acabar se lhe perguntou: ‘Que tal as
notícias?’ Então respondeu: - Poucas novidades, mas que havia um romance da Revolta
muito bom124.

Para esse leitor, a notícia antiga lida na “atualidade” soava como um

romance da Revolta muito bom. O fragmento funciona como uma parábola do leitor

contemporâneo a Lima Barreto. Aquele que estava acostumado a ler romances de

folhetim e que não sabia diferenciar a notícia do dia, escrita jornalística, portanto da

criação literária. Assim como refletir sobre a ficção de Lima Barreto.

Diferentemente do colega de repartição ou das objeções da crítica, Lima

Barreto procurava sim a reelaboração da realidade exigida pela criação literária,

porém essa deveria atender aos princípios de criação eleitos pelo autor, os quais

não caminhavam de mãos dadas com o modelo predominante da época.

A modernização parecia atingir somente a estética urbana e não a literária.

Os pontos de vista da crítica pertenciam ainda ao passado, o que era até

compreensível visto que em sua maioria eram filhos do século XIX. Porém, faziam

vista grossa aos novos rumos estéticos. Sem o desejo de atualização, a estética

ainda estava presa ao culto da forma, valorizando o purismo gramatical ou, nas

                                           
124 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Diário íntimo. Op. cit., p. 53.
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palavras de Lima Barreto, procurando a beleza em uma carcaça cujos ossos já se

faziam pó125. Essa afirmação dá mostra do que desejava Lima Barreto:

(...) deixar de lado todas essas velhas regras, toda a disciplina exterior dos gêneros, e
aproveitar de cada um deles o que puder e procurar, conforme inspiração própria, para
tentar reformar certas usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir
as nossas grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos homens, para
soldar, ligar a humanidade em uma maior, em que caibam todas pela revelação das almas
individuais e do que elas têm em comum e dependente entre si126.

Em diversos textos ficcionais e não-ficcionais Lima Barreto procurou difundir

seu ideal estético. Foram selecionados alguns fragmentos, que contemplam as

obras teoricamente não-ficcionais e trechos das narrativas ficcionais para

exemplificar o que era literatura e o seu destino para o autor de O Cemitério dos

vivos.

Em um artigo intitulado “Essa minha letra...” aparentemente Lima Barreto

procura se desculpar pela letra muitas vezes ilegível e num segundo momento

responde a algumas das críticas sobre seu desleixo gramatical:

A minha letra é um bilhete de loteria. Às vezes ele me dá muito, outras vezes tira-me os
últimos tostões da minha inteligência. (...) Aqui já saiu um folhetim meu, (...) tão truncado tão
doido, que mais parecia delírio que coisa de homem são de espírito... (...) Que ela me
levasse a incorrer na crítica gramatical da terra vá; mas que me leve a dizer coisas contra a
clara inteligência das coisas, contra o bom senso e pensar honesto e com plena consciência
do que estou fazendo!127

Das palavras de Lima Barreto é oportuno recuperar os fragmentos “plena

consciência do que estou fazendo” e “que ela me levasse a incorrer na crítica

gramatical da terra”. Nota-se que o problema para o autor não estava em não se

adequar às normas gramaticais, mas em não ter bom senso e clareza, pois

comunicar era a tarefa, árdua, mas importantíssima.

A linguagem tornava-se uma ferramenta imprescindível para registrar o

momento histórico e sublinhar a transformação pela qual o mundo e o homem

                                           
125 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Histórias e sonhos. Op. cit, p. 16.
126 Ibidem, p. 17.
127 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Essa minha letra. Op. cit., p. 293-298.



50

passavam no início do século XX, assim como seu emprego. Daí a preocupação do

autor de vencer a incomunicabilidade - que poderia surgir da letra ilegível ou

daqueles que não assimilavam suas opções. Como no fragmento abaixo.

A literatura (...) deve residir na exteriorização de um certo e determinado pensamento de
interesse humano, que fale do problema angustioso do nosso destino em face do Infinito e
do Mistério que nos cerca, e aluda às questões de nossa conduta de vida. (...) mais do que
nenhuma outra parte, mais fortemente possuindo essa capacidade de sugerir em nós o
sentimento que agitou o autor ou que ele simplesmente descreve, a arte literária se
apresenta com um verdadeiro poder de contágio que a faz facilmente passar de simples
capricho individual para traço de união128.

A arte literária seria sim uma atividade individual, porém que após a

reelaboração deixava de pertencer ao artista e passaria a fazer parte do mundo com

o objetivo de diminuir diferenças. Ao pensar a obra de Lima Barreto, é o que se

percebe, tendo em mente personagens como Isaías Caminha, Gonzaga de Sá

Policarpo Quaresma e Vicente Mascarenhas. Eles vivem seus dramas pessoais,

originados na maioria das vezes pelo descompasso de viver em sociedade e não se

sentirem parte dela, quer seja devido a sua origem, raça ou personalidade. E

apostando nos sentimentos que os sofrimentos desses personagens causariam no

leitor é que Lima Barreto investe em certo padrão de personagem, pois acreditava

que aquele que sofre compreende melhor os outros. E quanto maior o poder de

envolvimento que a personagem fosse capaz de despertar no leitor, maior seria a

capacidade desse de compreender os outros, mais intensa seria a ligação entre os

homens:

(...) a arte literária se apresenta como força de ligação entre os homens, sendo capaz,
portanto, de concorrer para o estabelecimento de uma harmonia entre eles, orientada para
um ideal imenso em que se soldem as almas, aparentemente diferentes, reveladas, porém,
por ela, como semelhantes no sofrimento da imensa dor de serem humanos. (...) É por aí,
segundo a minha humilde opinião, que devemos orientar a nossa atividade literária e não
nos ideais arcaicos e mortos.129

                                           
128 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. O Destino da Literatura. Op. cit., p. 51-69.
129 Ibidem, p. 62.
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Ou ainda:

(...) a Literatura (...) mais do que ela nenhum outro qualquer meio de comunicação entre os
homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino
na nossa triste humanidade130.

Em O cemitério dos vivos, o narrador começa a contar como se envolveu

com a literatura relembrando a época de suas primeiras colaborações em jornais de

colegas. Propaga, assim, os mesmos ideais estéticos de Lima Barreto:

Resolvi, portanto publicar alguma cousa que atraísse atenção sobre mim, que me abrisse as
portas, como se diz, que me fizesse conhecido, mas queria por nessa obra alguma cousa
das minhas meditações, das minhas cogitações, atacar em síntese os inimigos das minhas
idéias e ridicularizar as suas supertições e idéias feitas. Pensei em diversas formas,
procurei modelos, mas me veio, ao fim dessas cogitações todas, a convicção de que o
romance ou a novela seria o gênero literário mais próprio, mais accessível a exprimir o que
eu pensava a atrair leitores, amigos e inimigos. (...) Mas o romance, como a canônica
literário do Rio ou do Brasil tinha estabelecido, não me parecia próprio. Seria uma obra
muito fria, teria de tratar de um caso amoroso ou de haver nele alguma cousa de parecido
com isso. Eu tinha um grande pudor de tratar de amor. mim. (...) Evitando o amor, voltei as
minhas vistas para os grandes livros de aventuras; e por eles, vi bem que os romances que
as narram são talvez os que mais resistem ao tempo. Não foi, porém por isso, nem mesmo
pela sua aparente facilidade; foi tão somente para evitar o escolho do Amor, que comecei a
escrever um131.

4.2 AS PERSONAGENS

É porém a personagem que com mais nitidez
torna patente a ficção, e através dela a camada
imaginária se adensa e se cristaliza132.

Como mencionado no primeiro capítulo desta dissertação e na seção sobre

a estética defendida por Lima Barreto, a arte para ele estava longe de ser apenas

                                           
130 Ibidem, p. 66.
131 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. O cemitério dos vivos. Op. cit., p. 169.
132 ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: CANDIDO, Antonio. et al. A

personagem de ficção. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 21.
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entretenimento, deveria promover reflexões sobre a condição humana, e, a partir

delas estabelecer união entre os homens, possibilitar a quem lesse seus escritos, -

romances ou os textos de caráter jornalísticos a prática da alteridade. Em diversos

momentos de sua carreira literária, o autor insiste em que a força da literatura está

em estabelecer estimular tal ação. Em seu discurso procura evidenciar que uma

narrativa centrada no sujeito, e mais precisamente no sofrimento, poderia diminuir o

distanciamento e a diferença social: “Nós nos precisamos ligar, precisamos nos

compreender uns aos outros; precisamos dizer as qualidades que cada um de nós

tem, para bem suportarmos o fardo da vida e dos nossos destinos”.133

Ou ainda:

A idéia só como idéia, tem fraco poder sobre a nossa conduta, assim expressa sob essa
forma seca que os antigos chamavam de argumentos (...) é preciso que esse argumento se
transforme em sentimento; e a arte, literatura salutar tem o poder de fazê-lo, de transformar
a idéia, o preceito, a regra em sentimento, e mais do que isso, torná-lo assimilável à
memória, de incorporá-lo ao leitor, em auxilio dos seus recursos próprios, em auxílio de sua
técnica134.
Eu não acredito absolutamente na eficácia da ciência para fazer poetas e literatos (...) mas
tenho em mim que o processo é o mesmo na arte e na ciência: um acordo entre o oculto e o
visível, uma relação entre os fatos que, só com os instrumentos do pensamento, ganham
uma explicação. (...) Poetas, antes da poesia, eu devo ter as paixões, as emoções para
exprimi-las em verso; romancista, da mesma forma: os costumes, as paixões, os
sofrimentos, as emoções, o entrechoque delas no cenário do mundo135.

Essa preocupação de “transformar a idéia, o preceito, a regra em

sentimento” e ambientar “os costumes, as paixões, os sofrimentos, as emoções e o

entrechoque delas no cenário do mundo” está presente desde a primeira obra

publicada, o romance Recordações do Isaías Caminha, nas personagens de Isaías e

Floc, nas descrições das modificações ocorridas na aparência do Rio de Janeiro em

Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá e no nacionalismo desmedido e apaixonado

de Triste fim de Policarpo Quaresma. Todos esses romances têm sua narrativa

organizada em torno do sujeito e das relações dele com a sociedade, normalmente

                                           
133 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Literatura Militante. In: Impressões de leitura. 2.

ed. São Paulo: Brasiliense, 1961. p. 76. (Artigo Publicado pela primeira vez em 7/9/1918, A. B. C., no
Rio de Janeiro).

134 Ibidem, p. 61-62.
135 BARRETO, Afonso Henriques de Lima Barreto. Diário Íntimo. Op. cit., p. 135. (Anotação

datada de 5/7/1908).



53

personagens em descompasso, encerradas em si mesmas, habitantes de um mundo

onde as comunicações foram cortadas136. Essa opção por personagens

aparentemente desconexas, que não parecem existir no mundo real ou que

guardavam certa semelhança com sujeitos contemporâneos ao autor causou

estranhamento nos críticos da época. O que acabou por desfavorecer a obra limana,

basta lembrar as observações de José Veríssimo, quando comentou a obra

Recordações do escrivão Isaías Caminha: “a fotografia literária da vida, pode

agradar à malícia dos contemporâneos que põem um nome sobre cada pseudônimo,

mas escapando à posteridade não a interessando, fazem efêmero e ocasional o

valor das obras137”; há ainda as palavras de Medeiros e Albuquerque, “obra feita de

alusões pessoais, de descrição de pessoas conhecidas pintadas de um modo

deprimente”. O que em alguns casos pode ser evidenciado, mas não se pode provar

que era prática constante no processo de construção ficcional por parte do autor. Em

anotação do seu diário intimo no ano de 1908, encontram-se as seguintes

observações:

Modificações a fazer no manuscrito [Recordações do Escrivão Isaías Caminha]: Onde está:
Figueiredo Pimentel, no “Binóculo”, etc. (Cap. X ou XI), escrever: Florêncio Silva, no
“Despacho”, etc. Adiante, substituir Figueiredo Pimentel por Florêncio Silva.Onde diz:
trezentos mil portugueses, por duzentos mil portugueses (Cap. XI ou XII) Onde diz:
sensação imperscrutável da música, etc. (Cap. XIII por sensação imponderável, etc.) Onde
diz: as extremidades dos remos luziam como prata e a nossa esteira era luminosa (Cap XIV
in fine) por: As pás dos remos, caindo nas águas escuras, abriam largos sulcos luminosos
de minúsculas estrelas agrupadas e todo o barco vogava envolvido naquele estrelejamento,
deixando larga esteira fosforescente. Abaixo desta frase de diálogo no Cap. XII: - Homem,
você hoje está zangado! (Floc), acrescentar: Ele não compreendia que eu também sentisse
e sofresse138.

Figueiredo Pimentel foi contemporâneo de Lima Barreto. Redigia a secção

“O binóculo”, secção elegante, da Gazeta de Notícias, e foi o precursor do colunismo

social no Brasil. A postura de Pimentel provavelmente não agradava a Lima Barreto,

                                           
136 LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1976. p. 36.

Osman Lins refere-se em específico ao protagonista e as personagens secundárias do romance
Recordações do escrivão Isaías Caminha. No entanto as observações feitas pelo crítico podem ser
aplicadas as personagens de outras narrativas de Lima Barreto, em que o tema da
incomunicabilidade está presente como em Policarpo Quaresma e Gonzaga de Sá.

137 VERÍSSIMO, José. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência ativa e
passiva. Tomo I. São Paulo: Brasiliense, 1956. p. 203-205.

138 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Diário Íntimo. Op. cit., p. 136-137.
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pois, em 1910, este escrevia que preferia agradar à criada à dama pimenteliana,139.

afirmação que poderia expressar a opção estética do autor pelas camadas mais

populares e que não via com bons olhos algo que, ao contrário de aproximar a

humanidade, acabava por segregá-la. Se por um lado a referência a Figueiredo

Pimentel serve para evidenciar a construção de uma personagem do romance de

chave, por outro mostra o trabalho de lapidação da linguagem.

Para pôr em prática a concepção de arte por ele adotada, Lima Barreto

lançava mão de recursos que não agradavam aos críticos. Em correspondência a

Gonzaga Duque, datada de 7 de fevereiro de 1909, o autor dá maiores detalhes

sobre suas opções estéticas na construção do romance Recordações do escrivão

Isaías Caminha:

A presteza da conversa não me permitiu dizer-te que não se tratava do Gonzaga de Sá.
Viaja para a Europa na mala do meu amigo Noronha Santos o mesmo livro que comecei a
publicar na Floreal. (...) Era um tanto cerebrino, o Gonzaga de Sá, muito calmo e solene,
pouco accessível, portanto. Mandei as Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro
desigual, propositalmente mal feito, brutal por vezes, mas sincero sempre. Espero muito
nele para escandalizar e desagradar, e temo, não que ele te escandalize, mas que te
desagrade. Com contigo, eu terei grande desgosto que isso aconteça a outros amigos.
Espero que esse primeiro movimento, muito natural, seja seguido de um outro de reflexão
em que vocês considerem bem que não foi só o escândalo, o egotismo e a charge que pus
ali. Peço que não te esqueças daqueles versos que pus no alto do primeiro capítulo, quando
comecei a publicar: “Mon couer profond ressemble à ces voûtes d’église Où lê moindre bruit
sénfle en une immense voix”. e então hás de ver que a tela que mandei tenciona dizer
aquilo que os simples não dizem, segundo o nosso Taine, de modo a esclarecê-los melhor,
dar-lhes importância, em virtude do poder da forma literária, agita-los, porque são
importantes para o nosso destino. Querendo fazer isso e fazer compreender aos outros que
há importância em questão que eles tratam com tanta ligeireza, eu não me afastei da
literatura, conforme concebo e preceituam os nossos mestres Taine e Brunetière, mas temo
que não tivesse conseguido bem o escopo e tu hás de me perdoar o desastre pela ousadia
da tentativa.140.

Lima Barreto estava muito ciente do que fazia, não era um escritor relapso

ou em busca de reconhecimento imediato. Sabia do risco que envolvia suas opções.

Mas optou por partir de um olhar de quem está de fora, à margem, e não é possível

negar que é um olhar privilegiado, de quem transitava por sociedades distintas e não

                                           
139 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência. Op. cit., p. 218.
140 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Correspondência. Op. cit., p. 168-169.
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se sentia parte de nenhuma delas. É através de suas personagens, como assinalou

Lucia Miguel Pereira, que Lima Barreto interroga a existência141.

Na obra O cemitério dos vivos não é diferente, a preocupação com o

desenvolvimento das personagens torna-se patente, pois das noventa e sete notas

que compõem o capítulo X do diário cerca de dois terços tratam dos tipos humanos

que dividem o espaço com o narrador, em sua segunda estada no hospício.142. Dada

a possibilidade de acompanhar o processo criação literária e vislumbrando então a

importância do indivíduo para a obra de Lima Barreto, foram relacionados

personagens que compõem as três fases da obra O cemitério dos vivos. A intenção

é verificar os tipos de reelaboração efetuadas na passagem das notas ao projeto

romanesco, verificando como os diferentes aspectos desses sujeitos foram

aproveitados na composição ficcional, que modificações experimentaram durante a

construção do texto ficcional. Foram confrontados então, todos os sujeitos reais e os

personagens que integram as três fases da obra. No Diário do Hospício, do capítulo

I ao IX foram identificados setenta e um personagens. No capítulo X, da mesma

obra, foram estabelecidas as identidades de cinqüenta e nove indivíduos, entre

internos, funcionários administrativos, amigos e familiares. Na obra de ficção foram

localizados cinqüenta e nove personagens. Como é possível constatar o número de

indivíduos e personagens é extenso, portanto foi necessário realizar uma seleção e

optou-se por aqueles que com maior freqüência são mencionados pelo autor no

capítulo X, do Diário do hospício. Foram escolhidos para a análise: V. O. e F. P,

Vicente Mascarenhas e Efigênia. Essa última não era um indivíduo “real” do

hospício, mas estava presente desde os primeiros esboços do romance e por esse

motivo realizou-se a análise do processo de criação desta personagem. Ao contrário

do procedimento adotado no capítulo anterior – Silêncio em movimento -, a análise

do processo de criação da personagem terá início no romance O cemitério dos vivos

e a partir dele serão associados os elementos de composição do Diário do hospício

e as notas dos manuscritos.

                                           
141 PEREIRA, Lucia Miguel. História da literatura brasileira – Prosa de ficção (De 1870 a

1920). 2. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1957. p. 88.
142 É importante pontuar que são noventa e sete notas, na edição organizada para a editora

Brasiliense. No entanto, durante a consulta aos manuscritos foi possível identificar outras notas que
tratam do período de internação e que devido a escolha dos organizadores não fazem parte da
edição.
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4.2.1  O Protagonista: Lima Barreto?

Nas imediações de Cantão, na China, teria havido um lugar de domínio

público reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Recebiam comida, roupa e

caixão fúnebre em que deviam se enterrar para esperar tranqüilamente a morte. A

lembrança da existência do cemitério dos vivos, na distante Cantão, toma de assalto

Vicente Mascarenhas quando procura assimilar a experiência - da quase morte em

vida – que era estar internado na seção Pinel, do Hospício Nacional de Alienados.
143 É a segunda internação de Vicente devido ao uso abusivo de bebidas alcoólicas.

A estada no hospício é um período de reflexão, para o jovem com pouco mais de

trinta anos, nessa época funcionário público e escritor. Havia perdido a esposa –

Efigênia – há aproximadamente cinco anos, com quem teve um filho – Boaventura.

Conviviam com ele no subúrbio a sogra, dona Clementina Dias, Aninha e Nicolau,

agregados da família Dias e o sobrinho André. Acredita que foi a morte da mulher e,

o fato de não ter dado a ela o merecido valor, assim como a vida doméstica

atribulada e os problemas de ordem financeira que o encaminharam para a vida

desregrada e as internações no hospício. Na busca das causas que justifiquem seu

estágio atual, Vicente, recorre à memória, e em uma dessas reminiscências conta

como foi a primeira internação:

Tinha trinta e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com
uma fama de bêbado, tolerado na repartição que me aborrecia, pobre, eu vi a vida fechada.
Moço, eu não podia apelar para minha mocidade; ilustrado, não podia fazer valer a minha
ilustração; educado, era tomado por um vagabundo por todo o mundo e sofria as maiores
humilhações. A vida não me tinha mais sabor e parecia que me abandonava à esperança.
Depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite, amanheci de tal forma
gritando e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores, que o meu sobrinho André,
que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio senão pedir a polícia
que me levasse para o hospício. Foi esta a primeira vez.144.

A segunda internação foi no dia de Natal, mas dessa vez não fora levado

pela polícia no carro forte como da primeira vez, como narra Vicente: “Dessa feita,

porém, pouparam-me o carro-forte. Fui de automóvel e desde o Largo da Lapa sabia

                                           
143 CV. p. 186.
144 CV. p. 176.
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para onde ia”: para o pavilhão. No entanto afirma que não guardou nenhum

ressentimento do local ou do transporte, mesmo sabendo que quando lá estivera se

sentia perfeitamente são e teve que ficar “entre doentes de todos os matizes,

educação, manias e quizílias. Eram tristes e dolorosas lembranças...”145 Lembranças

que não abandonam a memória do narrador, o que acaba por contradizê-lo, pois

mesmo passado o tempo percebe-se a mágoa em sua voz:

Feria-me também o meu amor-próprio ir ter ali pela mão da polícia, doía-me; e mais me
doeu, quando nesse dia de Natal, eu tomei café num pátio, sem ser mesa, e, sem ser mesa,
com prato sobre os joelhos, comi a refeição elementar que me deram, servida numa
escudela de estanho e que eu levava a boca com uma colher de penitenciária. Jamais
pensei que tal cousa me viesse acontecer um dia; hoje, porém, acho uma tal aventura útil,
pois temperou o meu caráter e certifiquei-me capaz de resignação.

Vicente Mascarenhas é o narrador personagem do romance inacabado O

cemitério dos vivos, de Lima Barreto. Possuiu outros nomes durante o processo de

criação até assumir essa identidade: Juliano Tito César Flamínio, Tito Flamínio,

Azevedo, Fortunato e por fim Vicente Mascarenhas, mas para muitos é – e mal

disfarçadamente –o próprio romancista. Lima Barreto foi internado no hospício em

situação semelhante, o que vem fortalecer a idéia de que o projeto ficcional O

cemitério dos vivos é apenas mais uma confissão mal disfarçada das experiências e

dos dissabores do autor de Triste fim de Policarpo Quaresma. Contudo, vale lembrar

que o homem Afonso Henriques de Lima Barreto nunca foi casado e não teve filhos.

A personagem Vicente Mascarenhas tem sim um pouco de Lima Barreto, o que não

é exceção, defeito ou novidade do romancista, mas recurso recorrente na criação

literária. O autor manipula a realidade para construir a identidade da personagem

ficcional. A personagem não corresponde a uma pessoa viva, mas nasce de uma, a

ela são agregadas elementos circunstanciais, traços de outras pessoas, que podem

ser valorizados ou deformados. “O romancista, como lembra Antonio Candido, é

incapaz de reproduzir a vida, seja na singularidade dos indivíduos, seja na

coletividade dos grupos”. E ainda observando àqueles que pensam na possibilidade

de transcrever integralmente um ser vivo para a ficção, o teórico informa que:

                                           
145 CV. p. 153.
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Não em sentido absoluto. Primeiro, porque é impossível, (...) captar a totalidade do modo de
ser duma pessoa, ou sequer conhecê-la; segundo, porque neste caso se dispensaria a
criação artística; terceiro, porque, mesmo que fosse possível, uma cópia dessas não
permitiria aquele conhecimento específico, diferente e mais completo, que é a razão de ser,
a justificativa e o encanto da ficção. 146

Não se conhece Lima Barreto em sua totalidade. As informações que se tem

formam um perfil do homem e escritor. Perfil semelhante ao traçado por Francisco

Assis Barbosa, ao escrever a biografia de escritor carioca, que por melhores que

tenham sido as suas intenções não teve acesso ao todo Lima Barreto, mesmo que

tenha se valido de depoimentos de contemporâneos e consulta aos documentos

pessoais. Na biografia, de Francisco Barbosa, ou em qualquer outra, mas essa em

específico por se tratar da mais expressiva, Lima é também um personagem: aquele

que recebeu instrução privilegiada, um inconformado com o mundo, de vida

atribulada emocional e financeiramente ou que possuía um longo sonho de futuro,

mas que se perdeu no vício. E, supondo que Lima Barreto tenha ao longo de sua

obra – de Recordações do escrivão Isaias caminha até O cemitério dos vivos, escrito

sobre si, o que não é uma afirmativa. Ele também selecionou fatos, estados de

espírito. Construiu-se. O que observa Wander Melo Miranda em seu trabalho sobre

o discurso autobiográfico e ficcional nas obras de Silviano Santiago e Graciliano

Ramos:

A autobiografia, mesmo se limitada a uma pura narração, é sempre uma auto-interpretação,
sendo o estilo o índice não só da relação entre aquele que escreve e seu próprio passado,
mas também o do projeto de uma maneira de dar-se a conhecer ao outro, o que não impede
o risco permanente de deslizamento da autobiografia para o campo ficcional, o seu revestir-
se da mais livre invenção. Apesar do aval de sinceridade, o conteúdo da narração
autobiográfica pode perder-se na ficção, sem que nenhuma marca decisiva revele, de modo
absoluto essa passagem. Porquanto a qualidade original do estilo, ao privilegiar o ato de
escrever, parece favorecer mais o caráter arbitrário da narração que a fidelidade estrita a
reminiscência ou o caráter documental do narrado147.

O indivíduo que se propõe a escrever uma autobiografia ou um diário, assim

como o romancista, não apreende sua totalidade, escreve normalmente o que

                                           
146 CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CANDIDO, A. et al. A personagem

de ficção. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 65
147 MIRANDA, Wander Melo. Corpos Escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. São

Paulo: Edusp/ UFMG, 1992. p. 30.
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gostaria de ser sido e não o que foi ou é. O eu - passado é no ato da escrita do eu –

presente, objeto da narrativa, não permanece o mesmo. Essa situação ocorre

porque o autobiógrafo ou o diarista estão distantes do acontecimento narrado por

dois fatores: tempo e espaço. Há ainda que ser considerado o fato de que o texto é

o ambíguo resultado do exercício de subjetividade. A opção de Lima Barreto de usar

sua experiência pessoal na criação de personalidades ficcionais procede de sua

opção estética de utilizar a literatura para unir a humanidade através de

personagens em descompasso social: insulados, sofredores, incomunicáveis, para

envolver o leitor, dar a esse o exercício da alteridade que em alguns casos só pode

ser oferecido pela ficção. No caso de Vicente Mascarenhas e de O cemitério dos

vivos, essa opção não prejudica a narrativa, ao contrário desperta o interesse no

leitor que quer conhecer a vida do hospício. E é a proposta do autor Lima Barreto ao

dar a entrevista ao jornal A folha sobre o projeto de escrever o romance:

Tenho coligido observações interessantíssimas para escrever um livro sobre a vida interna
dos hospitais de loucos. Leia O cemitério dos vivos. Nessas páginas contarei, com fartura
de pormenores, as cenas mais jocosas e as mais dolorosas que se passam dentro dessas
paredes inexpugnáveis. Tenho visto cousas interessantíssimas148.

Quem lesse a obra teria a oportunidade de conhecer ou vivenciar as

experiências de um interno, validadas pela experiência do próprio autor. A narrativa

em primeira pessoa, devido ao tom confessional ou riqueza de detalhes intensifica a

autenticidade do fato narrado e, desperta a empatia do leitor. Quem ao ler o seguinte

fragmento não se envolve, se compadece ou se perturba com o narrador do Diário

do hospício:

Da outra vez, fui para a casa-forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde
me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas
abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoievski, na Casa
dos Mortos. Quando baldeei, chorei; mas lembrei de Cervantes e do próprio Dostoievski,
que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria149.

                                           
148 CV. p. 258. Entrevista publicada originalmente no jornal A Folha, do Rio de Janeiro, em

sua edição de 31 de janeiro de 1920.
149 DH. p. 34-35.
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Ou do narrador de O cemitério dos vivos:

(...) naquele dia ou no seguinte, escolheu-me para ir varrer os canteiros do jardim (...) Por
essa ocasião, confesso, vieram-me as lágrimas aos olhos. (...) Não era o varrer; era o varrer
quase em público, sob o olhar de tanta gente a que não ligava a infelicidade comum. (...)
Veio-me, repentinamente, um horror à sociedade e à vida, uma vontade de absoluto
aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz; um desejo de perecimento total de
minha memória na terra, um desespero por ter sonhado e terem me acenado tanta
grandeza, e ver agora, de uma hora para outro, sem ter perdido de a minha situação, cair
tão, tão baixo (...)150

No entanto, Lima Barreto, pelo levantamento realizado nos manuscritos e

nos rascunhos, não lavou o chão, mas observou alguém varrendo: “Eu vi o P...

esfregando o assoalho com a vassoura pesada”151, e há ainda mais uma nota sobre

o episódio: “Borges. Suas façanhas. Casa-forte. Pai rico. Transferido de secção.

Saído da casa-forte. Estação no pátio e na outra secção. Negro. Vassoura na mão.

Reflexões a respeito152”, o que leva a crer que desenvolveu a narrativa com o fim de

despertar a empatia do leitor. E é o narrador do Diário do hospício quem escreve:

“Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível”153. Há momentos em

que prevalece a voz do homem Lima Barreto, quando Vicente Mascarenhas emite

suas opiniões sobre literatura:

(...) não era mau que andasse a escrever aquelas tolices [colaborações para jornais de
estudantes]. Seriam como que exercícios para o bem escrever, com fluidez, claro, simples,
atraente, de modo a dirigir-me à massa comum dos leitores, quando tentasse a grande
obra, sem nenhum aparelho rebarbativo e pedante de fraseologia especial ou um falar
abstrato que faria afastar de mim o grosso dos legentes. (...) seria muito melhor que me
dirigisse ao maior número possível, com auxílio de livros singelos, ao alcance das
inteligências médias com uma instrução geral, do que gastar tempo com obras só capazes
de serem entendidas por sabichões enfatuados, abarrotados de títulos e tiranizados na sua
inteligência pelas tradições de escolas e academias e por preconceitos livrescos e de
autoridades. Devia tratar de questões particulares com o espírito geral e expô-las com esse
espírito.154

                                           
150 CV. p. 158.
151 DH. p. 101.
152 DH. p. 108.
153 DH. p. 50.
154 CV. p. 138-139.
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Ou quando Vicente procura manter-se fiel aos seus princípios e orgulho:

(...) eu não sabia como haver dinheiro. Não queria tentar o jornal. Muitas cousas me faziam
pensar. Repugnava-me aceitar um lugar subalterno, sentia-me capaz de outra coisa; mas,
ao mesmo tempo, não me queria hipotecar por gratidão ou dinheiro a pessoas e influências,
que fariam sepultar em mim as minhas idéias e abafar a paixão com que elas deviam ser
expostas155.

Nos casos em que a voz do autor prevalece na narrativa de O cemitério dos

vivos, o que se supõe é que Lima Barreto fez uso de um dos recursos da ficção: a

possibilidade de exprimir juízos pessoais que não contemplam a opinião de um

grupo. Usou a máscara e quando revelou sua face o fez por não ser um

contemplativo, mas um combativo. E aqui cabe lembrar o que disse Antonio Candido

sobre essas questões particulares de Lima Barreto:

O sentimento de participar da mesma humanidade frágil. Sujeita à marginalização social
(...), ao esmagamento do pobre, à alienação do insano, faz por contágio que o sentimento
pessoal se torne verdade para os outros; e a verdade dos outros, experiência pessoal. (...)
Com efeito, trata-se de um elemento pessoal que não se perde no personalismo, mas é
canalizado para uma representação destemida e não conformista da sociedade em que
viveu.156

Nestes momentos, quando alça o particular ao universal, quando recorre a

memória e ficção Lima Barreto cumpre seu propósito estético, caso semelhante ao

identificado por Antonio Candido ao analisar a obra de Graciliano Ramos e que bem

se aplica a O cemitério dos vivos .Quando dá vez as memórias, Lima Barreto o faz

porque a ficção não foi o bastante para exprimir-se, não porque uma complementa a

outra mas para ele são um só caminho, que escolheu e para o qual passou

naturalmente. De forma resumida, nas palavras de Candido: ”seus romances são

experiências de vida ou experiências com a vida, manipulados da realidade com

extraordinário senso de problemas157.”

                                           
155 CV. p. 174-175.
156 CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2000.

p. 49-50
157 CANDIDO, Antonio. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. Rio de

Janeiro: 34, 1992. p. 66.
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4.2.2  Da Construção de Vicente Mascarenhas

A personalidade do narrador possuiu outros nomes até ser chamado Vicente

Mascarenhas. A alteração dos nomes não influenciou no comportamento ou na

personalidade da personagem. É a partir de Juliano Tito César Flamínio que se

constrói a personalidade ficcional do narrador protagonista de O cemitério dos vivos.

Nas notas, tomadas no dia 22 de janeiro de 1920, encontra-se o seguinte registro:

“Juliano (Tito) César Flamínio”.158 É a primeira anotação do nome, e, a princípio sem

relação alguma, pois há somente a nota sem relação alguma com o romance. Na

seqüência do diário há outra nota de 28 de janeiro de 1921: “Convém falar do J...

C..., de Santa Tereza, um louco. A sua loucura. A história dos seus estudos, as suas

crises, apelo ao misticismo, vícios, etc.”159. Durante a consulta aos manuscritos

verificou-se que as iniciais J... C... correspondem a Juliano César160. Quanto ao

nome Tito, supõe-se que tenha surgido pelo contato de Lima Barreto com um amigo

de Francisco Schettino. A pedido desse, o autor conseguiu uma entrevista do rapaz

com um conhecido:

Rio 15 – 1- 1920 (...) Lima. Abraço. O Tito e eu agradecemos o teu prestimoso obséquio.
Foi ele atendido pelo Humberto e já está de posse do que desejava161.

Decide-se por Tito Flamínio e emprega na narrativa do Diário do Hospício:

Estava deitado no dormitório que me tinham marcado e ele chegou a porta e perguntou: -
Quem é aí Tito Flamínio? – Sou eu, apressei-me. – O Seu S. A. manda dizer que você e a
sua cama vão para o quarto do doutor Q.162

                                           
158 DH. p. 106.
159 DH. p. 115.
160 Consultar compact disc. Pasta Diário hospital. Arquivo 28.
161 BARRETO. Afonso Henriques de Lima. Correspondência ativa e passiva. Tomo II.

p. 94.
162 DH. p. 66.



63

E na primeira versão de O cemitério dos vivos, datada de 7 de fevereiro de

1920, conforme os manuscritos:

Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que della foram estas, ditas com voz
cava e [entrecortada] ofegante: - Flamínio, disse-me com voz cava, você deve desenvolver
aquella história da rapariga, num livro... 163.

O que se percebe é que o autor começa a elaborar a personagem a partir de

características de indivíduos com quem teve contato direto, no caso de Juliano

César, ou indireto, no caso de Tito. Do primeiro utiliza os temas da loucura e a

história de seus estudos, que passam a ser desenvolvidos no romance e

confundem-se com a história de vida de Lima Barreto. Essas personalidades dão

origem a uma terceira personalidade que é desenvolvida no micro enredo presente

no capítulo X do Diário do Hospício e posteriormente no projeto ficcional O cemitério

dos vivos:

O meu transplante forçado para outro meio que não o meu. A necessidade de convivência
com os de meu espírito e educação. Estranheza. A minha ojeriza por aqueles meus
companheiros que se animam a falar de cousas de letras e etc. o J. P164., que se animava a
discutir comigo Zola e falar sobre edições, datas, etc. Entretanto eu gostava dele. Ri-me
mais que nunca quando, percebendo tudo isto, lembrei-me que me supunha um homem do
povo capaz de lidar e viver com o povo. Concluí que nem com ele, nem com ninguém.
Lembrança da mulher, a única que podia ter feito viver comigo e eu não compreendera165.

Neste micro enredo já é possível identificar o tema tão caro a Lima Barreto:

o insulamento e a presença de um problema recorrente nas narrativas limanas: o

não reconhecimento do narrador. A voz narrativa dessa primeira nota é ambígua,

pois não há uma identificação do narrador, característica da narrativa em primeira

pessoa. Não se apresenta como Lima Barreto ou com qualquer outro nome. Escreve

sobre uma mulher que poderia ter feito viver com ele e, no entanto, é sabido, a partir

das informações dadas por seu biógrafo Francisco de Assis Barbosa, que o escritor

não teve nenhuma companheira durante a vida. O que leva a crer que se trata de

                                           
163 Consultar Compact Disc. Pasta Cemitério dos vivos. Arquivo 6.
164 Nos manuscritos, Arquivo 34 do Diário hospital, se lê José Pinto.
165 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. O cemitério dos vivos. 2. ed. São Paulo:

Brasiliense, 1961. p. 99.
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um elemento ficcional ou pode sim, vir a ser uma lembrança resultante do exercício

de retrospecção e da situação singular da fronteira entre a sanidade e a loucura.

Vicente Mascarenhas, como aparece na versão publicada pela editora Brasiliense,

evolui quanto à caracterização de uma personalidade ficcional criada a partir do

contato do romancista com os indivíduos Juliano César e Tito e passa a ser do

quinto tipo de caracterização identificada por Antonio Candido, em seu texto A

personagem do romance:

Personagens construídas em torno de um modelo real dominante, que serve de eixo, ao
qual vêm juntar-se outros modelos secundários, tudo refeito e construído pela imaginação.
É um dos processos normais de Proust, como se verifica no Barão de Charlus, inspirado
sobretudo em Robert de Montesquiou, mas recebendo elementos de um tal Barão Doazan,
de Oscar Wilde, do Conde Aimery de La Rochefoucauld, do próprio romancista166.

No caso de Vicente Mascarenhas o modelo real dominante é o próprio

romancista e a ele são acrescidas características das personalidades de Juliano e

Tito. Esta personalidade ficcional que é criada no micro enredo vai desenvolvendo-

se ao longo das narrativas do Diário do Hospício e de O cemitério dos vivos. O que

ocorre na transposição da narrativa do diário para o romance é o exercício da

alteridade. Na nota no micro enredo, citada acima, percebe-se que o narrador está

voltado para suas dores e insatisfações pessoais.

Amanheci, tomei café e pão e fui a presença de um médico, (...) Tratou-me ele com
indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que, por ele,me punha na rua. (...) Voltei
para o pátio167.

Vicente sofria do mesmo mal, que outras personagens de Lima Barreto, o

insulamento, ou seja, eram incapazes de envolver-se significativamente entre si e de

alterar seus destinos através de tensões e conflitos partilhados. No caso de Vicente,

o insulamento é mais evidente no relacionamento entre ele e a esposa, como no

exemplo abaixo:

                                           
166 CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. Op. cit., p. 72-73.
167 DH. p. 34.



65

Eu respeitava muito a minha mulher, via-a, às vezes, interessada pelas minhas tentativas;
mas não me queria abrir com ela. Dizer tudo, temendo que a sua medíocre condição de
pequena e modesta burguesa não se assustasse com as minhas ambições intelectuais.
Encerrava-me em mim mesmo e sofria168.

Vicente, como ele mesmo conta, não tinha pela mulher grandes extremos de

sentimentos; procurava cumprir de modo sagrado as responsabilidades de marido.

Disse que “estimava-a e prezava-a, mais como um companheiro, como um amigo,

do que mesmo objeto de uma profunda solicitação“ de sua ”total natureza”. Preferia

reprimir qualquer movimento no sentido de se envolver emocionalmente, e assim o

fazia, porque segundo ele, sempre teve “vexame, pudor de amar”.169 No entanto,

com a morte da mulher o destino de Vicente é alterado, seu insulamento é rompido,

ele se dá conta da importância da esposa: “Foi depois da morte de Efigênia que o

meu pensamento fez-me viver uma vida desnorteada, que me levou duas vezes ao

manicômio”.170

A segunda estada no hospício, derivada do alcoolismo e as lembranças da

mulher indicam – o que é um tanto arriscado afirmar, pois se trata de um romance

inacabado – que o sofrimento causado por esses dois acontecimentos fazem com

que volte seu olhar para os outros.

Da primeira vez, não me demorei observando loucos. Revoltei-me, censurei meu sobrinho;
mas desta vez, voltava mais capaz de fazê-lo. Eu me tinha esquecido de mim mesmo, tinha
adquirido um grande desprezo pela opinião pública, que vê de soslaio, que vê como
criminoso um sujeito que passa pelo hospício, eu não tinha mais ambições, nem
esperanças de riqueza ou posição: o meu pensamento era para a humanidade toda, para a
miséria, pra o sofrimento, para os que sofrem, para os que todos amaldiçoam. (...) eu tinha
sido humilhado, e estava, a bem dizer ainda sendo, eu andei sujo e imundo, mas eu sentia
que interiormente eu resplandecia de bondade, de sonho de atingir a verdade, do amor
pelos outros, de arrependimento dos meus erros e um desejo imenso de contribuir para que
os outros fossem mais felizes do que eu, e procurava e sondava os mistérios da nossa
natureza moral, uma vontade de descobrir nos nosso defeitos o seu núcleo primitivo de
amor e bondade. O hospício me retemperava. 171

                                           
168 CV. p. 165.
169 CV. p.164.
170 CV. p. 164.
171 CV. 182-183.
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Observa-se que o sofrimento é a força transformadora da vida de Vicente.

Lima Barreto explora esse sentimento, buscando despertar no leitor reflexões sobre

as opções de vida de cada um. Vicente sabe bem o que é isso, ao fazer a seguinte

declaração:

O meu sofrimento era mais profundo, mais íntimo mais meu. O que havia no fundo dele, eu
não podia dizer, a sua essência era meu segredo; tudo mais: álcool, dificuldades materiais,
a loucura de minha sogra, a incapacidade de meu filho, eram conseqüências dele e do
desnorteamento em que eu estava na vida. Depois de quase dez, ou antes, logo nos
primeiros anos da morte de minha mulher, é que senti bem a falta dela e que me convenci
que ela viera ao meu encontro, para realizar o meu destino e o meu sonho. Perdida ela,
perdida nas condições em que foi, parecia-me que eu tinha praticado um crime, uma falta
grave, sem remédio e sem resgate.

Vicente não afirma, mas percebe-se que o segredo foi o reconhecimento do

amor que tinha por Efigênia. Não soube enquanto ela vivia, compreendeu a verdade

tardiamente e sofreu por isso.

4.2.3 Efigênia

O relato dos últimos dias de vida de Efigênia dá início à narrativa do projeto

ficcional de O cemitério dos vivos. Vicente Mascarenhas conta que a morte da

mulher trouxe para ele “conseqüências desenvolvidamente dolorosas, um verdadeiro

drama psicológico e moral que não puderam ser amenizadas pelas realizações

posteriores, decorrentes do trabalho ou do vício – o alcoolismo”172.

Efigênia era filha de Clementina Dias, dona da pensão onde Mascarenhas

se hospedara. A moça ”superintendia o serviço na sala de refeições”, desenvolta é

quem procura por Vicente. Percebera a timidez do novo hóspede. Vicente conta que

se sentia um seminarista diante dela, mas confessa que furtivamente a observava.

Segundo ele, a moça “não era feia nem bonita. Pequena, mesmo miúda, com uma

cabecinha minúscula de cabelos escassos, parecia uma gatinha, com seus olhos

estriados muito firmes de mirada”.173 Ele conta que gostava de vê-la dirigir a sala de

refeições do alto da escrivaninha, onde se podia apreciar o lindo olhar de força e

                                           
172 CV. p. 121.
173 CV. p. 123.
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penetração. Quando a moça não estava nesse local, parecia a ele que seus

atributos físicos e força de expressão desapareciam, ainda mais se ela estivesse na

rua. A narrativa salienta que os atributos físicos de Efigênia, eram poucos ou nulos,

fazendo dela uma ‘pessoa’ comum. Como reforça o comentário de Chagas, amigo

de Vicente:

- Olha que ela não é má. Mascarenhas. Para Musa é pouco escultural, tem pouco de
Deusa; na Rua das Marrecas, há mais perfeitas; mas para o fabrico dos feijões e dos bebês,
deve ser excelente174.

Se fisicamente não era atraente, a moça possuía outros atributos que

chamavam atenção de Vicente: “positivamente, apreciava os seus olhos pardos,

pequenos, penetrantes, como que estriados, ao redor das pupilas negras”. “De onde

em onde ela os punha sobre mim, denotando uma grande vontade de me adivinhar,

e eu fugia deles com medo de me trair”. Vicente se mostra atraído por Efigênia, mas

não sabia ou não queria reconhecer o sentimento que nele despertara a moça.

Efigênia procura vencer a incomunicabilidade de Mascarenhas: “Ela estava

sempre a procurar jeitos e modos para que eu falasse”. Pedia ao rapaz que lhe

emprestasse romances e livros de versos, discutia com ele Bilac, Maeterlinck175,

obras como Paulo e Virginia, Dom Quixote e Robinson176. A moça, para surpresa de

Mascarenhas, sabia ler em francês. Fato incomum para a época. Segundo Maria

Helena Werneck: “Aos olhos dos intelectuais, a leitura do romance quando realizado

por uma mulher não passa de passatempo da categoria dos bordados”177. As novas

leituras realizadas para conversar com Efigênia e as discussões sobre literatura

despertam em Vicente o desejo de escrever. Durante todo o romance se mostra a

                                           
174 CV. p. 134.
175 Poeta e dramaturgo belga (29/8/1862-6/5/1949), nascido Maurice Polydore-Marie-

Bernard Maeterlinck na cidade de Ghent. Estuda direito, mas logo abandona a advocacia pela
literatura. Entre 1885 e 1886 muda-se para Paris e participa do movimento simbolista. Em 1889
estréia com o livro de poesias simbolistas Estufas Quentes e o drama A Princesa Maleine, o primeiro
de uma série de peças teatrais vagamente místicas. Seguem-se A Intrusa, Os Cegos, Pelléas et
Melisande, todas de 1890, que tornam Maeterlinck o maior nome do teatro simbolista francês.
(http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/Enciclopedia/1104.htm).

176 CV. p. 131-132.
177 WERNECK, Maria Helena Vicente. Mestra entre agulhas e amores. Rio de Janeiro:

PUC. 1985. p. 12, apud, VASCONCELOS, Elaine. Entre a agulha e a caneta. Op. cit., p. 183.
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futura esposa de Vicente uma personalidade forte e cheia de iniciativa, talvez por

esse motivo a escolha do nome da personagem, que significa; com vigor, com

força178.

Diferente das mulheres da época é ela quem pede Vicente em casamento:

“Ela acalmou-se, olhou-me com a sua firmeza habitual de olhar e perguntou-me

naturalmente: - Eu amo, seu Mascarenhas; o senhor quer casar comigo?”179. Vicente

se sente surpreso e intimidado, pois não fazia parte do projeto de vida casar-se:

Esperava tudo, menos uma pergunta dessas. Vi logo as desvantagens do casamento.
Ficaria preso, não poderia com liberdade executar o meu plano de vida, fugiria ao meu
destino pelo dever em que estava de amparar minha mulher e a prole futura. Com os anos
cresceriam as necessidades de dinheiro; e teria então de pleitear cargos, promoções, fosse
formado ou não, e havia de ter forçosamente patronos e protetores, que não deveria
melindrar para não parecer ingrato. Onde ficaria o meu sonho de glória (...) De resto,
mesmo que conseguisse aproximar-me da realização que planejava, o meu casamento era
a negação da minha própria obra180.

Em seu estudo, Entre a agulha e a caneta; a mulher na obra de Lima

Barreto, Eliane Vasconcelos alerta que:

A sociedade que Lima Barreto ‘retrata’ reduz a mulher à posição de inferioridade diante do
homem. Nos seus primeiros romances há a idéia de que a vida intelectual é incompatível
com a matrimonial. O homem que quer se realizar intelectualmente tem de abrir mão de
uma vida doméstica dedicada: o seu papel de provedor inviabiliza a sua atividade mental
criadora181.

No entanto a pesquisadora assinala que diferentemente dos

relacionamentos em outras obras de Lima Barreto, o casal Efigênia e Vicente

Mascarenhas representaria a união perfeita se ele tivesse percebido o valor de sua

companheira, pois Efigênia incentiva Vicente a escrever, antes e depois de casados.

Ela entendia a importância do trabalho para o marido e é constante a sua atenção

para as atividades literárias, chegando a recriminá-lo quando deixou por um tempo

                                           
178 SIGNIFICADO DO NOME DA EFIGÊNIA. Disponível em:

<www.vlmaria.com.br/signos/nomes/i.htm> Acesso em: 15 dez. 2005.
179 CV. p. 148.
180 CV. p. 148-149.
181 VASCONCELOS, Eliane. Entre a agulha e a caneta. Op. cit., p. 337.
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as suas aspirações literárias, tanto que a suas últimas palavras são de

encorajamento: “Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga, num

livro.”182 Era a narrativa do primeiro conto escrito por Vicente.Trata-se de uma

personagem singular no romance é o fio condutor das memórias de Vicente, das

digressões sobre seus estudos, a família, a infância, suas leituras e a incursão na

literatura. É para ela que Vicente procura dar conta da sua existência, procurando

entender como o destino atuou em tão triste fim.

A primeira referência a personagem que mais tarde atenderia pelo nome de

Efigênia se dá no micro enredo do capítulo X, do Diário do hospício. Não possui um

nome, mas é possível identificar que se trata de Efigênia devido ao tom de remorso

do narrador: “Lembrança da mulher, a única que podia ter feito viver comigo e eu

não compreendera”.183. No Diário do hospício foram identificadas mais três citações

a essa mulher, nos capítulos V e VII. Nelas se mantêm o sentimento de

arrependimento por não ter valorizado a mulher e acrescenta novos elementos a

caracterização da personagem: a morte da mulher, o sentimento de culpa e o

orgulho intelectual:

Não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta e pela qual não tenho amor, mas
remorso de não tê-la compreendido, mais devido à oclusão muda do meu orgulho
intelectual; e tê-la-ia amado certamente, se tão estúpido sentimento não tivesse feito passar
por mim a única alma e pessoa que podiam inspirar tão grave pensamento. (...) Li-a e não a
compreendi... (...) Ah! Meu Deus!184

Minha mulher faz-me falta, e nestas horas eu tenho remorsos como se a tivesse feito
morrer. Logo, porém, como vem de mim mesmo ou de fora de mim uma voz que diz: É
mentira (...) Falta-me amor ou ter amado. Mas... Minha mulher! (...) Não posso tratar dela.
Não se ama uma morta; e eu não a soube amar em vida. 185.

Essas notas orientam a criação da personagem e praticamente do enredo,

pois devido a morte da mulher é que o narrador nos conta seu calvário até o

hospício e a ele então são atrelados as demais personagens. Efigênia é a que

menos possui anotações nos capítulos aqui considerados como rascunhos do

romance, ou seja, as anotações do Diário do hospício, mas é ela rica em

                                           
182 CV. p. 121.
183 CV. p. 99.
184 DH. p. 68.
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sentimentos e caráter. Foge ao lugar comum das mulheres na obra de Lima Barreto,

é inteligente, comunicativa e vivaz. Não é contaminada pelo descompasso ou

insulamento característica comum das personagens limanas. Assemelha-se a

Heloísa, a jovem que aos 17 anos se apaixona pelo filósofo Abelardo, no século XII.

Durante o período de internamento Lima Barreto passava boa parte do

tempo na biblioteca da instituição e foi lá, segundo ele, que teve seu primeiro contato

com a correspondência de Abelardo e Heloísa:

O hospício tem uma biblioteca; (...) Às vezes, para variar, ia até lá e pegava ao acaso um
volume da Biblioteca Internacional de Obras Celebres e lia. Foi aí que se me ofereceu pela
primeira vez o ensejo de ler uma carta de Heloísa e a biografia de Abélard, por Lewis (...)186.

Após a leitura Lima Barreto escreve o seguinte comentário: Abelárd: Viveu

infeliz e morreu humilhado, mas teve a glória e foi amado.187

Nos manuscritos encontram-se outras anotações sobre Heloísa:

Se é verdade que os pezares comunicados a quem devéras, sua/seus ama se dividem e
partem ao meio, vós [meu] [caro] Abelardo, vos sereis por este modo aliviado de metade de
pezo que opprime. Heloisa. (...) Lia uma carta della quando V. O [berrava] a sua grandeza,
(.......) os guardas, (.......) etc. (...) (17-1-20)188

Dadas às anotações, nos manuscritos é possível supor que parte da

personalidade de Efigênia se deve ao contato de Lima Barreto com a obra de Lewis

sobre Abelardo e Heloísa. Ambas eram perspicazes, apaixonadas pelo

conhecimento, companheiras dedicadas à causa dos maridos. Como neste exemplo

                                                                                                                           
185 DH. p. 81-82.
186 DH. p. 87.
187 DH. p. 101.

188 Divisão de Referência Especializada. Seção de Manuscritos. Biblioteca Nacional.
R234/1949i – 6, 34, 48 889 arquivo Lima Barreto Nº 905 “Cemitério dos Vivos” (?) SD 15 recortes
notas tbem nº 904 – ANAIS BN VOL 105. Este fragmento do manuscrito foi aproveitado no romance
O cemitério dos vivos e foi assim estabelecido “Vieram-me essas e outras considerações menores, à
leitura daqueles extraordinários fragmentos, e eu, chegava a este período de uma carta de Heloísa:’
Se é verdade que os pesares comunicados a quem deveras nos ama, se dividem e partem ao meio,
vós meu caro Abelardo, vos vereis por este modo (escrevendo a ela) aliviado de metade do peso que
vos oprime’”. CV. p. 203.
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de Efigênia, em que sem o conhecimento do marido ela acompanhava seu trabalho

de escritor:

- Você abandonou a sua obra?
Não tinha dito nunca a minha mulher que fazia uma tentativa literária, mas não escondia
nada, nem fechava móvel algum. Espantei-me e indaguei:

- Como é que você sabe disso?
- Muito simplesmente: via você escrever tantas folhas de papel e descobri que você fazia
uma obra.
Fiquei envergonhado e arrependido com aquela falta de franqueza com minha mulher e
tentei uma desculpa:

- Não disse isso a você porque podia falhar e...
- Mas que mal havia nisso para a sua mulher, Vicente? Você tem vexames, temores, com
sua mulher? O que é preciso é acabá-lo... Há quase um mês que você não escreve nele...

- Como é que você sabe disso?
- Antes de São João, você estava na página cento e catorze; ontem eu vi que você
continuava na mesma página, e nós estamos em fins de julho!.189

Vicente procura se justificar com Efigênia e para si mesmo por não ter-lhe

falado sobre sua empresa literária, baseando-se o preconceito de que a mulher era

educada para os afazeres da casa, pois por sua falta de instrução, teria dificuldade

em compreender as aspirações masculinas:

Todo esse interesse de minha mulher pelos meus trabalhos, pela minha vida mental,
passava despercebido. Eu não os unia, eu não os coordenava, para completar a figura dela,
a sua inteligência, o seu amor por mim. Duas cousas levaram-me a isto; a certeza de que
não é dado às mulheres brasileiras de seu nascimento de preocuparem com essas cousas,
e o meu vexame de fazer confidências a quem quer que fosse do que planejava em letras.

Ele reconhece o valor da intervenção da esposa:

A intervenção dela, porém, não foi em vão. Terminei a obra e, apesar de antemão saber que
não arranjaria editor, procurei um, dois, três. (...) Correram tempos e minha mulher, vendo-
me uma vez ler o meu manuscrito, ao trazer-me café que lhe pedi, perguntou-me:

 - Você porque não publica isto?

- Não há quem o queira imprimir.

- Publique você mesmo. Custa caro?
- Muito.

                                           
189 CV. p. 172.
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E é Efigênia quem convence Vicente a pedir dinheiro emprestado para poder

imprimir a obra; “Ela convenceu-me que devia pedir emprestado o dinheiro

necessário sobre os meus vencimentos”190. Não se preocupando ela com o pequeno

orçamento de que já dispunham e que tenderia a diminuir com o empréstimo. Não

media esforços para que o marido obtivesse reconhecimento. Desprendimento

semelhante ao de Heloísa:

Não poderias ocupar-te com o mesmo cuidado duma esposa e da filosofia. Como
conciliarias as lições com as criadas, as bibliotecas com os berços, os livros com as rocas,
as penas com os fusos? (...) Para os ricos isso é possível porque têm palácios ou casas
suficientemente grandes para nelas conseguirem isolar-se, porque a sua opulência não se
ressente com as despesas, porque não são quotidianamente crucificados pelas
preocupações materiais. Mas não é essa a condição dos intelectuais191.

Ou como recorda o próprio Mascarenhas:

(...) hoje partilho a opinião de Heloísa, que mais o queria glorioso, do que exemplar chefe de
família, porquanto a sua glória, que unicamente ele a podia realizar, precisava de sua
dedicação e do sacrifício de outros muitos, para ser útil a todos. (...) quando pensei nisso,
compreendi melhor a minha mulher192.

Efigênia é a única personagem do romance que não é decorrente das

anotações sobre os indivíduos que dividiram espaço com Lima Barreto no hospício,

mas resulta das leituras realizadas no local. Trata-se de uma personagem baseada

em um modelo anterior – Heloísa, que acaba sendo o estímulo inicial para a

caracterização da personalidade fictícia que é Efigênia.

4.2.4 V. O.

V. O. ou V. Oliveira, como consta nos manuscritos, é um dos indivíduos que

mais recebe atenção por parte do autor durante o período em que esse faz as

anotações no hospício. As notas sobre a personalidade e os movimentos diários

                                           
190 CV. p. 173.
191 HISTÓRIA DO ABELARDO E DA LUIZA. Disponível em: <http://oolhodogirino.blogspot.

com/2004/07/histria-de-amor-de-abelardo-e-helosa-e.html> Acesso em: 10 dez. 2005.
192 CV. p. 202.



73

desse interno constituem-se a maioria se comparadas a outros internos. Percebe-se

que o autor o toma como objeto sistemático de observação. O interessante é a

caturrice de Lima Barreto com V. O, pois nas notas e mesmo nos trechos em que as

desenvolve, prioriza os aspectos negativos do colega de hospício. Acredita que a

loucura de V.O. se originou da vaidade doentia e de suas pretensões literárias193,

pois o presunçoso interno “Tem-se na conta do doente mais rico, mais importante, o

que mete medo nos guardas, aos médicos, ao pessoal superior”194. Outro fato que

irrita Lima Barreto é a mania de V. O. de repetir o que aquele dizia sem, no entanto

fazer menção que a idéia fora do escritor:

Quando B. ... quebrou o nariz do Gato, eu, narrando-lhe o fato, classifiquei o estado do nariz
do Gato como estando à meia nau; imediatamente, contando a outro, ele repetiu a
classificação. Vendo os padres no refeitório, achei-os indecentes, antipáticos, com ar de
párocos portugueses. Ele, na minha vista, repetiu a opinião. As cartas que lhe dou minuta,
que lhe emendo, quando eu o procuro para que ele aluda a esse serviço, mínimo, ele
desconversa. Ele é mais ignorante do que eu pensava. É um caso interessante195.

Nas notas Lima Barreto observa que os elementos em que se calçava a

vaidade do colega não tinham nada de verdadeiro e bom, eram apenas

dissimulação, fingimento, seu conhecimento era tão superficial que segundo o autor,

V. O., aliás doutor, - como queria ser tratado - não sabia onde ficava Blumenau e

nessa ignorância ainda tinha pretensões literárias.196 V. O possuía características de

personalidade que Lima Barreto desvalorizava como, por exemplo, a valorização do

título de doutor. E que são mencionados por Vicente Mascarenhas: “O hospício tem

uma particular admiração pelos títulos doutorais, patentes, e um culto pelas

nobiliarquias familiares197.”

Depois de levantar as características da personalidade de V. O é Lima

Barreto passa as características físicas, nos manuscritos encontra-se a seguinte

nota: “V. O. – risada seca, fala entre os dentes”. Essa nota é desenvolvida, no

capítulo X:

                                           
193 DH. p. 103, 112.
194 DH. p. 112.
195 DH. p. 108.
196 DH. p. 103.
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V. O. tem o riso algo parecido com o J.B. e algumas vezes sublinha as frases com
contrações de fisionomia e do canto dos lábios, e tem jeitos parecidos com ele. O riso é
antipático. Dostoievski diz que se o riso de um desconhecido é agradável, ele é homem
honesto. O de V. O. é desagradável, soa como um chocalho de coco ou cabaça198.

Ao fazer referência a Dostoievski, Lima Barreto procura justificar sua

antipatia por V. O. e indicando que pela aparência já era possível perceber qual

seria o caráter do colega. E em outra nota o escritor afirma sua irritação para com

ele e outro interno, o F. P.: “Custa a crer que esses loucos, dous principalmente, V.

O e F. P., me aborrecem e irritam-me. Esqueço de que são loucos e dá-me vontade

de vociferar. Vou pedir alta, para não dar essa demonstração de loucura”.199

Durante o processo de desenvolvimento das notas do capítulo X nos demais

capítulos que compõem o Diário do Hospício, as características de personalidade de

V.O. sofrem pequenas alterações que lhe melhora o caráter, pois são acrescentadas

características positivas de personalidade como inteligência e alguma cultura:

Um doente recomendado, que lá havia – um velho nortista, moreno carregado, feições
regulares, a não ser os malares salientes. (...) É um louco clássico, com delírio de
perseguição e grandeza. É um homem inteligente, mas com cultura elementar, e o seu
delírio, desde que não se interrogue pela base, parece a primeira vista a mais pura verdade.
No começo, ele me enganou; e julguei certo tudo o que dizia, mas, por fim, ele me revelou
toda a sua psicose. Por me parecer interessante, eu vou reproduzir as histórias que ele me
contou, procurando não quebrar a lógica mórbida com a qual as articulava. Ele é de Sergipe
e chama-se V. de O.200

No capítulo Alguns Doentes, do Diário do Hospício, V. O. também recebe

atenção, são praticamente quatro páginas sobre o “velho nortista”. Onde o narrador

transcreve as histórias ditas por V.O., por sinal histórias cheias de contradições, que

fazem com que o narrador desconfie da autenticidade dos fatos narrados. “Há, em

muita cousa, um fundo de verdade, mas a exaltação da sua personalidade, a grande

conta em que ele tem dos seus talentos, ora de médico de grandeza monetária, soa,

na verdade que se sente em algumas das suas palavras, como uma nota falsa”201.

                                                                                                                           
197 CV. p. 224.
198 DH. p. 112.
199 DH. p. 115.
200 DH. p. 56.
201 DH. p. 60.
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Não foi possível documentar o aproveitamento de qualquer nota sobre V.O.

no projeto ficcional O cemitério dos vivos, a não ser a reflexão já citada de que no

hospício os internos valorizam em demasia títulos e patentes. As notas que foram

desenvolvidas somente no diário teriam essa função de evidenciar que o desejo de

conhecimento, do pergaminho de doutor de nada adianta, que em alguns casos leva

a loucura. Outra hipótese é a de que as notas não foram usadas no projeto ficcional

porque uma personalidade como a de V. O pouco contribuiria para seu projeto

estético, não tem o carisma necessário, ou não é capaz de provocar os sentimentos

do leitor, a não ser o riso. E por fim, a o fato de o romance ser inacabado e, portanto,

Lima Barreto ainda não tivesse dado o aproveitado planejado as notas sobre V.O.

4.2.5 F. P.

F.P. ou F. Porto é o outro doente por quem Lima Barreto tem implicância.

São bastantes as notas sobre F.P. nelas o autor valoriza o aspecto negativo da

personalidade e assim guarda certa semelhança com as notas sobre V.O.: “O F. P...

batuca cousas tão estúpidas como a sua loucura. Não sei como o povo julga que a

loucura é sintoma de inteligência e de muito estudo. No hospício, não se vê tal

cousa”202. Nota-se que é a mania de inteligência que atrai o olhar de Lima Barreto,

sobre F.P. a exemplo das seguintes notas:

A mania do F. P... pelos jornais que ele não lê. A razão. Os livros também. Um livro de
matemática em alemão203. (...) O F. P. atirou fora os abacates que lhe deram, porque os
temperaram com açúcar de terceira. Ele é branco de primeira ordem e não negro, nem
mulato, para usar tal açúcar204. (...) F. Porto diz que é tão inteligente que, depois de seis
meses de estudar latim, pôs-se a declinar grego, enquanto o irmão levou dous anos para
traduzir Virgílio205.

Novamente as notas são desenvolvidas nos capítulos I ao IX. Além de

fragmentos:

                                           
202 DH. p. 102.
203 DH. p. 110.
204 DH. p. 114.
205 DH. p. 116.
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Há um doente aqui, F.P, em que eu vejo misturado o amor e a presunção de inteligência e
de saber. É o mais bulhento e rixento da casa. Desde as cinco horas da manhã até à sete
ou oito da noite, ri, vive a gritar, a berrar, proferindo as mais sórdidas pornografias. Compra
barulho com doentes e guardas, descompõe-nos, como já disse; mas, dentro em pouco,
esta ele abraçando com aqueles mesmos com que brigou há horas, há dias. (....) Há muita
cousa de infantil nas suas atitudes, nas suas manias de amor, na estultície de se julgar com
grande talento e saber, de provir de uma raça nobre ou parecida. Diz-se descendente de um
revolucionário pernambucano, em sexta geração, e que foi fuzilado. (...) Vi-lhe a letra e uma
carta que escreveu a uma pessoa da família. A letra é positivamente de tolo, graúda e
redonda. Tem sempre na boca a palavra formidável: meu talento é formidável; tenho uma
força formidável; o poder de Deus é formidável; H. é um general formidável. A sua prosápia
de educação, de homem fino e de sala, não impede que, por dá cá aquela palha, empregue
os termos mais chulos e porcos. (....) Fila os jornais do médico, mas só para tê-los embaixo
do braço, pois não os lê e nota-se mesmo em todos os seus atos, gesto e palavras, uma
falta de seriação, uma instabilidade mental, mais fácil de perceber, quando lhe expõe
qualquer cousa, do que ele pretende narrar um fato ou contar uma anedota. O orgulho dele,
além do pai, que é totalmente desconhecido, está nos irmãos, formados nisso e naquilo;
entretanto, não pai, mas estes últimos não escapam da sua língua nas horas de fúria. Tem
a acompanhá-lo um guarda particular, que faz pena vê-lo sofrer com ele. A toda a hora e a
todo instante, além de outros insultos, está a pôr-lhe na cara que ele ganha sessenta mil-
réis para servi-lo.

Durante o aproveitamento das notas da escrita do diário observa-se que o

autor procura mais uma vez evidenciar que o saber proferido por F.P e também por

V. O, são apenas aparentes. Aquele usava os jornais embaixo do braço, não os lia.

Julgava-se melhor que os demais internos, e ao detalhar o dia desse paciente

parece que Lima Barreto está dizendo: veja, veja só o que deu essa mania por

títulos e grandeza. Além de mostrar a fragilidade da mente humana.

F. P. ao contrário de V. O. tem algumas de suas características aproveitadas

na construção da personalidade ficcional de um interno que no capítulo IV de O

cemitério dos vivos atende por Godofredo Cavalcanti e por José Alves, no capítulo

V, onde são reaproveitadas notas do capítulo anterior:

Todo o rapaz não era do maluco comum, ele falava com desembaraço e siso, e obedecia
em tudo as regras das conveniências e da polidez. Achei estranho que ali, afinal dentro de
casa, ele vivesse sobrançando um maço de jornais, assim como quem esta fora e vai levá-
los para a sua residência. Godofredo apresentou-me logo a diversos doentes e eles me
cercaram a mesa. Tinha orgulho do pai e dizia ter três preparatórios206.

José Alves é descrito como jovem e sempre com um livro embaixo do braço.

Possuía pele clara. Era membrudo, barrigudo; tinha uns olhos salientes, muito fora
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das órbitas, inquietos; papagueava ao falar com os lábios moles e úmidos207.Dizia

ainda ser descendente de Frei Caneca. Possuía irmãos e dois deles eram

advogados e o outro médico. O pai falava quatro línguas e fora convidado a

representar o Brasil em Londres208.

Apesar de Lima Barreto possuir uma tradição de leitura que favorece o

reconhecimento de personagens como meras reflexões de seus pares. Trata-se de

impressão equivocada, idéia que não pode ser sustentada em um trabalho de maior

fôlego nos texto do autor, pois é perceptível a refundição estética ao contrário do

que a primeira vista pode-se propor, como no caso das personagens Vicente

Mascarenhas e Efigênia. Já V. O. e F.P. fazem parte das notas do diário, por ser

esse um projeto de narrativa diferente do romance. O diário estava mais próximo da

idéia inicial do autor de contar os pormenores do hospício e nisso se incluía o

cotidiano dos doentes. Mesmo quando a personagem é desenvolvida a partir do

modelo de vida do próprio autor, como é o caso de Mascarenhas, ela cumpre sua

função de personagem:

Graças a seleção dos aspectos esquemáticos preparados e ao ‘potencial’ das zonas
indeterminadas, as personagens atingem a uma validade universal que em nada diminui a
sua concreção individual; e mercê desse fato liga-se na experiência estética, à
contemplação, a intenção participação emocional. Assim, o leitor contempla e ao mesmo
tempo vive as possibilidades humanas que a sua vida pessoal dificilmente lhe permite viver
e contemplar, visto o desenvolvimento individual se caracterizar pela crescente redução de
possibilidades. De resto, quem realmente vivesse esses momentos extremos, não poderia
contemplá-los por estar demasiadamente envolvido neles. (...) É precisamente a ficção que
possibilita viver e contemplar tais possibilidades, graças ao modo de ser irreal de suas
camadas profundas, graças aos quase juízos que fingem referir-se a realidades sem
realmente se referirem a seres reais; e graças ao modo de aparecer concreto e quase-
sensível desse mundo imaginário nas camadas exteriores209.

                                           
207 CV. p. 223.
208 CV. p. 224.
209 ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: CANDIDO, Antonio, et al. A

personagem de ficção. Op. cit., p. 46.
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5 AMPLIUS! AMPLIUS! SIM; SEMPRE MAIS LONGE

Aquele que se inclina sobre a obra de Lima Barreto dificilmente a deixa

como mesmo espírito com que nela se deteve. Ele envolve seu leitor, e tal como

Ariadne dá a linha que traz à vida por meio das reflexões que afloraram a

consciência inebriada pelo cotidiano. E experiência única é oferecida pela leitura do

volume O cemitério dos vivos. Em um primeiro momento os textos que compõem o

volume parecem ser um só. Uma leitura detalhada revela, no entanto, que são

diferentes textos em construção: as notas, o diário e o romance.

As notas são o primeiro momento da criação literária, Lima Barreto tem em

mente que a estada no hospício pode ser compartilhada por meio da escrita. Ele as

organiza em um diário de folhas soltas, são fragmentos da vida no hospício que

passam a ser arranjadas no texto do Diário do hospício. Esse texto é o mais

ambíguo dos que compõem o volume O cemitério dos vivos. Não é um diário pela

estrutura que apresenta, mas memória, e não mais pertence ao homem Afonso

Henriques de Lima Barreto. São do Doutor L. ou de Vicente Mascarenhas. O

narrador é uma identidade ficcional: casou-se, teve um filho, e procura em sua

retrospectiva um sentido para a sua vida. Procura-o à luz da ciência e a todo

instante dialoga com o leitor ou leitores. O narrador do Diário do hospício se

apresenta mais como um jornalista com arroubos literários, mas para o autor, Lima

Barreto, não tem ainda a dimensão necessária para atender a sua estética militante

de diminuir a diferença entre os homens. Fez-se necessário o romance.

Esse é o último estágio do desenvolvimento das “observações

interessantíssimas”, colhidas durante a internação. Nele se dão as refundições dos

registros documentais para o texto ficcional. É neste texto que Lima Barreto coloca

em exercício as informações, lembranças, imagens, mas é um momento de renúncia

do que lhe ficou de mais agudo das memórias do hospício. É preciso alçar vôo para

a sua estética. É preciso fazer com que o leitor ao voltar-se sobre seus personagens

volte-se para si mesmo. O leitor passa pela experiência da alteridade, tão cara a

Lima Barreto, que Vicente Mascarenhas, o narrador do romance, também passa por

ela. Ao reconstruir seu percurso a partir da morte da mulher, Efigênia, Vicente

reconstrói a si mesmo. Percebe suas falhas, seu orgulho tolo e passa pelo hospício

como quem se coloca na purgação dos pecados. Vicente nasce como um insulado,
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mas diferentemente das outras personagens limanas, a descoberta do amor da

mulher e por ela lhe altera o destino e a estada no hospício lhe retempera o espírito.

As características de personalidade dos pacientes, assim como as

descrições das seções do hospício servem sim ao processo de criação literária,

porém em um grau muito pequeno perto do que apontava certa tradição de ler Lima

Barreto, de modo que em muitos casos não são passivei de reconhecimento dada a

elaboração ficcional. O que ocorre é que as características de personalidade

originais são acrescidas outras que vêm decorrentes das leituras de Lima Barreto,

como é o caso da personagem Efigênia, ou outras características que são

decorrentes da imaginação. No entanto, qualquer que seja a opção, o autor tinha em

mente a sua estética: ligar a humanidade em uma maior e para que pudesse atender

a esse objetivo, manteve-se como um equilibrista entre a realidade e a ficção. Como

o eu-lírico do poema de Drummond, Lima Barreto estava preso à vida presente, aos

homens presentes; eram eles a sua matéria para falar aos homens futuros. Fez de

suas páginas de ficção memória do seu tempo presente. Tal atitude, taxada de

personalismo, despertou na crítica um olhar ambíguo sobre seus escritos, pois ora

eram defeitos ora virtude. Se eram defeito ou virtude a Lima Barreto pouco

importava, pois a literatura para ele nunca fora entretenimento silencioso.

Fica claro, portanto, que o registro memorialista, refundido ficcionalmente,

longe de ser traço de espontaneidade ou imperícia, constitui-se em opção estética

manifesta, em busca de efeitos expressivos particulares bem como de favorecer a

comunicação entre os leitores.

Para a sua estética engajada, militante, os gêneros pouco interessavam,

pois como ele mesmo escreveu, queria comunicar e estreitar o relacionamento entre

os homens. E para concretizar tal proposta adotou a divisa do santo São Francisco

Xavier, que andava em missão entre povos semi-bárbaros: Amplius! Amplius! Sim;

sempre mais longe.
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ANEXO 1 – ÍNDICE DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS
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Índice do arquivo digitalizado dos manuscritos de

“O Cemitério dos Vivos”

Arquivo Conteúdo

1 Título do documento: Cemitério dos vivos. Total de folhas 81

2
Página da revista Souza Cruz com o capítulo As origens, de O cemitério dos vivos.
Possui correções de Lima Barreto.

3 Idem, porém altera o personagem de sobrinho para irmão.

4  Ib idem, alterações realizadas no texto por parte do autor.

5 Artigo de Adelino Magalhães sobre uma livro de Nestor Victor

6
Capítulo I – (manuscrito) datado de 07/02/20 . Página 1. Alterações pelo próprio
autor no documento.

7 Manuscrito p. 11

8 Manuscrito p. 2

9 Manuscrito p.12

10 Manuscrito p. 3

11 Manuscrito p.13

12 Manuscrito p. 4

13 Manuscrito p. 14

14 Provavelmente manuscrito p. 5

15 Provavelmente manuscrito p.15

16 Não identificado

17 Manuscrito p. 6

18 Manuscrito p. 16

19 Manuscrito p. 7

20 Manuscrito p.17

21 Manuscrito p. 8

22 Manuscrito p. 18

23 Manuscrito p. 9

24 Manuscrito p.19

25 Manuscrito p.10

26 Manuscrito p.20

27 Capítulo II. Manuscrito p. 21

28 Manuscrito p. 11

29 Manuscrito p. 22

30 Manuscrito p. 12

31 Manuscrito p.22

32 Manuscrito p. 40 – tem um início do capítulo II todo riscado

33 Não é possível identificar
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Arquivo Conteúdo

34 Manuscrito p.39

35 Manuscrito p. 29

36 Manuscrito p.18

37 Manuscrito p.28

38 Manuscrito p. 17

39 Manuscrito p. 27

40 Manuscrito p. 36

41 Manuscrito p. 26

42 Manuscrito p. 35

43 Manuscrito p. 25

44 Manuscrito p.34

45 Manuscrito p. 24

46 Manuscrito p. 41. Início do capítulo III

47 Manuscrito p.42

48 Manuscrito p. 43

49 Manuscrito p. 44

50 Manuscrito p.45

51 Manuscrito p. 46

52 Manuscrito p. 48

53 Manuscrito p. 48

54 Manuscrito p. 49

55 Manuscrito p. 50

56 Manuscrito p. 51

57 Manuscrito p. 52

58 Manuscrito p.53

59 Manuscrito p. 54

60 Manuscrito p. 55

61 Manuscrito p. 56

62 Manuscrito p. 57

63 Manuscrito p. 47

64 Manuscrito p. 58

65 Capítulo 4 – manuscrito p. 59 o narrador ainda apresenta-se como Flamínio

66 Manuscrito p. 60

67 Manuscrito p. 61

68 Possivelmente manuscrito da p. 6.

69 Arquivo repetido. Idem ao 68

70 Manuscrito 63
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Arquivo Conteúdo

71 Manuscrito 65

72 Manuscrito 66

73 Manuscrito 67

74 Manuscrito 68

75 Manuscrito 70

76 Manuscrito 69

77 Manuscrito 71

78 Manuscrito 72

79 Manuscrito 73

80 Manuscrito 74

81 Manuscrito 75

82 Possivelmente manuscrito 76.

83 Manuscrito 77

84 Capítulo V – manuscrito sem paginação

85 Manuscrito 80

86 Manuscrito sem paginação

87 Manuscrito 82

88 Manuscrito 84

89 Manuscrito 83

90 Manuscrito 86

91 Manuscrito 85

92 Manuscrito 8? , não é possível identificar o último número.

93 Manuscrito 11- aqui inicia a reescritura dos capítulos I ao II

94 Manuscrito p. 12

95 Manuscrito p. 13

96 Manuscrito p. 14

97 Manuscrito p. 15

98 Manuscrito p. 16

99 Manuscrito p.17

100 Manuscrito p. 18

101 Manuscrito p. 19

102 Manuscrito p. 20

103 Manuscrito p. 21

104 Manuscrito p. 22 , no entanto consta o número 23 riscado

105 Manuscrito p. 24

106 Manuscrito p. 25

107 Manuscrito p. 26
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Arquivo Conteúdo

108 Manuscrito p. 27

109 Manuscrito p. 28

110 Manuscrito p. 29

111 Manuscrito p. 30

112 Manuscrito p. 31

113 Capítulo II manuscrito p. 32

114 Manuscrito p. 33

115 Manuscrito p. 34

116 Manuscrito p. 35

117 Manuscrito p. 36

118 Manuscrito p. 37

119 Manuscrito p. 38

120 Manuscrito p. 39

121 Manuscrito p. 40

122 Manuscrito p. 41

123 Manuscrito p. 42

124 Manuscrito p. 43

125 Manuscrito p. 44

126 Manuscrito p. 45

127 Manuscrito p. 46

128 Manuscrito p. 47

129 Manuscrito p. 48

130 Manuscrito p. 49
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ANEXO 2 - COMPACT DISC – ARQUIVO DIGITALIZADO

DE O CEMITÉRIO DOS VIVOS
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CD - O CEMITÉRIO DOS VIVOS


