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INTRODUÇÃO:

Entre 1919 e 1920, o escritor carioca Afonso Henriques de Lima Barreto foi

coercitivamente internado pela segunda vez no Hospital Nacional de Alienados (HNA), o maior

hospital psiquiátrico brasileiro daquela época. Diagnosticado com alcoolismo foi, então,

admitido aos cuidados médicos. Cuidados esses que, na verdade, não passavam de reclusão

e paliativismo de uma psiquiatria cada vez mais próxima de um positivismo eugenista. Logo, o

hospício tornava-se ambiente de segregação racial nas décadas subsequentes à abolição da

escravatura, e a vida dos pacientes era essa espécie de “morte-não-morte” que configurou o

que Lima Barreto chamou de “cemitério dos vivos”. Recebendo alta em 1920, o autor então

dedicou-se à reescrita e organização de notas e impressões que registrou em pequenos

pedaços de papel. Hoje guardados na coleção de Barreto na Biblioteca Nacional, esses

manuscritos constituem um diário, o Diário do Hospício; a base para a narrativa ficcional O

cemitério dos vivos, romance inacabado de 1922, ano da morte do escritor, e que não seria

editado em livro até 1953.

Isso porque Lima Barreto foi alvo de um silenciamento ativo do campo intelectual e

literário carioca entre as décadas de 1920 e 1950. Em outras palavras, sua autoria foi excluída

do debate crítico brasileiro, fato que, na prática, implicou na inexistência de novas edições de

seus livros nas prateleiras das livrarias. Não que o autor não tenha sido silenciado durante sua

vida, muito pelo contrário: Barreto encontrou muitas dificuldades para fazer-se ouvir em seu

meio, isto é, fazer-se ler; fazer-se publicar. Quase toda a sua obra é póstuma, por exemplo,
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com exceção de Recordações do escrivão Isaías Caminha, seu primeiro livro. E nos jornais

isso também aconteceu, ainda que em menor expressão, porque um ou outro abriu as portas

da redação ao escritor, sobretudo o A.B.C. e o Careta.

Frente a uma crítica que herdava as tendências realista-naturalistas do século XIX, e

divulgada quase que exclusivamente por meio dos jornais, os escritos de Barreto encontraram

em seu trato personalista com a realidade uma afronta à elite intelectual do país. Seus textos

incomodavam porque denunciavam, porque era possível ver a sua ficção estampada nas ruas

do Rio de Janeiro. Em sua época, Lima foi uma inovação irreconhecida, porque preto, pobre e

tudo que sua contemporaneidade parnasiana recusava e, dentre outras coisas, reunia em

hospícios. Dessa maneira, é o já referido personalismo literário, bem como o caráter

testemunhal e militante de seus escritos, que configura o principal motivo do silenciamento de

Lima Barreto na literatura de seu tempo. Até que a influência da nova-crítica o reconheceu

como autor militante na década de 1950, vindo a fixar sua autoria em meados de 1970-80.

Tendo isso dito, entendeu-se que analisando as edições de O cemitério dos vivos, desde

os primeiros anos pós-silenciamento até o final da década de 2010, seria possível alcançar

uma melhor compreensão desses mecanismos que não apenas engendraram o

desaparecimento temporário da autoria barretiana, mas também, e sobretudo, a compreensão

do processo de reconstrução dessa autoria no campo literário nacional e, posteriormente, no

cânone da Literatura Brasileira. Nesse sentido, o livro O cemitério dos vivos foi escolhido

como corpus tanto por seu caráter incompleto, e por ser um dos últimos trabalhos do autor,

quanto pela representatividade da temática manicomial que nela se condensa, o que a torna

um importante exemplo da militância e do personalismo da literatura de Lima Barreto:

escritor-hospitalizado no cemitério dos vivos; autor consagrado no cânone dos mortos.

METODOLOGIA:

Esta pesquisa foi desenvolvida paralelamente sob duas vertentes: a teórica e a prática.

Na primeira, foram realizadas leituras de estudos sobre a autoria literária, sobre a teoria dos

paratextos editoriais, sobre a história da psiquiatria brasileira e, evidentemente, sobre a vida e

a obra de Lima Barreto. Nessa parte, damos maior destaque para: o capítulo “O autor” em O

demônio da teoria, de Antoine Compagnon; o livro Paratextos editoriais, de Gérard Genette; e

a biografia Lima Barreto – Triste visionário, de Lilia M. Schwartz.

Na segunda vertente, das atividades práticas de pesquisa, foi feita a busca e a análise

bibliográfica dos veículos de transmissão da crítica literária pelos quais O cemitério dos vivos
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foi publicado, isto é, o jornal e o livro. Assim, em um primeiro momento, foi conduzido um

levantamento da produção crítica direcionada à Lima Barreto entre os anos de 1920 e 1922.

Isso se deu por meio da consulta eletrônica, no acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca

Nacional, dos periódicos cariocas veiculados durante o período de atuação de Lima Barreto

na imprensa, tais como: A Noite; A.B.C.; Careta; e Correio da Manhã.

Depois disso, por fim, continuou-se essa vertente prática por meio da coleta, ordenação,

análise e comparação dos paratextos editoriais das sucessivas edições de O cemitério dos

vivos, de 1953 à 2017. Isso serviu para identificar o estado da autoria de Lima Barreto na

década de 1950, após quase trinta anos de seu silenciamento no campo literário brasileiro.

Priorizou-se a análise dos prefácios de cada uma dessas edições, uma vez que foi nesse

espaço que foi possível enxergar melhor a progressão do trato dado ao autor pelos críticos e

teóricos da literatura que assinaram cada uma das sete edições consultadas. Nessa etapa

final de seu desenvolvimento, o trabalho buscou apoio nos acervos da Biblioteca de Obras

Raras Fausto Castilho (BORA – Unicamp) e da Biblioteca Antonio Cândido (IEL – Unicamp).

RESULTADOS E CONCLUSÃO:

Os resultados desta pesquisa depreenderam-se sobretudo da análise comparada dos

paratextos das edições de O cemitério dos vivos. Em suma, pôde-se perceber uma variedade

de características editoriais, que se repetiram ou não a cada nova edição do livro pesquisado.

O inventário da biblioteca do autor, por exemplo, aparece no apêndice da primeira edição, de

1953, e consta nas próximas duas, de 1956 e 1961. Por outro lado, a sobrecapa é um aspecto

restrito à edição de 1956. Mas em todas elas o Diário do Hospício acompanha O cemitério dos

vivos, em um movimento assertivo quanto à íntima relação entre realidade e ficção na

produção literária extremamente personalista de Lima Barreto.

De qualquer forma, em relação ao estudo dos paratextos editoriais, alguns fatos

destacam-se mais do que outros. A instância prefacial, por exemplo, surge apenas a partir da

segunda edição do livro, em 1956, e alguns desses prefácios são reeditados, de forma que

existam apenas cinco prefaciadores entre as sete edições consultadas (ver imagem).1

Também é interessante a presença do subtítulo “memórias” nas edições de 1956, 1961 e

2004, característica que parece sugerir uma tentativa editorial de catalogação genológica a

partir de uma indicação genérica (“memórias” como em “romance”). Sendo assim, estaríamos

tratando de um possível movimento de descrédito da ficcionalidade de O cemitério dos vivos.

1 As capas das edições de 1953 (Ed. Mérito) e de 1956 (Ed. Brasiliense) foram obtidas a partir da consulta dos
exemplares da Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho (BORA – Unicamp).
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Além disso, chama a

atenção o retrato do autor,

veiculado em todas as edições a

partir de 2004. Quanto a isso,

mais do que questionar o porquê

desse retrato não constar na

edição de 1993, interessa

observar qual tipo de retrato foi

escolhido em cada edição. Isso

porque das poucas fotos que

temos de Lima Barreto, cerca de

metade advém de suas fichas de

internação no HNA e/ou são

registros datados dessa época

de sua vida. De tal forma que,

para esta pesquisa, existem dois tipos de retratos de Lima: o do “Escritor”, isto é, aquele em

que o autor aparece bem trajado e sorridente, registrado antes do hospício; e o do “Alienado”,

no qual está sério e enxuto, com o uniforme de paciente, já institucionalizado no hospital.

Dessa maneira, constatamos que apenas as três últimas edições possuem um desses tipos:

em 2004, vemos o “Escritor” logo nas primeiras páginas; em 2010, há a mudança para o

“Alienado”, em uma foto da segunda internação; e em 2017, permanece o “Alienado”, mas

agora o leitor também depara-se com uma foto da primeira internação, em 1914, que aliás

ilustra a capa dessa edição, a mais atual e que ainda recebe reimpressões.

Por fim, compondo uma cronologia de sua publicação, percebemos que entre 1961 e

1993 não há reedições do livro em questão: um hiato de cerca de trinta anos. Esse é um fato

que despertou maior curiosidade não somente por conta da coincidência entre a quantidade

de anos desse período com aquele em que Lima Barreto foi silenciado, mas sobretudo porque

nesses dois momentos (1922-1953 e 1961-1993), guardadas as devidas proporções, o país

como um todo foi silenciado. Entre 1930 e 1945, houve a Era Vargas, ditadura que perseguiu

escritores como Graciliano Ramos; e entre 1964 e 1989, houve o regime militar, que no

mínimo se equiparou ao momento predecessor quanto à perseguição e opressão. Assim,

lidando as coincidências com cautela, é inevitável identificar o período de silenciamento de

Lima Barreto ao período da Era Vargas, e igualmente identificar esse hiato sem reedições de

O cemitério dos vivos com a ditadura militar instaurada com o golpe de 1964. Coexistindo uma
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vez com a opressão, o silenciamento imposto à obra de Lima Barreto se repetiu em um novo

contexto opressivo? Quando olhamos para os anos entre 1961 e 1993, estaríamos olhando

para um possível segundo silenciamento desse autor?

Mais do que respondê-las, o que mais importa é pautar essas novas perguntas,

resultado dos questionamentos anteriores que geraram esta pesquisa. Lima Barreto coleciona

cada vez mais relevância hoje do que antes já teve, em vida ou em morte. E enquanto

cidadãos, devemos estar sempre atentos para que sua obra nunca mais desapareça outra vez

no silêncio de eventuais opressões. Perguntamos em seu nome, porque ele já não pode mais.
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